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  کاربرد دستورالعمل
 
،  ، کلیات) کاربرد دستورالعمل (  دستورالعمل ، این شود، شامل ی م  نامیده  ابنیه  بهای اختصار فهرست  به  که  ابنیه  رشته  واحد پایه  بهای  فهرست.1

 :  زیر است شرح   بها، به  فهرست های ها و پیوست  واحد ردیف  و بهای ها، شرح  فصل مقدمه
 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .  ارتفاع  و ضریب  طبقات  ضریب)2  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)3  پیوست

 . ای  منطقه  ضریب)4  یوستپ
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)5  پیوست

 .اند بها منعقد شده  فهرستجدید پیمانهایی که براساس ایننحوه عمل برای تعیین قیمتهای ) 6پیوست 
  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه. 2
  در مواردی.  دهد را پوششو ابنیه صنعتی    ابنیه  رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این های ردیف  شرح .1ـ2
   مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این های ردیف   با شرح  آن  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات که

  های ردیف  عنوان  و به   مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهای ، تهیه قالم ا  آن برای
  هرگاه. ودش  می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش  ستاره های ردیف واحد  بهای. شوند  می  نامیدهدار ستاره

 .شود  می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره های ردیف   پرداخت  برای دستورالعملی
گروهها   آنها، به ماهیت  به  توجه با  هر فصل های ردیف،   جدید های ردیف   درج  مورد نیاز و امکان های ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .2ـ2

   از سمت ترتیب  به  که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست های ردیف  شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه یا زیر فصلهای
 یا زیر   در هر گروه  ردیف  شماره به آخر   و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  شماره  به  بعدی ، دو رقم  فصل  شماره  به  اول ، دو رقم چپ
 .  است  شده  داده ،اختصاص فصل

 دیگر،  ، یا روش یهای ردیف یا   واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای .3ـ2
   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب رح و ش  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین

بها ) یا کسر(صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه در .  شود  درج  یاد شده  ردیف ، در مقابلشود  می محاسبه
 .شوند  می  محسوب  پایه های ردیف   اقالم این. الک عمل خواهد بودپیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها م

  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که یهای ردیف واحد  بهای .4ـ2
 .وندش  می  محسوبدار  ستاره های ردیف نیز   اقالم شوند و این می
  ، باید هنگام4ـ2 بند   موضوع ه غیرپای های ردیف واحد  ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه های ردیف واحد   و بهای شرح .5ـ2

 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی
 بها   فهرست  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  به  بها، نسبت  فهرست  ضریبهای  اعمال ، بدون یرپایه غ  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  که در کارهایی .6ـ2
 از   باید قبل  اجرایی  درصد باشد، دستگاه20 بیشتر از ،  رشتهاین در ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  ضرایب  از اعمال قبل)   و غیرپایه پایه(

   قیمت  با تجزیه  را، همراه  رشته  در آن  یاد شده  ردیفهای  واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه انجام
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   و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معاونت برنامهدر ،   فنی  عالی  شورایبه دبیرخانه،   مربوط
 . قرار گیرد  عمل ، مالک  فنی ی عال  شورای توسط

   زیر، طبق های ، ضریبها و هزینه آن  به  مربوط ه غیر پای های ردیف بها و   فهرست  این های ردیف واحد   بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2
 .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند   شده  تعیین روش

 .2   پیوست  دستورالعمل ، مطابق  ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب .1ـ7ـ2
 .30/1، برابر   است  شده  درج3   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  که  باالسری ضریب .2ـ7ـ2
 .4   پیوست ، مطابق ای  منطقه ضریب .3ـ7ـ2
 .5   پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .4ـ7ـ2
  های ردیف   و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم جرای ا ه برآورد هزین برای .8ـ2

   واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه های ردیف بها و   فهرست این
 .شود  می ، تهیه ردیفهاست

، و   فصل ، مبلغ هر فصل  به  مربوط های ردیف   مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این
، ) مورد بر حسب ( ع و ارتفا  طبقات ضریبهای. آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست های ردیف   مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ از جمع
، برآورد  شود، نتیجه  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ه، و هزین  شده  ضرب  در پی  پی صورت  ردیفها به  مبلغ جمع ، به  و باالسری ای منطقه
،   شده بها ضمیمه  فهرست2   مورد پیوست  حسب و بر6، 5، 1   فصلها و پیوستهای ه، مقدم ، کلیات  یادشده مدارک به.  کار خواهدبود  اجرای ههزین

 .شود  می  کار، نامیده  اجرای ه بها و مقادیرکار، یا برآورد هزین  فهرست عنوان ، به  شده  تهیه همجموع
  ، با درج) کار  اجرای نهبرآورد هزی( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای  پایه  بهای  فهرست  از دفترچه  کامل ه، استفاد در موارد ضروری ) تبصره

 .  است ، بالمانع8ـ2 بند روش  برآورد به ، و تهیه  در دفترچه  مربوط های ردیفمقادیر موردنظر در برابر 
  ، که  است  شده تهیهیی  ساختمانها  سازی  محوطه  عملیات  برای  منظور استفاده ، به  با ماشین  خاکی  عملیات  فصل های ردیف  قیمت .3

   که  سازیهایی رو، در محوطه از این. شود   آنها می  اسمی  راندمان  به  از دسترسی  کار، مانع  حجم  یا محدودیت آالت  ماشین  عمل  شعاع دیتمحدو
   فهرست  با ماشین کی خا  عملیات  فصل ، باید بر اساس  فصل  این  به  مربوط  عملیات ه سازیها، برآورد هزین  را ندارند، مانند آماده  یاد شده شرایط
 . شود ، تهیه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  واحد پایه بهای

 از   آسفالتی ، خرید بتن  و همچنین  و اساس  زیر اساس  خرید مصالح ، بر مبنای  و آسفالت  و اساس  زیر اساس  فصلهای های ردیف  قیمت .4
 فصلها   این  به  مربوط  کارهای  برآورد حجم ، که  است  شده  تهیه  ابنیه  کارهای  سازی  در محوطه  منظور استفاده  به،  آسفالت ه تولید یا کارخان محل

 استقرار   باشد که  فصلها در حدی  این  به  مربوط  کارهای  حجم  که  نباشد، در مواردی  توجهی  و قابل  کننده  تعیین  فصلها، رقم  از این یا هر یک
   توجه ، قابل  آسفالتی  بتن  منظور تهیه  به  آسفالت  کارخانه  و تجهیزات  و آسفالت ، اساس  زیر اساس  سنگی  مصالح  تهیه مورد نیاز برای  جهیزاتت

   بر اساس اجرایی   دستگاه ، باید با تصویب  یاد شده  از فصلهای  هر یک  به  مربوط  عملیات ه مورد برآورد هزین  باشد، بر حسب بینی و پیش
 . شود ، تهیه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته ه واحد پای  بهای فهرست

،   راه  رشته ه واحد پای  بهای  از فهرست ، با استفاده  یاد شده  عملیات  اجرای ه، هزین  نیاز است کوبی  و شمع  حفاری  عملیات  به  که در کارهایی .5
 .شود  می ، تهیه آهن  راه  و زیرسازی باند فرودگاه

   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع ، وتجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .6
   فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن  به  نسبت  قیمت پیشنهاد  ارائه  پیمانکار برای  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت آنها را، که
 . کند  درج  پیمان خصوصی
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   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .7
. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهای  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به مربوط   از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای  برای  ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
یکدیگر   کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف ایبخشه
 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق

   محاسبه  مربوط های ردیف   طرحها براساس  آن  باشد، هزینه  الزم  خاصی ، طرحهای برداری  منظور خاک  به  خاک  حفاظت  برای ر صورتیکهد .8
 .شود و در برآورد منظور می
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل ها، اجزای  ردیف ها و شرح  فصل ه، مقدم مفاد کلیات .1
از    واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات ه کنند  تعیین  تنهایی ، به ها و کلیات  فصل ه در مقدم  شده  درج ها و شرح ردیف  شرح .2

 بها،  رست فه  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل در صورتی ها ردیف
 . باشد  داشته مطابقت

  کارگیری   و به تامین  های  هزینه  و شامل بودهو ابنیه صنعتی    ابنیه هرشت   به  مربوط  کارهای  اجرای ه هزین  بها، متوسط  فهرست  این های قیمت .3
 در   مصالح جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل ، بارگیری یه، ته  مورد نیاز، شامل  مصالح تامین  همچنین  و ابزار و  آالت ، ماشین  انسانی نیروی
   این های ردیف واحد  در بهای)  مورد بر حسب ( اندازی  و راه  آزمایش ههزین.   کار است  کامل ، اجرای  طور کلی به ، و  مصالح ، اتالف کارگاه

 .  است  شده بینی  بها پیش فهرست
 ،  زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی های ها، قیمت ب  فهرست  این های قیمت .4

   صراحت  به  کند، جز آنچه تر یا مخصوص  کار را مشکل  اجرای  و موارد دیگر که ، باراندازی ، حمل ، بارگیری  سوراخ ، تعبیه  یا ارتفاع عمق
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای ستفهر دراین

 کار   اجرای  در برآورد هزینه  که ، در صورتی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه ، باالسری ای ، منطقه ، ارتفاع  طبقات های  ضریب  به  مربوط مبلغ .5
 .  است  پرداخت قابل باشد،  ، منظور شده  پیمان  به منضم

  های  با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه های فهرست بها با   فهرست  این ه بها با یکدیگر، یا مقایس  فهرست  این های  فصل ه از مقایس گیری با نتیجه .6
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است شده   تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه  روز یا استناد به

 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش .7

امور  دفتر 55   شماره نشریه (»د نظر دومتجدی«   ساختمانی  کارهای  عمومی  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات .8
 مورد،  و بر حسب) ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معاونت برنامه   و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزلهمعیارهاتدوین فنی، 

 .  و دستور کارهاست  اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین ، مشخصات پیمان  خصوصی  فنی مشخصات
 .  است  یک  پرتلند نوع ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که یهای ردیفدر  .9

   و حمل  تهیه هزینه.   پیمانکار است عهده  به  آالت  یراق ، تهیه  چوبی  و کارهای  آلومینیومی ، کارهای  سبک  فوالدی  کارهای های در فصل .10
 آحادبها   تعدیل  مشمول  هزینه این. شود  می پیمانکار پرداخت   به  باالسری  ضریب رما با اعمال کارفتایید مورد   فاکتور فروش  بر اساس آالت یراق
 .گیرد  نمی  تعلق آن   به  پیمان های سایر ضریبو   نبوده

،  بیش از آن   حمل هزینه.   است  بها منظور شده  فهرست  این های ردیف   در قیمت  مصالح  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری هزینه .11
 .شود  می ، محاسبه  است  شده بینی  پیش  و نقل  حمل  فصل  در مقدمه  که  مواردی تنها برای

 .  نیز نافذ است  ساخته  پیش  بتن  مورد برای ، برحسب  است  شده  بینی  در جا پیش  بتن  فصل  در مقدمه  که  عمومی شرایط .12
 . مشاور برسد  مهندستایید  به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه .13
،  ستها مجلس صورت، دستور کارها و   اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق ، که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری اندازه .14
   شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که در مواردی.گیرد  می ها، صورت  فصل  و مقدمه  مفاد کلیات  به وجهبا ت

 .شود  می  انجام  شده  تعیین روش   به گیری ، اندازه است
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   میلگرد، باید مطابقت ها و نصب کنی ، مانند پی  آنها بعداً میسر نیست کامل   بازرسی شود و امکان  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی .15
 . شود  جلسه  مشاور، صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های آنها با نقشه

 کار در   پیشرفت  کندی های  هزینه ، شامل  است  شده بینی  پیش  زیرزمینی ر تراز آب کار زی  اجرای  بهای  اضافه صورت  به  که یهای ردیف .16
 تایید ، به  آن  مشابه  یا وسیله  موتوری  ازتلمبه  استفاده  لزوم شود که  می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوری  با تلمبه  آب  آبدار و تخلیه محیط

   انجام  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت آن ، به  یاد شده های ردیف.  شود مجلس صورتکار    از انجام  مشاور برسد و پس مهندس
 .گیرد  می شود، تعلق

 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای  در صورت1   پیوست کار، طبق  پای مصالح .17
 .کند را مشخص میها  جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت .18

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

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
مالت ماسه بادی و 

 1:4سیمان 

مالت ماسه بادی و 

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

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح
مالت سیمان پودر سنگ 

 1:1:3خاک سنگ 

دوغاب سیمان سفید 

 برای 1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالک و 

 کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید 

 برای 1:6خاک سنگ 

بندکشی موزاییک 

 فرنگی

 مالت موزاییک

5/2: 5/2 :1 

 350 225 400 300 نمقدار سیما

 شرح
 مالت موزاییک

 2: 5/1 :1 
 دوغاب سیمان معمولی

 430 450 مقدار سیمان
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 شود، هزینه مربوط ها و مشخصات فنی مقاومت مورد نظر در نقشهای با   ه پیمانکار با اتخاذ تدابیر مناسب، موفق به تولید بتن سازه           چنانچ .19

هـای متنـاظر بـا عیـار      براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطبیقی زیر از ردیـف        ) صالح مشمول حمل  و حمل سیمان و سایر م      ( ریزی  به بتن 
بدون در نظر گـرفتن تغییـر احجـام         (شود، لیکن هزینه اجرای بتن براساس این روش            منضم به پیمان پرداخت می      پایه بهای   سیمان در فهرست  

ج در پیمان شود و افزایش هزینه حمل به علت تغییر فاصله حمل بـرای تـامین مصـالح بـه     ز روش مندر نباید بیشتر ا،) و عیار سیمان ریزی  بتن
 .باشد منظور افزایش کیفیت بتن قابل پرداخت نمی

از ایـن رو پیمانکـار بایـد بـرای          . باشـد   اجرای موارد فوق منوط به ارایه نتایج و مدارک مستند از سوی پیمانکار و تصویب مهندس مشاور می                 
 . ر امکان کنترل و نظارت در تمام مراحل تهیه و اجرای بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل مقدار سیمان را فراهم آوردمهندس مشاو

3716 <≤ fc                                                                         8010 += fcw 

fc:بر حسب مگاپاسکال استاندارد ای  های استوانه نامه بتن ایران و نمونه قاومت فشاری مشخصه بتن، براساس آیین م)MPa( 

w  : پایه پرداخت(عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن( 

شـود و تهیـه و        گـردد پرداخـت نمـی        مقاومت و روانی در ساخت بتن استفاده می        در این صورت هزینه مواد افزودنی که به منظور افزایش         
تامین آن بر عهده پیمانکار است و برای بتن با مقاومت باالتر از مشخصات تعیین شده مجوزی برای استفاده از ردیفهای با قیمتهای بـاالتر                         

 ،وری مصرف سیمان بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اخـتالط  هره رابطه یاد شده صرفاً برای موضوع این بند در افزایش ب .وجود ندارد 
 .باشد به هیچ وجه قابل استناد نمی

نامه بتن ایران خواهد بود و رعایت حداقل مقدار سیمان الزم برای حصـول پایـایی                  الزم به ذکر است که ضوابط پذیرش بتن براساس آیین         
  مشخصات فنی عمومی کارهای سـاختمانی ،55 نشریه 2-3-3-5  جدول،ه بتن ایراننام  آیین3-6در شرایط محیطی مختلف طبق بخش       

  .باشد و شرح مشخصات فنی خصوصی پیمان اجباری می

 .  است  شده  محاسبه1386   سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهای بها بر مبنای  فهرست این .20
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 عملیات تخریب. فصل اول
 

   مقدمه
 
 خاکریز  مصرف  به  حاصله شوند و مصالح می  کنی کانالو   گودبرداری،  کنی ، پی  خاکبرداری  مشمول  که  سطوحی به، 010101   ردیف قیمت .1

 .گیرد  نمی رسد، تعلق نمی
 .  است  پرداخت مشاور،قابل بامهندس آن انجام هجلس صورت ازتنظیم وپس مشاوراست دستورکارمهندس  به ، منوط010101  ردیف موضوع عملیات .2
   پرداخت  مربوط های ردیف از   جداگانه  هزینه  و این  است  نشده بینی  پیش  درخت  بریدن  درختها، هزینه  کردن کن  ریشه های ردیفدر  .3
 .شود می
  ای  جداگانه کار، قیمت   سختی عنوان  و به  است  و هر وضع هر شکل ، به ، هر عمق  هر ارتفاع ، برای  فصل  در این  تخریب  واحد عملیات بهای .4
 .گیرد  نمی  تعلق آن به
 و مجزا از یکدیگر   تفکیک طور مرتب  مشاور به  مهندس  تشخیص  باید طبق شود، در موارد لزوم  می  حاصل  از تخریب  که  مفیدی مصالح .5

 . نخواهد شد  آنها پرداخت  کردن  بندی  دسته برای، ) است  شده  مشخص صراحت  به  که  مواردی استثنای به ( ای  جداگانه  شود و هزینه چیده
 و در  ، در قیمتها منظور شده  و باراندازی  در کارگاه  موقت  انباشت  تا محل  از تخریب  حاصل  مصالح  و حمل ، بارگیری آوری  جمع ههزین .6

   آن  و باراندازی ، حمل  بارگیری  شود، بهای  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  شود مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخیص  طبق  که صورتی
   و پرداخت ، محاسبه  کامیون  در داخل  شده  بارگیری  مصالح  حجم ، براساس  با ماشین  خاکی  عملیات  از فصل حمل  به  مربوط های ردیف  طبق
 .شود می
های با  غیر از ساختمان( با هر نوع سقف ،  و سنگی ، بلوکی ، آجری ، گلی ی خشت  مشاور، ساختمانهای  دستور مهندس  طبق  که در مواردی .7

  شود و قیمتهای  می ، پرداخت010302 و 010301  های ردیف   مورد، طبق  آنها بر حسب  شوند، بهای  کلی  تخریب،)اسکلت کامل بتنی یا فلزی
 . قرار گیرد ستفاده، مورد ا  یاد شده  ساختمانهای  تخریب تواند برای  نمی تفکیکی

 و شامل فونداسیون شود  می ، پرداخت  هر طبقه ربنای زی  مترمربع  برحسب  مربوط  ردیف  ساختمانها، قیمت  کلی  تخریب های ردیفدر  .8
 .شود ها پرداخت دیگری انجام نمی ساختماننوع شود به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این  می
 .شود  نمی  انجام ای  جداگانه ، پرداخت  دیوار یا زیر سقف  روی  اندود یا پوششهای  برای طور کلی سقفها، به دیوارها و  در تخریب .9

،   است  متر مربع3/0 از   آنهابیش  مقطع  سطح  که ، سوراخهایی  مالت  با هر نوع  یا بلوکی  آجری  یا دیوارهای  سقف  کاریهای در سوراخ .10
 .شود  می  پرداخت  تخریب های ردیف  ، طبق  تناسب  به  آن  و بهای  شده ی تلق  تخریب عنوان به

   پرداخت  مربوط های ردیف از  ، جداگانه  لوله  و جنس نوع نظر از  توکار، صرف  فاضالب های  لوله  با برچیدن  در ارتباط های کاری  کنده .11
 .شود می
 .شود  می  پرداخت  شده  چیده  مصالح  ظاهری  حجم  مشاور، بر حسب هندس دستور کار م ، در صورت010408   ردیف بهای .12
 .شود  نمی  آسفالت  از ضخامت قسمتیو یا کندن    تخریب  عملیات ، شامل آسفالتو کندن    تخریب های ردیف .13
 . جدول منظور نشده استو اطراف ، هزینه کندن بتن زیر 010515بهای ردیف در  .14
 درصد به قیمت 25گیری انجام شود،  کردن سقف و دیوار به روش مغزه ، سوراخ010205 010204های  ردیفکه درصورتی در  .15

 .شود های یاد شده اضافه می ردیف
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، کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوسته است که با کمپرسور یا وسایل 010903 برای لکه گیری در ردیف آسفالت منظور از کندن .16
 .شود جام میمشابه ان

 .سفالت استآ، تخریب تمام آسفالت در مسیر برای تجدید 010909 منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف .17
 .ه صورت پیوسته و غیر پراکنده است، تراشیدن تمام یا بخشی از ضخامت آسفالت ب010911 منظور از تراشیدن آسفالت در ردیف .18
 .باشد ، تراش آسفالت در یک مسیر به صورت غیر پیوسته و پراکنده می010915گیری در ردیف  منظور از تراش آسفالت برای لکه .19
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 42

بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج 
 .های آن از محل عملیات کردن ریشه

 010101 

  

 اصله 1،390

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

 5 سانتی متر باشد، به ازای هر 15در سطح زمین تا 
 سانتی متر به تناسب 5کسر (سانتی متر محیط تنه 

 .و حمل آن به خارج محل عملیات) شود محاسبه می

 010102 

  

 اصله 4،620

ع، در صورتی که محیط تنه بریدن درخت از هر نو
 سانتی متر 30 تا 15درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010103 

  

 اصله 8،130

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 60 تا 30درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010104 

  

 اصله 12،800

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 
 سانتی متر 90 تا 60درخت در سطح زمین بیش از 

 .باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

 010105 

  

 اصله 1،730

 سانتی متر 10، به ازای هر 010105اضافه بها به ردیف 
 سانتی 10کسر (که به محیط تنه درخت اضافه شود 

 ).شود اسـب محاسبه میمتر، به تن

 010106 

  

 اصله 8،240

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

 . سانتی متر باشد30 تا 15درسطح زمین بیش از 

 010107 

  

 اصله 22،800

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

 . سانتی متر باشد60 تا 30درسطح زمین بیش از 

 010108 

  

 اصله 38،200

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

 . سانتی متر باشد90 تا 60درسطح زمین بیش از 

 010109 

  

 اصله 4،580

 سانتیمتر 10، به ازای هر 010109اضافه بها به ردیـف 
 سانتیمتر، 10کسر(که به محیط تنه درخـت اضافه شود 

 .).به تناسـب محاسبه می شود

 010110 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 اصله 1،370

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در 
 15صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

 سانتی متر محیط تنه 5سانتی متر باشد به ازای هر 
 .). سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود5سر ک(

 010111 

  

 اصله 6،820

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

 . سانتی متر باشد30 تا 15

 010112 

  

 اصله 22،600

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

 . سانتی متر باشد60 تا 30

 010113 

  

 اصله 36،100

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

 . سانتی متر باشد90 تا 60

 010114 

  

 اصله 4،380

 سانتیمتر 10، به ازای هر 010114اضافه بها به ردیـف 
 10کسر (به محیط تنه درخـت اضافه شود که 

 ).سانتیمتر، به تناسـب محاسبه می شود

 010115 

  
 مترطول 27،800

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر 
 . مترمربع005/0سطح مقطع تا  نوع مالت، به

 010201 

  

 مترطول 49،900

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر 
 1/0 تا 005/0سطح مقطع بیش از  نوع مالت، به

 .مترمربع

 010202 

  
 مترطول 116،000

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر 
 . مترمربع3/0 تا 1/0سطح مقطع بیش از  نوع مالت، به

 010203 

  

 مترطول 62،400

ح، سوراخ کردن سقف یادیوارهای بتنی و بتن مسل
 به انضمام بریدن  مترمربع005/0سطح مقطع تا  به

 .گردها میل

 010204 

  

 مترطول 156،000

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح، 
 به  مترمربع05/0 تا 005/0طع بیش از سطح مق به

 .گردها انضمام بریدن میل

 010205 

  
 مترطول 114،000

 مترمربع 05/0، برای هر 010205اضافه بهابه ردیف 
 .سطح مقطع اضافه شود که به

 010206 
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 ١١

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

  
 مترطول 5،210

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 
 . سانتیمتر مربع در سطوح بنایی غیربتنی 20

 010207 

  

 مترطول 9،450

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، 
 سانتیمترمربع در سطوح بنایی غیر 40 تا20بیش از

 .نیبت

 010208 

  
 مترطول 290

، به ازای هریک 010208اضافه بها به ردیف 
 .سانتیمترمربع که به سطح اضافه شود

 010209 

  
 مترطول 26،500

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، 
 . سانتیمتر مربع در سطوح بتنی20

 010210 

  
 مترطول 34،800

 آب و گاز، با سطح مقطع، ایجاد شیار، برای عبور لوله
 . سانتیمتر مربع در سطوح بتنی40 تا20بیش از

 010211 

  
 مترطول 1،550

، برای هر یک سانتیمتر 010211ردیف  اضافه بها به
 .مربع که به سطح مقطع اضافه شود

 010212 

  
 مترمربع 40،600

ای،  تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چینه
 .بشامل تمام عملیات تخری

 010301 

  
 مترمربع 45،900

تخریب کلی ساختمانهای آجری، سنگی و بلوکی با 
 .مالتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب

 010302 

 010401  ).چینه باغی(های گلی  چینه تخریب بناییهای خشتی یا مترمکعب 13،700  
  

 مترمکعب 22،400
تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که بامالت 

 .ماسه و سیمان، یا باتارد چیده شده باشد
 010402 

  
 مترمکعب 19،400

تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که با مالت 
 .گل آهک، ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد

 010403 

  
 مترمکعب 15،000

تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، 
 .ربوطهای م هرضخامت، با برداشتن تیرآهن به

 010404 

 010405  .تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان مترمکعب 252،000  
 010406  .گرد تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل مترمکعب 302،000  
 010407  .تخریب شفته با هرعیار مترمکعب 41،800  
  

 مترمکعب 27،200

ها،  ا، بلوکبندی و یا چیدن آجره تفکیک، دسته
ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، برحسب  سنگ

 .حجم ظاهری مصالح چیده شده

 010408 
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 ١٢

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

  
 مترطول 12،700

هر عرض   دار، به برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه
 .و ارتفاع

 010501 

  
 مترمربع 3،940

موزاییکی با هر نوع  برچیدن فرش کف آجری یا
 .مالت

 010502 

  
 مربعمتر 7،510

ها، یا فرش کف، یا دیوار که با  برچیدن سنگ پله
 .اند همراه با مالت مربوط سنگ پالک اجرا شده

 010503 

  
 مترمربع 6،480

برچیدن فرش کف از سنگهای ریشه دار یا قلوه، 
 .همراه با مالت مربوط

 010504 

  
 مترمربع 6،780

برچیدن سرامیک یا کاشی لعابی با مالت مربوط و 
 .ن مالت باقی مانده روی دیوار یا کفتراشید

 010505 

 010506  .هر ضخامت تراشیدن کاهگل پشت بام به مترمربع 2،420  
  

 مترمربع 2،660
تراشیدن اندود کاهگل دیوارها یا سقفها همراه با اندود 

 .هر ضخامت گچ روی آن، به
 010507 

  
 مترمربع 5،450

قفها همراه با تراشیدن اندود گچ و خاک دیوارها یا س
 .هر ضخامت اندود گچ روی آن، به

 010508 

  
 مترمربع 15،100

تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، یا باتارد، یا ماسه 
 .هر ضخامت آهک، به

 010509 

  
 مترمربع 3،450

درآوردن بند کهنه گچی، یا گچ و خاکستر و خاک و 
 .مانند آن، و پاک کردن درزها برحسب سطح دیوار

 010510 

  

 مترمربع 5،090

درآوردن بندهای با مالت ماسه سیمان یا ماسه آهک و 
مانندآن، و پاک کردن و شستن درزها برحسب سطح 

 .دیوار

 010511 

  
 مترمربع 37،900

برچیدن سقف اطاقهایی که با تیر چوبی و حصیر و 
 .توفال و کاه گل پوشیده شده است

 010512 

 010513  . سفال بامبرچیدن هر نوع مترمربع 2،510  
  

 مترمربع 2،220
برچیدن عایقکاری، اعم از قیرگونی مشمع قیراندود و 

 .یا مشابه آن، هر چند ال که باشد
 010514 

 010515  .های بتنی پیش ساخته جدول) تخریب(برچیدن  مترطول 8،600  
 010601  .برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف مترمربع 3،360  
  

 مترمربع 19،700
طور کامل، بر حسب سطح  برچیدن الپه چوبی به

 .تصویر افقی سقف
 010602 
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 ١٣

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

  

 مترمربع 22،400

انضمام اتصاالت و تیر  برچیدن خرپای چوبی، به
سطح تصویر ریزیهای چوبی بین خرپاها، برحسب 

 .افقی سقف

 010603 

  
 عدد 11،900

برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهار چوب 
 .بوطمر

 010604 

 010605  .برچیدن پاراوان چوبی یا فلزی مترمربع 10،100  
  

 عدد 3،230
باز کردن قفل و یراق آالت در و پنجره لوال، چفت، 

 .دستگیره و مانند آن، برحسب هر در یا پنجره
 010606 

 010701  .برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط عدد 16،800  
  

 مترمربع 4،970

، و دور چین )در حد امکان(برچیدن و صاف کردن 
از روی شیروانی، ای  یا کرکرهکردن آهن ورق صاف 

پناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب  بان، جان سایه
 .سطح برچیده شده

 010702 

  
 مترمربع 5،300

های صاف یا موجدار آزبست سیمان،  برچیدن ورق
 .برحسب سطح برچیده شده

 010704 

  

 کیلوگرم 350

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

 .اتصال

 010705 

  
 مترطول 7،570

برچیدن هر نوع فنس از توری سیمی یا سیم خاردار، 
 .های مربوط با پایه

010706 

  
 دستگاه 11،500

برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، 
 .توالت فرنگی، دوش یا فالش تانک

 010801 

 010802  .بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام دستگاه 10،900  
 010803  . اینچ2برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا  مترطول 2،710  
 010804  . اینچ2، با قطر تا برچیدن لوله فلزی توکار مترطول 3،140  
 010805  . اینچ2بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از  مترطول 4،340  
 010806  . اینچ2برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از  مترطول 4،990  
 010807  .های آزبست سیمان یا چدنی فاضالب برچیدن لوله مترطول 12،500  
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 ١٤

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

  

 مترطول 260

دن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، برچی
سیمهایی که داخل یک لوله (اعم از روکار و توکار 

 ).شوند باشند، یک رشته محسوب می

 010808 

  
 عدد 3،940

برچیدن هرنوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا 
 .کارهای مشابه آن

 010809 

  
 عدد 2،340

ارهای مشابه، برچیدن هرنوع کلید و پریز معمولی و ک
 .توکار یا روکار

 010810 

  
 مترطول 685

برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و 
 .کف

010811 

 010901  . سانتیمتر3هر ضخامت تا  کندن آسفالت پشت بام به مترمربع 7،960  
  

 مترمربع 2،510

 به ازای هر 010901اضافه بها نسبت به ردیف 
 سانتیمتر 3بت به مازاد سانتیمتر اضافه ضخامت نس

 ). می شودبه تناسب محاسبهکسر سانتیمتر (

 010902 

  
 مترمربع 11،700

ها و خیابانها برای لکه گیری به  کندن آسفالت جاده
 . سانتیمتر به ازای سطح کنده شده5ضخامت تا 

 010903 

  

 مترمربع 2،340

 به ازای هر 010903اضافه بها نسبت به ردیف 
 سانتیمتر 5فه ضخامت نسبت به مازاد سانتیمتر اضا

 ).شود کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می(

 010904 

  

 مترطول 7،940

 سانتیمتر 8شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا 
 سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی 10و عمق تا 

 .با ماشین شیار زن

 010905 

  

 مترطول 705

ازای هر  ، به 010905اضافه بها نسبت به ردیف 
کسر ( سانتیمتر 10سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر 

 ).شود سانتیمتر به تناسب محاسبه می

 010906 

  
 مترطول 4،120

اندازه ( سانتیمتر 7برش آسفالت با کاتر به عمق تا 
 ).گیری برحسب طول هر خط برش

 010907 

  

 مترطول 505

ای هر از ، به010907ردیف به اضافه بها نسبت 
گیری  ندازها،  سانتیمتر7سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر 
به تناسب   متر کسر سانتی( برحسب طول هر خط برش

 ).شود  میهسباحم

 010908 
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 ١٥

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

  
 مترمربع 3،710

 هر نوع آسفالت و اساس قیری به  کلیتخریب
 . سانتیمتر5ضخامت تا 

 010909 

  

 مترمربع 675

ازای هر  ، به010909ردیف   اضافه بها نسبت به
کسر ( سانتیمتر 5سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر 

 ).شود سانتیمتر به تناسب محاسبه می

 010910 

  
 مترمربع 7،690

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
 .متر  سانتی5مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

010911 

  

 مترمربع 1،380

متر  ه ازای هر سانتی ب010911اضافه بها به ردیف 
متر  کسر سانتی(متر   سانتی5اضافه ضخامت مازاد بر  

 ).شود به تناسب محاسبه می

010912 

  
 مترمربع 1،690

 7ه ضخامت تا بین دو خط برش بتخریب آسفالت 
 . و برداشتن آنسانتیمتر

010913 

  

 مترمربع 280

متر   به ازای هر سانتی010913اضافه بها به ردیف 
متر  کسر سانتی(متر   سانتی7ضخامت مازاد بر  اضافه 

 ).شود به تناسب محاسبه می

010914 

  

 مترمربع 2،310

در صورتی که از ماشین  010911اضافه بها به ردیف 
گیری غیر پیوسته و  مخصوص آسفالت تراش برای لکه

 .پراکنده استفاده شود

010915 



  عملیات خاکی با دست. دومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٦

   با دست  خاکی عملیات.   دوم فصل
 

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

. شود ، برآورد می  فصل  این های ردیف از   کارها با استفاده  نوع  این  برآورد، اقالم  تهیه ناپذیر باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاکی  عملیات انجام
 تایید تنها با   فصل  این  با قیمتهای  یافته  مقادیر افزایش  بیشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از میزان  با دست  خاکی  عملیات  حجم  که در صورتی

 . کارفرما مجاز است
غیر خودرو یا  (  دستی  موتوری  یا غلطکها و ویبراتورهای  دستی  با وسایل  که  کوبیدن  شود و عملیات بر انجام  دج وسیله  به  که  خاکی عملیات .2

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

 . نخواهد آمد عمل  به  پرداختی گونه  هیچ  مصالح  یا کوبیدن ، تورم  از نشست ناشی  حجم
 :شوند  می بندی  زیر طبقه صورت  زمینهابه انواع .4
 .ر نباشد مقدو  سهولت  به  عملیات  انجام  فرو رود که حدی  به  خود، در آن  طبیعی  کار با وزن  عامل  هستند که ، زمینهایی  لجنی زمینهای .1ـ4
 . باشند  برداشت  قابل  بابیل  هستند که ، زمینهایی  نرم زمینهای .2ـ4
 . شوند بر کنده  یا دج  با کلنگ  هستند که ، زمینهایی  سخت زمینهای .3ـ4
   قطعات  در آن  که ینهایی نیاز باشد، زم  یا مواد منفجره  سنگبری  بادی  آنها چکشهای  کندن  برای  هستند که ، زمینهایی  سنگی زمینهای .4ـ4

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

 .شود  می  کارفرما تعیین  مشاور و تصویب  مهندستایید با   زمین بندی طبقه .5
 . گود خواهد بود شوند، تراز کف  می  گود کنده  داخل  که هایی ، در پی  عمق  محاسبه مالک .6
   برخورد شود که  سنگ  بزرگ قطعات ، به  غیر سنگی  در زمینهای و حفر چاه  کنی کانال،  ، گودبرداری کنی پی،   در خاکبرداری  که در مواردی .7
شوند،   می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد کردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس تشخیص به

 .شود  منظور می  سنگی خاکبرداری
  ی اجرای های  در نقشه  که  است  الزم  سازی  و پی کنی پی  گود یا ه دیوار  بین ای  دیوارها، فاصله سازیها و احداث  پی  اجرای  برای  که در مواردی .8

   اضافه کنی  یا پی ابعاد گودبرداری  و به  مشاور تعیین  مهندستایید و   کار، با تشخیص  درحد نیاز اجرای  فاصله ، این  است  نشده  بینی پیش
  بهای.  شود ه کوبید  لزوم  و در صورتشود مشاور پر   مهندس  مورد قبول  باید با مصالح  عملیات ، بعد از اتمام  اضافی ه فاصل این. شود می

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

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

   صورت  خاکبرداری  مجاور محل  ساختمانهای  حفاظت  برای  موقت صورت  به  که  مشابه  و عملیات گذاری ، تخته بست  چوب  اجرای ههزین .10
 .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این  و پرداختی  پیمانکار است عهده  کار، به  از اتمام  آنها پس ، برچیدن گیرد و همچنین می
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   و پرداخت  است  استحفاظی  عملیات  و انجام  ایمنی تامینمنظور   به  الزم  اقدام  هرنوع انجام  به ، پیمانکار ملزم  در سنگ  خاکی در عملیات .11
 .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این اضافی

 . نخواهد شد  پرداخت ای گیرد، هزینه  می  صورت  دستی  یا سایر وسایل  دستی  با تلمبه  آبکشی  که  مواردی برای .12
   اضافه  محاسبه نایها، مب  تعدد کوره  و در صورت هاست  از کوره  هر یک  تا انتهای  چاه  دهانه ، فاصله کنی  چاه های ردیف در  منظور از عمق .13
 و منظور  ، محاسبه طور جداگانه ها به  از کوره  هر یک  و برای ، است  میله  عمق عالوه ها به  از کوره  هر یک  متر، طول20 از   بیش  عمق بهای

 .خواهد شد
 :  زیر است شرح  به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت هنحو .14
   حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه خارج  به کنی  و کانال ، گودبرداری کنی ، پی اکبرداری از خ  حاصل  خاکهای در مورد حمل .1ـ14
   دیگری  و پرداخت ، در قیمتها منظور شده  یا تورم  حجم افزایش  به  مربوط های شود و هزینه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های  اندازه شود، طبق می

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

  شود، برابر حجم  می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  مصرف برای)   کارگاه  یا خارج داخل (  قرضه  از محل ه شد  تهیه در مورد خاکهای .2ـ14
 .شود  می  در نظر گرفته  مصرف  محل های اندازه

 مواد،   از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال ، گودبرداری کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریز از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ14
 . خواهد بود  حمل  بهای  و پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل  بین  فاصله کوتاهترین

 شوند،  جابجا می  کارگاه شوند، یا داخل  می  حمل  کارگاه خارج   به  که  خاکها و مواد زایدی ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل های ردیف .15
 بر   چنانچه ولی.   نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی و بارگیری)  دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای  عبارت به. شود  بار منظور می تنها یک
  ورت دستور کار و ص  مشاور طبق  با پیشنهاد مهندس  اضافی  و بارگیری  ناپذیر باشد، حمل  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت  ضرورت حسب
 .  است  پرداخت  قابل  مربوط های ردیف باشد، از   کارفرما رسیدهتایید  به  که ای جلسه

 .  نیست  پرداخت  متر قابل100 از  ، بیش  دستی  با وسایل  حمل بهای .16
 .  است  شده  در نظر گرفته  نفوذی  فاضالب  چاه ، برای  حفر چاه های ردیف .17
  جای  به توان  نباشد، می  پروکتور استاندارد فراهم روش  به  آزمایش  انجام  برای  الزم  تجهیزات ، هرگاه020602و  020601  های ردیفدر  .18

 .کار برد  به  آشتو اصالحی روش  درصد به90   پروکتور استاندارد، تراکم روش  درصد به95  تراکم
   با ماشین  و حمل  بارگیری  عملیات  بر اساس  آن  شود هزینه  انجام  در کامیون  دست با برداری  از خاک  و مواد حاصل  خاک  بارگیری چنانچه .19

 .شود  می پرداخت
 .شود استفاده می 20/1با اعمال ضریب های حفر چاه این فصل  هزینه حفاری محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی، از ردیف .20
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 شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمکعب 21،200

لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، 
 . متری و تخلیه آنها50تا فاصله 

 020101 

  

 مترمکعب 9،140

 در کنی کانال، گودبرداری و کنی پی، برداری خاک
 متر و ریختن خاکهای کنده 2زمینهای نرم، تا عمق 

 .کنار محلهای مربوط شده به

 020102 

  

 مترمکعب 22،500

 در کنی کانال، گودبرداری و کنی پی، برداری خاک
 متر و ریختن خاکهای کنده 2زمینهای سخت، تا عمق 

 .کنارمحلهای مربوط شده به

 020103 

  

 مترمکعب 229،500

 در کنی کانال، گودبرداری و کنی پی، برداری خاک
 متر و ریختن مواد کنده 2زمینهای سنگی، تا عمق 

 .کنار محلهای مربوطشده به 

 020104 

  

 مترمکعب 7،950

، هرگاه 020104 تا 020102های  اضافه بها، به ردیف
 متر 2 بیش از کنی کانال و گودبرداری، کنی پیعمق، 

 متر، یک بار و برای 4 تا 2باشد، برای حجم واقع بین 
 متر، دو بار و به همین ترتیب 6 تا 4حجم واقع بین 

 .برای عمقهای بیشتر

 020201 

  

 مترمکعب 23،100

، در 020104 تا 020102های  اضافه بها، به ردیف
صورتی که، عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی 
صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار، کاربردن 

 .تلمبه موتوری ضروری باشد

 020202 

  

 مترمکعب 101،500

ا  متر و کوره و مخزن ب2/1حفرمیله چاه به قطرتا 
 20مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، تا عمق 
 10متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 

 .متری دهانه چاه

 020301 

  

 مترمکعب 13،900

، هرگاه عمق چاه 020301اضافه بها نسبت به ردیف 
 متر اول 5 متر باشد، برای حجم واقع در 20بیش از
 متر 5 برای حجم واقع در  متر، یک بار، و20مازاد بر

 متر سوم، سه بار 5دوم، دو بار، و برای حجم واقع در 
 .و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر

 020302 
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 شماره حشر واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 20،800

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر 
 متر و 50لجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا

ز ماشین برای حمل تخلیه آن در مواردی که استفاده ا
 .ممکن نباشد

 020401 

  

 مترمکعب 14،700

 50، برای 020401 و020101های  اضافه بهابه ردیف
 متر به 50متر حمل اضافی با وسایل دستی، کسر

 .شود تناسب محاسبه می

 020402 

  
 مترمربع 695

ها،  تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی
 .شین انجام شده باشدگودها و کانالها که با ما

 020501 

  
 مترمکعب 10،300

سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد 
 .سرند و مصرف شده در محل

 020502 

  
 مترمکعب 83،600

تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک 
 .زراعتی به هرضخامت

 020503 

  

 مترمکعب 5،460

ها،  ر کنار پیریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود د
ها، گودها و کانالها در  درون پی گودها و کانالها، به

 سانتیمتر در هر عمق و پخش و 15قشرهای حداکثر 
 .تسطیح الزم

 020504 

  

 مترمکعب 5،270

پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در 
 سانتیمتر، در هر عمق و ارتفاع 15قشرهای حداکثر 

 .ها و کانالهاها، گود غیر از پی به

 020505 

  

 مترمربع 1،260

 شده یا سطح برداری خاکآب پاشی و کوبیدن سطوح 
روش پروکتور   درصد به95زمین طبیعی، با تراکم 

 .استاندارد

 020601 

  

 مترمکعب 11،400

آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای 
روش   درصد به95 سانتیمتر، با تراکم 15حداکثر 
 .ر استانداردپروکتو

 020602 
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   با ماشین  خاکی عملیات.   سوم فصل
 

  مقدمه
 
   ناشی  تغییر حجم شود و از بابت  می ، محاسبهها مجلس صورتها، دستور کارها و   نقشه  طبق  کار اجرا شده ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم .1

 . نخواهد آمد عمل  به ای  جداگانه  پرداخت گونه ، هیچ  یا کوبیدن ، تورم از نشست
، ) دارد پله  نیاز به  که در مواردی( بستر خاکریز   موجود یا سراشیبهای  خاکریزهای  شیروانی ها روی  پله  از احداث  ناشی  خاکی  عملیات حجم .2

 . خواهدشد  و پرداخت  محاسبه  اجرایی های  نقشه  کارفرما، مطابقتایید مشاور و  با پیشنهاد مهندس
   در عملیات  یا صعوبت  و وجود محدودیت  در خاکبرداری سازی ، مانند پروفیل بهایی  بها یا اضافه گونه ، هیچ  فصل  واحد این قیمتهای هب .3

 .گیرد  نمی ، تعلق)  است  یاد شده صراحت  به  که  آنچه استثنای به ( خاکی
 :شوند  می بندی  زیر طبقه صورت  زمینها، به انواع .4
 . مقدور نباشد  سهولت  کار به  انجام  فرو رود که  در آن حدی  خود به  طبیعی  کار با وزن  وسایل  هستند که ، زمینهایی  لجنی مینهایز .1ـ4
 از ریپر  استفاده  ، بدون  مشابه  یا وسایل  اسب  قوه150   بولدوزر تا قدرت وسیله  در آنها، به  عملیات  انجام  هستند که ، زمینهایی  نرم زمینهای .2ـ4

 .  است عملی
 از ریپر  ، با استفاده  مشابه  یا وسایل  اسب  قوه300   بولدوزر تا قدرت وسیله  در آنها، به  عملیات  انجام  هستند که ، زمینهایی  سخت زمینهای .3ـ4

 .  است عملی
، مانند   سنگین آالت  از ماشین  باشد، یا استفاده  ضروری زا و منفجره مواد سو  آنها، مصرف  کندن  برای  هستند که ، زمینهایی  سنگی زمینهای .4ـ4

 . باشد ، الزامی  اسب  قوه300 از   بیش بولدوزر با قدرت
 .شود  می  کارفرما انجام  مشاور و تصویب  مهندستایید با   زمین بندی طبقه .5
  ، بر اساس  آن  و هزینه  کارفرما انجام  با تصویب  بر آن  مشاور و اضافه هندس دستور کار م  سانتیمتر، طبق10 در حد   نباتی  خاکهای برداشت .6

 .شود  می ، پرداخت  نرم  در زمین  خاکبرداری ردیف
  تقال ان ، و صعوبت  ماشین  عملیات  شعاع  محدودیت  علت  شود، به ، در گود انجام  آن  مشابه  با بولدوزر یا وسیله  خاکبرداری  که در مواردی .7

 از   پس شود که  می  اتالق  محلی گود به. شود  می ، پرداخت030402 و 030401  های ردیف   بهای  گود، اضافه خارج  به  از خاکبرداری مواد حاصل
 . سانتیمتر نباشد60ز  کمتر ا  آن  متوسط  و عمق  قرار گرفته  طبیعی تر از تراز زمین  پایین  جهت ، از همه  نهایی رقوم  به  و رسیدن خاکبرداری

 از   مورد با استفاده  شوند، بر حسب ، کنده  آن  مشابه  یا وسیله  مکانیکی باید با بیلبه علت محدودیت فضای کار    که ها، کانالها و گودهایی پی .8
 .شوند ، برآورد می030503 تا 030501  های ردیف

   اجرایی های  در نقشه  باشد که  الزم سازی  و پی کنی  گود یا پی ه دیوار  بین ای یوارها، فاصله د  و احداث سازی  پی  اجرای  برای  که در مواردی .9
   اضافه کنی  یا پی ابعاد گودبرداری  و به  مشاور تعیین  مهندستایید و   کار، با تشخیص  در حد نیاز اجرای  فاصله ، این  است  نشده بینی پیش
   طبق  آن  و بهای  شده  کوبیده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول  باید با مصالح  عملیات عد از اتمام، ب  اضافی  فاصله این.شود می

 . شود  پرداخت  مربوط های ردیف
 مجدد و در   شود، پر کردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه  بیش کنی  و کانال کنی ، پی  خاکبرداری چنانچه .10

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

 :  زیر است شرح ، به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه .11
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   حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه خارج به  کنی کانال و  ، گودبرداری کنی ، پی  از خاکبرداری  حاصل  خاکهای در مورد حمل .1ـ11
   و پرداخت  است ، در قیمتها منظور شده  یا تورم  حجم افزایش  به  مربوط های شود و هزینه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های  اندازه شود، طبق می

 خاکها در   این  مصرف  شوند، عدم ، باید در خاکریزها مصرف  از موارد یاد شده  حاصل  خاکهای تمام.  نخواهد آمد عمل  به ت باب  از این دیگری
 .  است  اجرایی مجلس صورت   کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به ، منوط  کارگاه خارج  آنها به خاکریزها یا حمل

  شود، برابر حجم  می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم برای)   کارگاه  یا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه یدر مورد خاکها .2ـ11
کبرداری در این ا خهای ردیفهای  هزینه تهیه خاک از محل قرضه از قیمت. شود پس از کوبیدن در نظر گرفته می   مصرف  محل های اندازه

 .گیرد رداشتن خاک رویه نامناسب پرداختی صورت نمی برای ب.شود فصل استفاده می
 مواد،   از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال ، گودبرداری کنی پی،   خاکبرداری  در خاکریز از محل  مصرفی در مورد خاکهای .3ـ11

 . خواهد بود  حمل ی بها  و پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل  بین  فاصله کوتاهترین
شود، تنها   جابجا می  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به  خاکها و مواد زاید که ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل های ردیف .12
   چنانچه ولی.   نخواهد گرفت  صورت ختی مجدد پردا  و باراندازی ، بارگیری) دپو کردن (  انباشتن  دیگر برای عبارت به. شود  می  بار پرداخت یک

 کارفرما، بر   مشاور و تصویب  با پیشنهاد مهندس  اضافی  و حمل  ناپذیر باشد، بارگیری  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت  ضرورت بر حسب
 .شود  می  پرداخت  مربوط های ردیف، از   اجرایی مجلس صورت  اساس

 85   شود، برای  سانتیمتر برداشته15 بستر خاکریز تا   نباتی  خاک  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی زمین در   جانشین  خاک ضخامت .13
 درصد 95   سانتیمتر و برای5،   اشو اصالحی روش  به  درصد کوبیدگی90   سانتیمتر، برای3، برابر   اشو اصالحی روش  به درصد کوبیدگی

،   شده مازاد بر اعداد تعیین. شود  می ، پرداخت  شده  برداشت  بر پروفیلهای  و اضافه  سانتیمتر تعیین7،  و اصالحی اش روش  و بیشتر به کوبیدگی
  های  درصد اندازه60 سانتیمتر باشد، 15 از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشته  نباتی اگر خاک. گیرد  نمی  صورت  پرداختی  موردی در هیچ
 .شود  می ه محاسب پیشگفته

 زیر  شرح  به ، کسر بهایی030904 تا 030901  های ردیف  به  سانتیمتر باشد، نسبت15 بیشتر از   خاکریزی  قشرهای  ضخامت  که در صورتی .14
 شود،  عیین سانتیمتر ت25   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت10 شود،   سانتیمتر تعیین20   خاکریزی  قشرهای اگر ضخامت: شود منظور می

   سانتیمتر تعیین30 از   بیش  خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت30 شود،   سانتیمتر تعیین30   خاکریزی  قشرهای  درصد، اگر ضخامت20
 .  مربوط  درصد ردیف40شود، 

   انجام  جلسه  صورت  تنظیم مستلزم   آن  و پرداخت  اجراست  مشاور قابل ، با دستور کار مهندس031005 و 031004، 031002  های ردیف .15
 .  مشاور است ، با مهندس آن 

 .  است  شده بینی ، در قیمتها پیش  خاکی  عملیات  مصرفی  آب  و حمل  تهیه بهای .16
  صویب ت ، در صورت030404 و 030403  های ردیف   متر، موضوع50 متر تا 20 از   بیش فاصله  به  از خاکبرداری  مواد حاصل حمل .17

   اجرایی  جلسه  صورت  از تنظیم ، پس  یاد شده های ردیف از   هر یک بهای شود و اضافه  می  مشاور انجام  دستور کار مهندس کارفرما، بر اساس
 .  نیست  پرداخت ، قابل030404 و 030403  های ردیف، 030701   ردیف شود با پرداخت  می پرداخت

 مشاور   مهندس  بستر، توسط منظور تحکیم  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع ه مورد، نحو ، بر حسب  لجنی در زمینهای .18
 مشاور و پیمانکار   بستر با حضور مهندس  از تحکیم ، پس  یاد شده  اجرایی عملیات. شود  می اجرا گذاشته  کارفرما به  از تصویب پیشنهاد و پس

 .گیرد  قرار می  پرداخت  کارفرما، مالکتایید از   و پس  شده مجلس صورت
   تهیه گیرد، هنگام  می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل ، ارزش  عوارض عنوان  به هایی ، هزینه  بادی  ماسه  برداشت  برای  که در محلهایی .19

   این بینی  پیش  عدم در صورت. شود  منظور می  یاد شده  هزینه بران ج ، برای031101  ردیف بها به  اضافه صورت  به داری  ستاره برآورد، ردیف
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 جدید   پیمانکار، عوارض  پیشنهاد قیمت  ارائه  بعد از تاریخ  نخواهد شد، چنانچه  انجام031101   بر ردیف  عالوه  پرداختی بها، هیچگونه اضافه
 .شود  می  مشاور و کارفرما پرداخت  مهندستایید از  س پ  مربوط های  یابد، هزینه  افزایش  آن  شود یا میزان وضع

   درصد و در صورتی90 شود،   انجام  شنی  شده  ساخته در راههای، 030705 تا 030703های  موضوع ردیف   خاک  حمل  که در صورتی .20
 .شود  می  پرداخت  حمل های ردیف   درصد بهای77 شود،   انجام  آسفالت  در راههای که
 در   شده  مصرف  دینامیت  مقدار کیلوگرم  تقسیم ، از حاصل030201   از ردیف  پرداخت  قابل  سنگی  خاکبرداری حداکثر حجم .21

  مازاد بر حجم. آید  می دست  به25/0عدد  ، به) باشد  رسیده  ذیربط  مسئوالن امضای  به  که  مصرف  جلسه  صورت طبق (  سنگی خاکبرداریهای
معادل   در صورت استفاده از هر کیلوگرم پودر آنفو، پودر آذر و اموالیت کارتریجی، به ترتیب. شود ، پرداخت030105  از ردیفمذکور، باید 

 .شود  گرم دینامیت محاسبه می750 گرم و 550 گرم، 300
  .ظور شده است من030504 در بهای ردیف  مانند، بیل مکانیکی،،هزینه وسیله مناسب برای عملکرد چکش هیدرولیکی. 22
در صورتی که به دلیل مجاورت بخشی از عملیات خاکبرداری با تاسیسات خاص، امکان انفجار به صورت معمول وجود نداشته باشد و  .23

به  درصد 30انجام شود، برای آن حجم از عملیات ) انفجار آرام(طبق دستور مهندس مشاور و تایید کارفرما الزم باشد که انفجار با محدودیت 
 .شود ، اضافه می030201بهای ردیف 

ای باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما، نتوان  ، شرایط به گونهمواد انفجاریچنانچه در عملیات خاکبرداری در سنگ با  .24
لیات که الزاماً از چکش آن بخش از عمرای از بولدوزر برای خاکبرداری استفاده نمود و اجباراً از چکش هیدرولیکی استفاده شود، ب

 .شود  پرداخت می030202بهای آن از ردیف هیدرولیکی استفاده شده، 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 105

شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، 
 . سانتیمتر15عمق تا  به

 030101 

  

 مترمکعب 8،640

در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، لجن برداری 
 متر از مرکز ثقل برداشت و 20حمل مواد تا فاصله 

 .تخلیه آن

 030102 

  

 مترمکعب 1،360

 در زمینهای نرم باهر وسیله مکانیکی، برداری خاک
 متر از 20 تا فاصله برداری خاکحمل مواد حاصل از 

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 030103 

  

 مترمکعب 2،890

 در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی، برداری خاک
 متر از 20 تا فاصله برداری خاکحمل مواد حاصل از 

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 030104 

  

 مترمکعب 13،600

 در زمینهای سنگی باهر وسیله مکانیکی، برداری خاک
ز  متر ا20 تا فاصله برداری خاکحمل مواد حاصل از 

 .مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

 030105 

  

 مترمکعب 23،900

های سنگی با هر وسیله مکانیکی   در زمینبرداری خاک
و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از 

 متر از مرکز ثقل برداشت و 20 تا فاصله برداری خاک
 .توده کردن آن

 030201 

  

 مترمکعب 29،200

های سنگی با استفاده از چکش  ینبرداری در زم خاک
برداری تا  هیدرولیکی، حمل مواد حاصل از خاک

 . متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن20فاصله 

030202 

  
 مترمکعب  

های سنگی بدون استفاده از مواد  برداری در زمین خاک
 . ولی با استفاده از مواد منبسط شونده،سوزا

 030203 

  
 مترمربع 625

گالژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ر
 .ها ترانشه

 030301 

  

 مترمکعب 555

 و 030105 تا 030103های  ردیف بها به اضافه
 در گود انجام برداری خاک، در صورتی که 030201

کوچکترین بعد  شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به
 و بزرگتر یا 02/0عدد گود، کوچکتر یا مساوی 

 .باشد 01/0مساوی عدد 

 030401 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 920

 و 030105 تا 030103های  ردیف بها به اضافه
، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام 030201

کوچکترین بعد  شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به
 . باشد02/0گود، بزرگتر از عدد 

 030402 

  
 مترمکعب 2،640

یش ، هرگاه فاصله حمل ب030102ردیف  اضافه بها به
 . متر باشد50 متر و حداکثر 20از

 030403 

  

 مترمکعب 925

 و 030105 تا 030103های  ردیف بها به اضافه
 متر و 20، هرگاه فاصله حمل بیش از 030201
 . متر باشد50حداکثر

 030404 

  

 مترمکعب 4،030

 و گودبرداری با وسیله مکانیکی در کنی کانال، کنی پی
ر و ریختن خاک کنده شده  مت2زمینهای نرم، تا عمق 
 .در کنارمحلهای مربوط

 030501 

  

 مترمکعب 6،300

 و گودبرداری با وسیله مکانیکی در کنی کانال، کنی پی
 متر و ریختن خاک کنده 2زمینهای سخت، تاعمق 

 .شده در کنارمحلهای مربوط

 030502 

  

 مترمکعب 12،100

کی در  و گودبرداری با وسیله مکانیکنی کانال، کنی پی
 متر و حمل و تخلیه مواد 2زمینهای لجنی تا عمق 

 . متر از مرکز ثقل برداشت20کنده شده تا فاصله 

 030503 

  

 مترمکعب 58،000

 ی و گودبرداری با چکش هیدرولیککنی کانال، کنی پی
 متر و حمل و تخلیه مواد 2در زمینهای سنگی تا عمق 

 .داشت متر از مرکز ثقل بر20کنده شده تا فاصله 

030504 

  

 مترمکعب 840

، هرگاه 030504 تا 030501های  ردیف اضافه بها به
 متر باشد، برای حجم 2عمق پی، کانال یا گود بیش از 

 4 تا 3 متر، یک بار 3 تا 2خاک واقع شده در عمق 
همین ترتیب برای   متر، سه بار و به5 تا 4متر، دوبار، 

 .عمقهای بیشتر

 030601 

  

 کعبمترم 6،780

 و 030502 ،030501های  ردیف  اضافه بها به
 و گودبرداری زیر کنی کانالکنی،   هرگاه پی،030504

تراز آب زیرزمینی انجام شود وآبکشی با تلمبه 
 .موتوری الزامی باشد

 030602 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 3،010

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

 متری مرکز ثقل برداشت 100مکانیکی دیگر تا فاصله 
 .و تخلیه آن

 030701 

  

 مترمکعب 260

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
 500 متر تا 100شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 

.  متر اول100 متر مازاد بر100متر باشد، به ازای هر 
 .به می شود متر به تناسب محاس100کسر 

 030702 

  

1،270 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
 10 متر تا500شده، وقتی که فاصله حمل بیش از
 متر اول، 500کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر

برای راههای ساخته نشده، مانند راههای انحرافی، 
نسبت قیمت یک  ر بهکسر کیلومت(ارتباطی و سرویس 
 ).شود کیلومتر محاسبه می

 030703 

  

1،160 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده 
 30 کیلومتر تا10شده، وقتی که فاصله حمل بیش از

 کیلومتر، 10کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر
سبت ن کسر کیلومتر، به(برای راههای ساخته نشده 
 ).شود قیمت یک کیلومتر محاسبه می

 030704 

  

945 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
 کیلومتر باشد، 30شده، وقتی که فاصله حمل بیش از

 کیلومتر، برای راههای 30برای هر کیلومترمازاد بر
نسبت قیمت یک  کسر کیلومتر، به(ساخته نشده 

 ).شود حاسبه میکیلومتر م

 030705 

  
 مترمربع 80

 یا سایر وسایل تسطیح بسترخاکریزها با گریدر
 .مکانیکی

 030801 

  

 مترمربع 315

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها 
 درصد 85 سانتیمتر با تراکم 15و مانند آنها، تاعمق 

 .روش آشو اصالحی به

 030802 

  

 مترمربع 400

 و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها آب پاشی
 درصد 90 سانتیمتر با تراکم 15و مانند آنها، تا عمق 

 .روش آشو اصالحی به

 030803 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 480

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه ها و 
 درصد 95 سانتیمتر با تراکم 15مانند آنها، تا عمق 

 .روش آشو اصالحی به

 030804 

  

 مترمربع 690

آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و 
 100 سانتیمتر با تراکم 15مانند آنها، تاعمق 

 .روش آشو اصالحی درصدبه

 030805 

  

 مترمکعب 3،680

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 85کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 

اصالحی، وقتی که ضخامت روش آشو  کوبیدگی به
 15قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 030901 

  

 مترمکعب 4،230

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 90کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت  کوبیدگی به
 15ده شدن حداکثر قشرهای خاکریزی پس از کوبی

 .سانتیمتر باشد

 030902 

  

 مترمکعب 4،780

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 95کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت  کوبیدگی به
 15قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 030903 

  

 مترمکعب 6،190

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و 
 درصد 100کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت  کوبیدگی به
 15قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

 .سانتیمتر باشد

 030904 

  

   

ای به روش تراکم دینامیکی  های ماسه تحکیم زمین
Dynamic Compaction)( همراه با افزودن خاک ،

 .مناسب

030905 

  
 مترمکعب 790

ها،  ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پی
 .ها، گودها و کانالها درون پی گودها و کانالها، به

 031001 
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 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٢٧

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

  

 مترمکعب 6،830

تهیه خاک مناسب، از درون یا خارج کارگاه، برای 
ری و حمل، تا فاصله خاکریزها شامل کندن، بارگی

 . متر و باراندازی درمحل مصرف500

 031002 

  
 مترمکعب 1،080

منظور ساختن بدنه  اختالط دو یاچند نوع مصالح، به
 .راه و سایر کارهای مشابه آن

 031003 

  
 مترمکعب 655

پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در 
 .محلهای مورد نظر

 031004 

  
 مکعبمتر 470

پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محلهای 
 .تعیین شده با هرضخامت دپو شود

 031005 

  
 مترمکعب 6،920

تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا 
 . متر و باراندازی درمحل مصرف500فاصله 

 031101 

  
 مترمکعب 8،040

پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی 
 .اختمان بدنه راه و محوطهبرای س

 031102 

  
 مترمکعب 5،350

پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر 
 .راه و محوطه

 031103 



 عملیات بنایی با سنگ. چهارمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٢٨

   با سنگ  بنایی عملیات.   چهارم  فصل
 

   مقدمه
 
 . باشد  شده  نما چیده صورت  به گیرد که  می ق از دیوار تعل سطحی ، تنها به  سنگی  دیوارهای  نماسازی  بهای  و اضافه  نماسازی های ردیف .1
  های ردیفشود و   می  پرداخت  مربوط های ردیف نما، از   سنگهای  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی در عملیات .2

 .شود  می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازی  بهای اضافه
 مورد از   نما، بر حسب  سطح  کار برای  انجام های  هزینه شود، تمام  می  کار انجام  کار جدا از پشت  روی  نما چینی  که  سنگی ازیهایدر نماس .3

 .شود  می  پرداخت  نماسازی ، برای040401 و 040301  های ردیف
 .شود  می حاسبه م  تراش  مرئی  سطوح  بر اساس  ساختمان  از اره  دو تیشه  سنگهای سطح .4
 .شود  می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح ، بر حسب040309   ردیف بهای .5
  بینی  پیش  منحنی صورت  به  سنگ  نمای  تراش ، هزینه  ردیف در این. شود  می  پرداخت040308   نیز از ردیف  قوسی  طاقهای بهای  اضافه .6

 .  است نشده
   به  با توجه  پروژه  اجرای از منطقه) چنانچه در اسناد و مدارک پیمان، معدن بخصوصی ذکر نشده باشد(   فصل  در این  مصرفی سنگ .7

 .شود  می  مشاور تعیین  مهندس  توسط  آن  و رنگ شود و نوع  می  تهیه  فنی مشخصات
   واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال برای.   است ی حجم  نسبت  یا آهک  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .8

  ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6   در مقابل سیمان
 .  است  آمده  فهرست این
های بزرگ مربوط به  گند و سنی هستند که با نیروی یک نفر کارگر قابل جابجایی باشهای مورد استفاده در این فصل در حد اندازه سنگ .9

 .باشند های این فصل نمی اسکله سازی مشمول ردیف
 .باشد می »دیوارهای سنگی« با عنوان 90های مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره   تعاریف و مشخصات سنگ.10
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 ٢٩

 

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

 040101  .با سنگ قلوه) بلوکاژ(سنگ چینی درکف ساختمان  مترمکعب 78،300  
 040102  .با سنگ الشه) بلوکاژ(سنگ چینی درکف ساختمان  مترمکعب 92،700  
  

 مترمکعب 68،000
با سنگ ) درناژ(ها سنگ ریزی پشت دیوارها و پی

 .قلوه
 040103 

  
 مترمکعب 75،800

با سنگ ) درناژ(ها  سنگ ریزی پشت دیوارها و پی
 .الشه

 040104 

  
 مترمکعب 301،500

با توری ) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 
 .گالوانیزه و سنگ قلوه

 040105 

  
 مترمکعب 317،000

با توری ) گابیون(تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 
 .گالوانیزه و سنگ الشه

 040106 

 040201  . در پی1:3بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه آهک  مترمکعب 200،000  
 040202  . در پی1:2:8بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد  مترمکعب 214،000  
 040203  . در پی1:6بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب 207،000  
  

 مترمکعب 228،500
 در 1:3ه آهک بنایی با سنگ الشه و مالت ماس

 .دیوارها و سایر محلهایی که باالتر از پی قرار دارند
 040204 

  
 مترمکعب 242،500

، در دیوارها 1:2:8بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد 
 .و سایر محلهایی که باالتر از پی قرار دارند

 040205 

  
 مترمکعب 235،500

 در 1:6سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  بنایی با
 .وارها و سایر محلهایی که باالتر از پی قرار دارنددی

 040206 

 040207 .1:6 مالت ماسه سیمان  غرقاب درسنگ قلوه مترمکعب 151،000  
 040208 .1:6 مالت ماسه سیمان الشه غرقاب درسنگ  مترمکعب 165،500  
  

 مترمربع 73،700
نماسازی باسنگ قلوه رودخانه، با مالت ماسه سیمان 

 .به انضمام بندکشی 1:6
 040301 

  

 مترمربع 22،800

های بنایی با سنگ الشه،  ردیف اضافه بهای نماسازی به
شکل  صورت نما و به در صورتی که، سنگ الشه به

 .موزاییکی اجرا شود

 040302 

  

 مترمربع 27،600

های بنایی با سنگ الشه،  ردیف اضافه بهای نماسازی به
شکل  صورت نما و به در صورتی که، سنگ الشه به
 .موزاییکی درز شده اجرا شود

 040303 

  
 مترمربع 37،000

های بنایی با سنگ الشه، برای  ردیف اضافه بها به
 .نماسازی با سنگ بادبر

 040304 
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 ٣٠

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

  
 مترمربع 48،700

های بنایی با سنگ الشه، برای  ردیف اضافه بها به
 .رگنماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر 

 040305 

  
 مترمربع 57،600

های بنایی با سنگ الشه، برای  ردیف اضافه بها به
 .نماسازی باسنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رگها

 040306 

  

 مترمکعب 19،600

بناییهای سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین  اضافه بها به
تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با 

 .به موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشدتلم

 040307 

  
 مترمکعب 29،300

هرنوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی،  اضافه بها به
 .درصورتی که در انحنا، انجام شود

 040308 

  
 مترمربع 28،300

های سنگی با تمام عملیات  تعبیه درز انقطاع در بنایی
 .هر شکل الزم و به

 040309 

  
 مترمربع 134،500

تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار الشتر یا مشابه 
 .1:6آن در ازاره ساختمان، بامالت ماسه سیمان 

 040401 

  
 مترمربع 57،300

 10بنایی فرش کف با سنگ الشه، با ضخامت متوسط 
 .1:6متر با مالت ماسه سیمان   سانتی

040402 

  
 مترمکعب 88،900

کاربردن آن   مشخصات و بهتهیه مصالح زهکشی طبق
 .در زهکشیها

 040501 

  

 مترمکعب 120،500

تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل کانالها، 
ها، کف ساختمانها، روی بامها  ها و لوله اطراف پی

ها و یا هر محل دیگری که الزم باشد،  معابر، محوطه
 .انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای الزم به

 040502 

  

 مترمکعب 106،500

در داخل کانالها، ) خاکدار(تهیه و ریختن ماسه کفی 
ها، کف ساختمانها، معابر،  ها و لوله اطراف پی

ها و یا هر محل دیگری که الزم باشد،  محوطه
 .انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای الزم به

 040503 

  

 مترمکعب 86،600

کانالها، اطراف تهیه و ریختن شن طبیعی در داخل 
ها یا هر  ها، کف ساختمانها، معابر محوطه ها و لوله پی

انضمام پخش و تسطیح  محل دیگری که الزم باشد، به
 .آنها در ضخامتهای الزم

 040504 

  

 مترمکعب 91،000

ها و یا هر  تهیه و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه
انضمام پخش و تسطیح  محل دیگری که الزم باشد، به

 .آنها در ضخامتهای الزم

 040505 
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 ٣١

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

  

 مترمکعب 85،500

تهیه و ریختن ماسه بادی، در داخل کانالها، اطراف 
ها کف ساختمانها، روی بامها، معابر،  ها و لوله پی

انضمام  ها و یاهر محل دیگری که الزم باشد، به محوطه
 .پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای الزم

 040506 
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 ٣٢

   چوبی بندی بقال.   پنجم  فصل
 

   مقدمه
 
   که  کار یا در مواردی  اجرای  شرایط  الزام  برآورد شود، در صورت  فلزی بندی  قالب  فصل های ردیف از  بندیها باید با استفاده  قالب  تمام هزینه .1

 .شود  می  استفاده  چوبی الب کارفرما از ق  شود، با تصویب  استفاده  چوبی  باید از قالب  که  است  الزم ای  ویژه مشخصات
   یاد شده  چوبهای  از اینکه ، اعم  روسی  چوب  به  معروف  وارداتی  کاج چوب.   است  آن  یا مشابه  روسی ، چوبهای  نراد خارجی منظور از تخته .2

 .شود  می  نامیده  نراد خارجی ، تخته  است  روسی  چوب  آنها شبیه  کاج  چوب  باشد که  یا سایر کشورهایی  کشور روسیه محصول
 .گیرد  قرار می  محاسبه ، مالک  است  با قالب  در تماس  که  شده  ریخته  بتن بندیها، سطوح  قالب گیری در اندازه .3
 .  زیر است شرح ، به  شده  مشخص  فصل  این های ردیف در  ، که منظور از ارتفاع .4
،   بعدی گیرد، و در طبقات  قرار می  آن  دیوار روی  که  پی  روی رقوم  به  دیوار نسبت  متوسط ، ارتفاع پی   روی  اول در مورد دیوار در طبقه .1ـ4

 .  طبقه  همان کف  به  دیوار نسبت  متوسط ارتفاع
 .  تیر و دال  زیرین  تا سطح بندی  قالب  شمعهای  پای  قرارگرفتن  متوسط ، ارتفاع) تاوه ( در مورد تیر و دال .2ـ4
 .  است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجرای  قالب  و بازکردن بست چوب بند،   پشت های ، هزینه  فصل  این های ردیفدر  .5
   و یا قوسی  یا مایل  یا قائم  افقی صورت  دو، به  از آن  یا مخلوطی  یا چوبی  فلزی  از قطعات ای ، مجموعه  فصل  در این بست منظور از چوب .6

 .شود  می کار برده گاهها، به  یا سایر تکیه زمین  به  از قالب ریزی  از بتن  ناشی  نیروهای  و انتقال  قالب  نگهداری  برای  که است
 آنها،  قویتیکدیگر و ت  به  قالب  قطعات  اتصال  از آنها برای  که  است  و یا قوسی  یا مایل ، قائم  افقی  چهارتراش بند، قطعات منظور از پشت .7

 . و فلز باشد  از چوب  یا ترکیبی  فلزی ، قطعات  چهارتراش جای تواند به شود و می  می استفاده
 . باشد  حکمی صورت ، به  ابعاد و طرز قرارگرفتن  از لحاظ بندی قالب  های  تخته شود که  می  اطالق بتنی  ، به)اکسپوز (  نمایان بتن .8
   دارد و برای  باز ارتباط فضای  به  آن  سوی  یک  که  است  و یا تیری  دیوار، ستون ، جدار خارجی050801  ر ردیف د منظور از جدار خارجی .9

   ارتفاع  محاسبه مبنای.  مورد نیاز باشد  دیگری حلهای  یا راه  مناسب پناه ، جان  موقت  یا فلزی  چوبی ، مانند بالکن ای  ویژه ، تمهیدات  آن بندی قالب
   تعلق  یاد شده های  سازه  خارجی  سطوح بندی  قالب  به بها فقط  اضافه این.شود  می  انجام  کار در آن  که  است ای  طبقه ها، تراز کف  سازه  نوع ینا

 .گیرد می
، مورد   با فشار بتن  مقابله  برای ه ک  است  و واشر و مهره  دو سر رزوه  و میله  یا پالستیکی فلزی  نگهدار در دیوارها، لوله منظور از فاصله .10

   برای  مخصوصی ، قیدهای  آب  منابع  برای  و چنانچه  است  دیوارها، منظور شده بندی  قالب های ردیف آنها در  گیرد و بهای  قرار می استفاده
 . است  شده بینی ، پیش050802  ، در ردیف  مربوط  بهای  شود، اضافه  مصرف  ازنفوذ آب جلوگیری

 . نخواهد شد  آنها پرداخت  برای  بهایی  اضافه گونه  و هیچ  است  شده  قالبها، در قیمتها در نظر گرفته  و تمیزکردن  رنده هزینه .11
 . است ، در قیمتها منظور شده  الزم  و میخ ، سیم)  ومانند آن روغن( رهاساز   ماده ، بهای  فصل  این بندی  قالب های ردیفدر  .12
 .  است  منظور شده  فصل  این  قالبها، در قیمتهای  در گوشه  ایجاد پخ  برای  الزم  عملیات  انجام بهای .13
 .  است  پرداخت ، قابل050804 و 050301  های ردیف، از   مقطع سطح  به ، با توجه)پداستالها(ها   پایه  ستون بندی قالب .14
  بینی دار پیش  ستاره صورت  به  آن  شود، ردیف  استفاده  بتن  قالب  چندال برای  کارفرما از تخته ا تصویب ب  که  برآورد، در صورتی  تهیه هنگام .15
   نراد خارجی  تخته جای  چند ال به  تخته  مشاور، از قالبهای  مهندس  پیشنهاد پیمانکار و تصویب  کار، بنا به  اجرای  حین  که شود و در صورتی می
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 ٣٣

   پرداخت  یا کسر بهایی  اضافه گونه شود و هیچ  می ، پرداخت  فصل  در این  مربوط های ردیف   طبق  آن  شود، بهای استفاده)   یا مشابه روسی(
 .نخواهد شد

  ه درز ک  دو وجه بندی ، قالب  بتنی یها سازی کف   و درزهای  انبساط  با درزهای ، در ارتباط050902 و 050901  های ردیف  با پرداخت .16
 .شود  نمی اند، پرداخت مجاور یکدیگر قرار گرفته

 . خواهد شد ، پرداخت050808   ردیف  بهای  بماند، اضافه  در کار باقی  مشاور، قالب  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که در مواردی .17
، با دستور کار ) نیاز و اجرا در صورت(ودها و کانالها ها، گ  در پی  خاک  از ریزش  جلوگیری  برای  الزم بست  و چوب کوبی  تخته هزینه .18

   ردیف ، طبق)  پی  با دیواره  تخته  تماس سطح (  است  شده کوبی  تخته  که  سطحی  بر حسب  اجرایی  جلسه  صورت  مشاور و تنظیم مهندس
 .شود  می ، پرداخت051001

  گیرد، ضمناً مبنای  می ، تعلق050801   ردیف بهای ، اضافه تاسیسات   عمودی نالهای آسانسورها و کا ه دیوار  داخلی  سطوح بندی قالب به .19
 .شود  می  انجام  کار در آن  که ایست  طبقه ، کف  جدار خارجی  دیوارهای ها، مشابه  سازه  نوع  در این  ارتفاع گیری اندازه

 .  است  طبقه ای  سازه ، کف  فصل  در این  طبقه منظور از کف .20
   پرداخت  فصل  این های ردیف، از   آن آید و بهای  می حساب  به  چوبی  شود، قالب  استفاده  بند فلزی  با پشت  چوبی  از قالب  که در صورتی .21
 .شود می
 .گیرد ها تعلق نمی بندی پله  قالب050701دار به ردیف  بندی سطوح شیب  قالب، 050805اضافه بهای ردیف  .22
 درصد بهای هفتاد، حسب مورد 050405عالوه بر ردیف )  Waffle –ل فاو(ای  های قابلمه  پرداخت هزینه اجرای سقف برای.23

 .شود  در آن قسمت از سقف که وافل در آن اجرا شده پرداخت می050404 تا 050401 های ردیف
تا بیست متر باشد به ) های این فصل مندرج در ردیف( متر  دال سقف و تیر، بیش از ده، که ارتفاع دیوار، ستون، شناژ قایم  در صورتی.24

به عبارت دیگر این اضافه بها برای متر اول، مازاد بر ده متر . شود های مربوط اضافه می ازای هر متر مازاد بر ده متر سه درصد به بهای ردیف
بعنوان . شود های بیشتر تا بیست متر عمل می ای ارتفاعسه درصد، برای متر دوم، شش درصد، برای متر سوم، نه درصد و به همین ترتیب بر

 :شود  متر باشد، اضافه بها به ردیف ارتفاع ده متر به این ترتیب محاسبه می4/18مثال چنانچه ارتفاع ستون 
                                  252/0)=03/0)(10-4/18 ( 

 .گیرد  متر تعلق می4/18 از ابتدا تا بندی قالب درصد به بهای ردیف مربوط و برای تمام سطح 2/25
 در فصل کارهای فوالدی سبک ،160412آن طبق ردیف   بهایبرای قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود، در صورتی که  .25

 .شود پرداخت می
 قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل  اجرا و غیر(openning)سره در محل بازشوها   باید به صورت یک در مواردی که قالب .26

 .شود بندی سازه کسر نمی بازشوها، از سطح قالب
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 41،400

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
 .ها و شناژهای مربوط به آن خارجی، درپی

 050101 

  

 مترمربع 63،100

 با استفاده تخته نراد خارجی، بندی قالبتهیه وسایل و 
 متر 5/3 بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر دیوارهایدر 
 .باشد

 050201 

  

 مترمربع 71،400

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
خارجی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 

 . متر باشد5/5  متر و حداکثر5/3

 050202 

  

 مترمربع 75،700

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
های بتنی که ارتفاع دیوار بیش از  خارجی در دیوار

 . متر باشد5/7 متر و حداکثر 5/5

 050203 

  

 مترمربع 81،500

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
ی بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ها خارجی در دیوار

 . متر باشد10 متر و حداکثر5/7

 050204 

  

 مترمربع 62،900

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
خارجی، در ستونها و شناژهای قایم با مقطع چهار 

 . متر5/3ضلعی تا ارتفاع حداکثر 

 050301 

  

 مترمربع 70،500

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
خارجی، در ستونها و شناژهای قایم با مقطع چهار 

 5/5 متر و حداکثر 5/3ضلعی که ارتفاع آن بیش از 
 .متر باشد

 050302 

  

 مترمربع 77،400

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
خارجی، در ستونها و شناژهای قایم با مقطع چهار 

 5/7 متر و حداکثر 5/5اع آن بیش از ضلعی که ارتف
 .متر باشد

 050303 

  

 مترمربع 80،100

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
خارجی، در ستونها و شناژهای قایم با مقطع چهار 

 متر 10 متر و حداکثر5/7ضلعی که ارتفاع آن بیش از 
 .باشد

 050304 

  
 مترمربع 62،900

 با استفاده از تخته نراد بندی البقتهیه وسایل و 
 . متر5/3تا ارتفاع حداکثر ) دالها (ها تاوه خارجی، در

 050401 

  

 مترمربع 77،700

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
در صورتی که ارتفاع بیش ) دالها (ها تاوهخارجی، در 

 . متر باشد5/5 متر و حداکثر 5/3از 

 050402 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 88،700

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
در صورتی که ارتفاع بیش ) دالها (ها تاوهخارجی، در 

 . متر باشد5/7 متر و حداکثر 5/5از 

 050403 

  

 مترمربع 108،000

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
فاع بیش در صورتی که ارت) دالها (ها تاوهخارجی، در 

 . متر باشد10 متر و حداکثر5/7از 

 050404 

  

 مترمربع 43،800

و ) وافل(ای  های قابلمه تهیه وسایل و جاگذاری قالب
های بتنی با   در سقفریزی بتنها پس از  برداشت آن

های دو طرفه بر حسب مترمربع تصویر افقی آن  تیرچه
 .قسمت از سقف که در آن وافل به کار رفته باشد

050405 

  
 مترمربع 47،200

تخته نراد بندی با استفاده از  تهیه وسایل و قالب
 .)composite( های مرکب  برای سقفخارجی

050406 

  
 مترمربع 79،500

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
 . متر5/3خارجی، در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر 

 050501 

  

 مترمربع 93،100

 با استفاده از تخته نراد بندی قالب وسایل و تهیه
خارجی، در تیرهای بتنی در صورتی که ارتفاع بیش از 

 . متر باشد5/5 متر و حداکثر 5/3

 050502 

  

 مترمربع 113،500

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
خارجی، در تیرهای بتنی در صورتی که ارتفاع بیش از 

 . متر باشد5/7اکثر  متر و حد5/5

 050503 

  

 مترمربع 135،500

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
خارجی، در تیرهای بتنی در صورتی که ارتفاع بیش از 

 . متر باشد10 متر و حداکثر5/7

 050504 

  
 مترمربع 73،100

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
 .ژهای افقی روی دیوار، در هر ارتفاعخارجی، در شنا

 050601 

  

 مترمربع 77،900

 با استفاده از تخته نراد بندی قالبتهیه وسایل و 
 ،خارجی، در پله های بتنی شامل تیر، دال، دست انداز

کف پله و مانندآن به طور کامل در هر ارتفاع و به 
 .هرشکل

 050701 

  
 مترمربع 16،000

 جدار خارجی دیوارها، بندی قالباضافه بها برای 
 .تیرها و ستونها، با استفاده از تخته نراد خارجی 

 050801 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 1،220

، در 050204 تا 050201های  اضافه بها به ردیف
جای بولت از فاصله نگهدارهای  صورتی که به

 .مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود

 050802 

  
 مترمربع 18،300

 با استفاده از تخته بندی قالبهای  دیفاضافه بها به ر
 .نراد خارجی برای سطوح منحنی، به استثنای ستونها

 050803 

  
 مترمربع 38،600

، ولی با 050304 تا 050301های  اضافه بها به ردیف
 .مقطع منحنی و غیر چهار ضلعی

 050804 

  

 مترمربع 2،830

 از  در سطوح شیبدار با استفادهبندی قالباضافه بهای 
 5تخته نراد خارجی در صورتیکه شیب بیش از 

 .درصد باشد

 050805 

  
 مترمربع 27،000

، با استفاده از بندی قالباضافه بها برای حکمی بودن 
 ).اکسپوز(تخته نراد خارجی، برای بتن نمایان 

 050806 

  

 مترمربع 12،300

 با استفاده از تخته بندی قالبهای  اضافه بها به ردیف
 زیر بندی قالبخارجی، در صورتی که عملیات نراد 

تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 
 .موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد

 050807 

  

 مترمربع 14،800

، با استفاده از تخته نراد بندی قالباضافه بهای 
خارجی، در صورتی که قالب الزاما در کار باقی بماند 

 ).هقالب گم شد(

 050808 

  

 دسیمتر مکعب 4،930

 درز انبساط در بتن با استفاده از تخته بندی قالب
نرادخارجی، با تمام وسایل الزم به استثنای 

 .ی بتنی برحسب حجم درزها سازی کف

 050901 

  

 دسیمتر مکعب 2،770

تعبیه انواع درز در کف سازی های بتنی درموقع اجرا 
جی، با تمام وسایل الزم با استفاده از تخته نرادخار

 .بدون پرکردن آن برحسب حجم درز

 050902 

  

 مترمربع 53،500

 به منظور تعبیه بازشو   چوبیتهیه وسایل، ساخت قالب
 (openning)و ریزی  بتنبرای جایگذاری آن  و

 بر حسب سطح جانبی گیری اندازه. خارج کردن آن
 .محل باز شوبتن 

050903 

  
 مترمربع 52،300

 برای جلوگیری کوبی تخته و بست چوبه وسایل، تهی
 .، گودها و کانالها در هر عمقها پیاز ریزش خاک در 

 051001 
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   فلزی بندی قالب.   ششم  فصل 
 

   مقدمه
 
 . باشد  شده  ساخته  فوالدی  پروفیلهای  با انواع  توأم  از ورق  که  است ، قالبی  فصل  در این  فلزی منظور از قالب .1
 .گیرد  قرار می  محاسبه ، مالک  است  با قالب  در تماس  که  شده  ریخته  بتن بندیها، سطوح  قالب گیری در اندازه .2
 .  زیر است ترتیب ، به  فصل  این های ردیف در  منظور از ارتفاع .3
،   بعدی گیرد، و در طبقات  قرار می  آن  که دیوار روی  پی روی  رقوم  به  دیوار نسبت  متوسط ، ارتفاع  پی  روی  اول در مورد دیوار در طبقه .1ـ3

 .  طبقه  همان کف  به  دیوار نسبت  متوسط ارتفاع
 .  تیر و دال  زیرین  تا سطح بندی  قالب  شمعهای  پای  قرارگرفتن  متوسط ، ارتفاع) تاوه ( در مورد تیر و دال .2ـ3
 .  است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجرای  قالب  و بازکردن  و داربست بست بند، چوب شت پ های ، هزینه  فصل  این های ردیفدر  .4
 و   یا مایل  یا قائم  افقی صورت  دو، به  از آن  یا مخلوطی  یا چوبی  فلزی  از قطعات ای ، مجموعه  فصل  در این  و داربست بست منظور از چوب .5

 .شود  می کار برده گاهها، به  یا سایر تکیه  زمین  به  از قالب ریزی  از بتن  ناشی  نیروهای  و انتقال  قالب ی نگهدار  برای  که  است یا قوسی
 از   ناشی  نیروهای  در مقابل  قالب  نگهداری  از آنها برای  که  است  و یا قوسی  یا مایل ، قائم  افقی  فلزی بند، پروفیلهای منظور از پشت .6
 . نیز باشد  چوب تواند از جنس  می  فلزی بند قالب پشت. شود  می  کار برده  به ریزی بتن
   دارد و برای  باز ارتباط فضای  به  آن  سوی  یک  که  است  یا تیری  دیوار، ستون ، جدار خارجی060801   در ردیف منظور از جدار خارجی .7

   ارتفاع  محاسبه مبنای.  مورد نیاز باشد  دیگری حلهای  یا راه  مناسب پناه ، جان  موقت  یا فلزی  چوبی ، مانند بالکن ای  ویژه ، تمهیدات  آن بندی قالب
   تعلق  یاد شده های  سازه  خارجی  سطوح بندی  قالب  به بها فقط  اضافه این. شود  می  انجام  کار در آن  که  است ای  طبقه ها، تراز کف  سازه  نوع این
 .گیرد می
   بهای ، که  است  با فشار بتن منظور مقابله  به  و واشر ومهره  دو سر رزوه  و میله  یا پالستیکی  فلزی  نگهدار در دیوارها، لوله  از فاصلهمنظور .8
 شود،   مصرف  از نفوذ آب  جلوگیری  برای  مخصوصی ، قیدهای  آب  منابع  برای  و چنانچه  است  دیوارها منظور شده بندی  قالب های ردیف در  آن

 .   است  شده بینی ، پیش060802  ، در ردیف  مربوط بهای اضافه
 .  است ، در قیمتها منظور شده  الزم  و مهره ، پیچ)  و مانند آن روغن( رهاساز   ماده ، بهای  فصل  این بندی  قالب های ردیفدر  .9

 .  است  منظور شده  فصل  این بها، در قیمتهای قال  در گوشه  ایجاد پخ  برای  الزم  عملیات  انجام بهای .10
 .  است  شده  قالبها در قیمتها در نظر گرفته  تمیز کردن هزینه .11
   شود، بهای  استفاده  آن  در داخل  فلزی  ورق  با کوبیدن  چوبی  مشاور از قالب  مهندستایید پیمانکار و   تقاضای  بنا به  که در صورتی .12

 .شود  می  پرداخت  فصل  این های ردیف درصد 75بر  برا بندی قالب
 .  است  پرداخت ، قابل060804 و 060301  های ردیف، از   مقطع سطح  به ، با توجه)پداستالها(ها   پایه  ستون بندی قالب .13
   درز که  دو وجه بندی ، قالب  بتنی یها سازی کف   و درزهای  انبساط  با درزهای ، در ارتباط060902 و 060901  های ردیف  با پرداخت .14

 . شود  نمی اند، پرداخت مجاور یکدیگر قرار گرفته
 باشد  ، دایماً در تماس  سازه  اجرای ، در طول  قالب  با سطح  بتن  سطح  که  است ، قالبی061002 و 061001  های ردیف   لغزنده منظور از قالب .15

  قالب(شوند   می  جدید بسته ، در محل  و دوباره  خود باز شده ، از محل  هر نوبت  را که ، قالبهایی ود، بنابراین ش  انجام  با لغزش  آن و تغییر مکان
 . آورد حساب  به  لغزنده  جزو قالبهای توان ، نمی) تکراری



   فلزی بندی قالب.   ششم  فصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٣٨

  گیرد، ضمناً مبنای  می ، تعلق060801  یف رد بهای ، اضافه تاسیسات   عمودی  آسانسورها و کانالهای ه دیوار  داخلی  سطوح بندی قالب به .16
 .شود  می  انجام  کار در آن  که ایست  طبقه ، کف  جدار خارجی  دیوارهای ها، مشابه  سازه  نوع  در این  ارتفاع گیری اندازه

 .  است  طبقه ای  سازه ، کف  فصل  در این  طبقه منظور از کف .17
 .گیرد ها تعلق نمی بندی پله  قالب060701دار به ردیف  دی سطوح شیببن  قالب، 060805اضافه بهای ردیف  .18
تا بیست متر باشد به ) های این فصل مندرج در ردیف( که ارتفاع دیوار، ستون، شناژ قایم، دال سقف و تیر، بیش از ده متر   در صورتی.19

به عبارت دیگر این اضافه بها برای متر اول، مازاد بر ده متر . شود های مربوط اضافه می ازای هر متر مازاد بر ده متر سه درصد به بهای ردیف
بعنوان . شود های بیشتر تا بیست متر عمل می سه درصد، برای متر دوم، شش درصد، برای متر سوم، نه درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع

 :شود  به این ترتیب محاسبه می متر باشد، اضافه بها به ردیف ارتفاع ده متر4/18مثال چنانچه ارتفاع ستون 
                                  252/0)=03/0)(10-4/18 ( 

 .گیرد  متر تعلق می4/18 از ابتدا تا بندی قالب درصد به بهای ردیف مربوط و برای تمام سطح 2/25
بق ردیف مربوط در فصل کارهای فوالدی سبک آن ط  بهایبرای قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود، در صورتی که  .20

 .شود پرداخت می
اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل  (openning) محل بازشوها سره در  باید به صورت یک قالبدر مواردی که  .21

 .شود مینبندی سازه کسر  از سطح قالببازشوها، 
ای مندرج در  بندی قابلمه استفاده شود بهای آن بر طبق ردیف قالب) وافل(ای  های قابلمه  قالببندی فلزی از تی که برای قالبدر صور .22

 .شود بندی چوبی استفاده می فصل قالب
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 ٣٩

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

  
 مترمربع 59،300

 با استفاده از قالب فلزی بندی قالبتهیه وسایل و 
 . و شناژهای پیها پیدر

 060101 

  
 مترمربع 27،400

 جداول به هر ارتفاع برای بندی قالبتهیه وسایل و 
 . درجاریزی بتن

060102 

  
 مترمربع 80،200

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 . متر باشد5/3دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر 

 060201 

  

 رمربعمت 88،800

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 متر و 5/3دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 

 . متر باشد5/5حداکثر 

 060202 

  

 مترمربع 102،000

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 متر و 5/5دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 

 . متر باشد5/7حداکثر 

 060203 

  

 مترمربع 117،000

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 متر و 5/7دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 

 . متر باشد10حداکثر

 060204 

  

 مترمربع 73،700

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع ستونها و شناژهای قایم با

 . متر5/3حداکثر 

 060301 

  

 مترمربع 81،200

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
ستونها و شناژهای قایم با مقطع چهار ضلعی که 

 . متر باشد5/5 متر و حداکثر 5/3ارتفاع بیش از 

 060302 

  

 مترمربع 93،500

ا استفاده از قالب فلزی در  ببندی قالبتهیه وسایل و 
ستونها و شناژهای قایم با مقطع چهار ضلعی که 

 . متر باشد5/7 متر و حداکثر 5/5ارتفاع بیش از 

 060303 

  

 مترمربع 107،500

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
ستونها و شناژهای قایم با مقطع چهار ضلعی که 

 . متر باشد10و حداکثر  متر 5/7ارتفاع بیش از 

 060304 

  
 مترمربع 81،600

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 . متر5/3تا ارتفاع حداکثر ) دالها (ها تاوه

 060401 

  

 مترمربع 92،600

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 و حداکثر  متر5/3که ارتفاع بیش از ) دالها (ها تاوه

 . متر باشد5/5

 060402 



   فلزی بندی قالب.   ششم  فصل 
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 ٤٠

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

  

 مترمربع 111،000

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 متر و حداکثر 5/5که ارتفاع بیش از ) دالها (ها تاوه

 . متر باشد5/7

 060403 

  

 مترمربع 139،000

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 10 متر و حداکثر5/7که ارتفاع بیش از ) دالها (ها تاوه

 .متر باشد

 060404 

  
 مترمربع 60،000

 با استفاده از قالب فلزی برای بندی قالبتهیه وسایل و 
 .)composite(سقفهای مرکب

 060405 

  
 مترمربع 103،000

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 . متر5/3تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر 

 060501 

  

 مترمربع 111،000

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 متر و حداکثر 5/3تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

 . متر باشد5/5

 060502 

  

 مترمربع 135،000

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
متر و حداکثر  5/5تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

 . متر باشد5/7

 060503 

  

 مترمربع 171،500

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 10 متر و حداکثر 5/7تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

 .متر باشد

 060504 

  
 مترمربع 94،700

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
 .دیوار در هر ارتفاعشناژهای افقی روی 

 060601 

  

 مترمربع 99،700

 با استفاده از قالب فلزی در بندی قالبتهیه وسایل و 
پله های بتنی شامل تیر، تاوه، دست انداز، کف پله و 

 .مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هرشکل

 060701 

  
 مترمربع 19،800

ارها،  جدار خارجی دیوبندی قالباضافه بها برای 
 .تیرها و ستونها، با استفاده از قالب فلزی

 060801 

  

 مترمربع 1،460

، در 060204 تا 060201های  اضافه بها به ردیف
صورتی که به جای بولت از فاصله نگهدارهای 

 .مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود

 060802 

  
 مترمربع 25،900

ه از قالب  با استفادبندی قالبهای  اضافه بها به ردیف
 .فلزی، برای سطوح منحنی به استثنای ستونها

 060803 
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 ٤١

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

  
 مترمربع 47،500

، ولی با 060304 تا 060301اضافه بها به ردیف های 
 .مقاطع منحنی و غیر چهار ضلعی

 060804 

  
 مترمربع 2،250

 برای سطوح شیبدار با استفاده از بندی قالباضافه بها 
 . درصد باشد5 از قالب فلزی درصورتیکه شیب بیش

 060805 

  

 مترمربع 11،900

 با استفاده ازقالب بندی قالبهای  اضافه بهابه ردیف
 زیر تراز آبهای بندی قالبفلزی درصورتی که عملیات 

زیرزمینی انجام شود وآبکشی با تلمبه موتوری درحین 
 .اجرای کار ضروری باشد

 060806 

  

 دسیمتر مکعب 5،610

ساط دربتن با قالب فلزی، با تمام  درز انببندی قالب
ی بتنی برحسب ها سازی کفوسایل الزم به استثنای 

 .حجم درز

 060901 

  

 دسیمتر مکعب 4،040

تعبیه انواع درزکف سازی های بتنی درموقع اجرا با 
قالب فلزی، با تمام وسایل الزم بدون پرکردن آن 

 .برحسب حجم درز

 060902 

  

 مترمربع 64،200

یل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو تهیه وسا
)openning (ریزی و خارج  و جایگذاری آن برای بتن

گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل  اندازه. کردن آن
 .باز شو

060903 

  
 عدد 795

ساخته برای کارهای  نصب نازل در قطعات بتنی پیش
 .تصفیه آب

060904 

  

 مترمربع 45،600

، پشت بند، فلزی قالب با استفاده ازبندی  قالب
بست، داربست، سکوها و تمام تجهیزات الزم  چوب

 . با سطح مقطع ثابت، لغزنده قایمهای برای قالب

 061001 

  

 مترمربع  

 با استفاده از قالب فلزی، پشت بند، بندی قالب
 و داربست و سکوها و تمام تجهیزات بست چوب

 الزم برای قالب لغزنده قایم در صورتی که سطح
 .مقطع سازه متغیر باشد

 061002 

  

 مترمربع 25،700

بندی دیوارها در  های قالب اضافه بها به ردیف
که قالب به شکل هرمی یا مخروطی در  صورتی
 .ها اجرا شود ها و مانند آن خانه  تصفیه،سیلوها

061003 



 کارهای فوالدی با میلگرد. هفتمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٤٢

  با میلگرد  فوالدی کارهای.   هفتم  فصل
 

   مقدمه
 
ها،   در نقشه  شده  ابعاد درج  کار، طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  واحد آنها، بر اساس  بهای  پرداخت  که یهای ردیفدر مورد  .1

 و منظور  ، محاسبه  سازنده  کارخانه  یا جدولهای  استاندارد مربوط مأخذ جدولهای ، و به  تنظیمی های  جلسه ، دستور کارها و صورت مشخصات
 .خواهد شد

 بها یا  ، اضافه  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط ، در قیمتهای  آرماتوربندی  یا سیم  الکترود، مفتول  و مصرف تهیه   به  مربوط های هزینه .2
 .شود  نمی  پرداخت  وزن اضافه

 و   قرار گرفته مورد استفاده) یا پالستیکیاعم از مصالح فلزی ( میلگردها   فاصله منظور حفظ  به  مورد نیاز که های ها و سنجاقک  خرک بهای .3
 .  است  پرداخت  قابل  مربوط های ردیف   و طبق  شده  تنظیم های  جلسه  صورت مانند، بر اساس  می  باقی در بتن

   دیگر از ردیف ف و نص070601   آنها از ردیف  وزن  باشد نصف  و مهره  دیگر پیچ  و از سوی  سو جوش  مهار از یک  میل  که در صورتی .4
 .شود  می  ، پرداخت070602

 .گیرد  می  تعلق  در تیرچه  مصرفی  میلگردهای  تمام  به070301   ردیف  بهای اضافه .5
 . استST37ای به نوع فوالد نشده، منظور فوالد نرم  های این فصل که اشاره ردیفهر یک از در  .6
 .های غلتکی تولید شوند  رزوهروشه مهارهای ذکر شده در این فصل، باید ب میل .7



 کارهای فوالدی با میلگرد. هفتمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٤٣

 

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

  

 کیلوگرم 12،200

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده 
 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی 10به قطر تا 

 .الزم

 070101 

  

 کیلوگرم 9،220

ذاشتن میل گرد ساده تهیه، بریدن، خم کردن و کار گ
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی 18 تا 12به قطر 

 .الزم

 070102 

  

 کیلوگرم 9،700

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده 
 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم 20 و بیش از 20به قطر

 .پیچی الزم

 070103 

  

 کیلوگرم 10،800

 کار گذاشتن میل گرد آجدار تهیه، بریدن، خم کردن و
 میلیمتر، برای بتن مسلح با 10 به قطر تا AIIاز نوع 

 .سیم پیچی الزم 

 070201 

  

 کیلوگرم 9،510

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر، برای بتن مسلح 18 تا 12 به قطر AIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم

 070202 

  

 مکیلوگر 9،280

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار 
 میلیمتر، برای بتن 20 و بیش از20 به قطرAIIاز نوع 

 .مسلح با سیم پیچی الزم

 070203 

  

 کیلوگرم 10،800

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر، برای بتن مسلح با 10 به قطر تاAIIIاز نوع 

 .زم سیم پیچی ال

 070204 

  

 کیلوگرم 9،560

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
 میلیمتر، برای بتن مسلح 18 تا 12 به قطر AIIIاز نوع 

 .با سیم پیچی الزم 

 070205 

  

 کیلوگرم 9،330

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار 
تر، برای بتن  میلیم20 و بیش از20 به قطرAIIIاز نوع 

 .مسلح با سیم پیچی الزم 

 070206 

  

 کیلوگرم 165

اضافه بهای مصرف میل گرد، وقتی به صورت خرپا 
در تیرچه های پیش ساخته سقف سبک بتنی مصرف 

 .شود

 070301 

  
 کیلوگرم 9،480

گرد در دیوارهای بنایی برای مهار  تهیه و اجرای میل
 .ها دیوار به ستون

 070302 



 کارهای فوالدی با میلگرد. هفتمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٤٤

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

  

 کیلوگرم 285

های میلگرد، چنانچه عملیات پایین  اضافه بها به ردیف
تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 

 .موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد

 070501 

 070601  .تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری الزم کیلوگرم 11،600  
 070602  . و مهرهتهیه و نصب میل مهار با پیچ کیلوگرم 13،400  
  

 کیلوگرم 13،200

از ) بولت(تهیه، ساخت و نصب، میل مهار دنده شده 
هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذاری 

 .ریزی بتندر محلهای الزم، قبل از 

 070603 

 070604  .وسیله تپانچه تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به عدد 3،380  
 070605 . با مهرهمیل مهار دو سر رزوهتهیه و نصب  کیلوگرم 15،400  
  

 کیلوگرم 14،500
 )stud bolt(مهار و استاد   میل،تهیه و نصب انکربولت
 .ST90 تا ST45با مهره مربوط از فوالد 

070606 

  
 کیلوگرم 405

 در 070606 و 070605های  بها به ردیف اضافه
 .دمتر باش  میلی50 بیش از بولتصورتی که قطر 

070607 



 بتن درجا. هشتمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٤٥

  درجا بتن.   هشتم  فصل
 

   مقدمه
 
 . شود  تعیین  آن ، نوع صراحت  به ، مگر آنکه  است  پرتلند معمولی  سیمان طور عام  به ، منظور از سیمان  فصل  این های ردیف  در تمام .1
 .است   فنی مشخصات  به ، با توجه ای رودخانه   یا شکسته ای  رودخانه  طبیعی  صورت  به  فصل  در این  مصرفی  و ماسه  شن نوع .2
   و هر گونه  بتن کردن ، مرتعش  مختلف اشکال  به  بتن ، ریختن  مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  وحمل ، ساختن  مصالح  بندی  دانه هزینه .3

 ردیفها  ، در بهای  مربوط های  وسایر هزینه  بتن  نگهداشتن وب، مرط  آن  و تخلیه  از حمل  ناشی  و پاش ، ریخت  بتن  کردن  از متراکم  ناشی افت
 .  است منظور شده

 .شود  نمی ، پرداخت  شده  در نظر گرفته  مربوط  در فصل  که  آن  خاص بندی  قالب  هزینه استثنای  به  بهایی  اضافه گونه نما، هیچ  بتن  اجرای برای .4
 .، کسرنخواهد شد  بتن  از حجم گیری  یا کمتر باشد، در اندازه  مترمکعب05/0 از آنها   هر یک  حجم ، که ن در بت  شده  تعبیه های  حفره حجم .5
 .شود  می ، پرداخت080302  ها و پاگردها، از ردیف  پله ریزی  بتن  هزینه  بهای اضافه .6
 .گیرد  نمی ، تعلق080306   ردیف بهای  سقفها، اضافه ریزی بتن به .7
 . باشد  و اجرا شده  مورد نیاز بوده بندی  کرم  که  است  پرداخت  قابل ، وقتی) بندی کرم(، 080305  ردیف .8
 .شود  نمی ، پرداخت080305 و 080304  های ردیف  ، بهای080306   ردیف  بهای با پرداخت .9

 .  مشاور است  دستور کار مهندس ، مستلزم080308   ردیف اجرای .10
 بر   عالوه  بهایی  اضافه گونه  شود، هیچ میکسر انجام  با تراک  آن ساز و حمل  بتن  دستگاه  توسط  بتن ، ساخت  فنی  مشخصات ق طب چنانچه .11

 .شود  نمی ، پرداخت  فصل  در این  شده بینی  پیش قیمتهای
  های ردیف   تهیه  دستورالعمل  مورد نیاز، براساس  ماده ت و مشخصا  نوع  به  باشد، با توجه  ضروری  بتن های  از افزودنی  استفاده چنانچه .12

 .شود  منظور می  فصل  این های ردیف و جزو   واحد مورد نظر تهیه  و بهای دار، شرح ستاره
 .  نیست  پرداخت ، قابل080302  ، ردیف080303   ردیف  شمول در صورت .13
 .گیرد  نمی تعلق) تیبتن نظاف(مگر   بتن  به080304  بها ردیف اضافه .14
 . میگیرد  تعلق080301بهاء   دیوارها و ستونها اضافه به .15
 .گیرد  می تعلق)  غیر از فونداسیون (  بنایی  با مصالح  دیوارهای  بتنی  کالفهای  به080301   ردیف بهای اضافه .16
 .بینی شده است  بیشهای تهیه و اجرای بتن، حمل بتن و ریختن آن با هر وسیله در بهای ردیف .17
 .شود  اعمال می080106 تا 080101های   فقط به ردیف080403  بهای ردیف اضافه .18
 . و اجرای آن طبق مشخصات فنی و دستور مهندس مشاور خواهد بود080313 و 080312های  نوع مصالح ردیف .19
 کیلوگرم در مترمکعب 180آرماتور مصرفی در آن حجم، بیش از گیرد که  آن حجم از بتن تعلق می  بهفقط  080311   ردیفیبها اضافه .20

 .گیرد نمی کیلوگرم در مترمکعب باشد، تعلق 180که مصرف آرماتور کمتر از از بتن هایی  بخشبه باشد و 
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 ٤٦

 

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

  
 مترمکعب 232،000

طبیعی یا تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته 
 . کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن100شکسته، با 

 080101 

  
 مترمکعب 255،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 . کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن150شکسته، با 

 080102 

  
 مترمکعب 287،500

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 .یلو گرم سیمان در متر مکعب بتن ک200شکسته، با

 080103 

  
 مترمکعب 313،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 . کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن250شکسته، با 

 080104 

  
 مترمکعب 337،000

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا 
 . بتن کیلو گرم سیمان در متر مکعب300شکسته، با

 080105 

  
 مترمکعب 359،000

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 . کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن350شکسته، با 

 080106 

  
 مترمکعب 382،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
 . کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن400شکسته، با 

 080107 

  
 مترمکعب 311،000

 کیلو 150تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و 
 .سیمان در متر مکعب بتن

 080201 

  
 مترمکعب 479،500

 کیلو 150تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه صنعتی و 
 .سیمان در متر مکعب بتن

 080202 

  
 مترمکعب 227،000

تهیه و اجرای بتن سبک با خرده آجر حاصل از آجر 
 . کیلو سیمان در متر مکعب بتن150چینی و

 080203 

  

 مترمکعب 256،000

تهیه و اجرای بتن سبک، با مواد شیمیایی کف زا یا 
 کیلو سیمان در مترمکعب بتن با وزن 150مشابه آن، با 

وزن ( کیلوگرم در متر مکعب 800مخصوص حداکثر
 ).مخصوص بتن سخت شده مالک است

 080204 

  
 مترمکعب 370

بتن آن بخش از ای  بر080203ه ردیف  باضافه بها
 .سبک که خرده آجر آن از خارج از کارگاه تهیه شود

080205 

  
 مترمکعب 32،900

 ستونها، دیوارها و همچنین ریزی بتناضافه بها برای 
 . شوندریزی بتنشناژها و تیرهایی که جدا از سقف 

 080301 

  
 مترمکعب 23،400

ا و تیرها و شناژهایی  سقفهریزی بتناضافه بها برای 
 . شوندریزی بتنکه همراه سقف 

 080302 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 35،500

 سقفها، تیر و شناژهایی که ریزی بتناضافه بها برای 
شوند در سقفهای شیبدار با   میریزی بتنهمراه سقف 
 درصد نسبت به افق، یا سقفهای 20شیب بیش از

ه  نداشتبندی قالبقوسی که سطح روی آنها نیاز به 
 .باشد

 080303 

  
 مترمکعب 9،920

، هرگاه ضخامت، بتن ریزی بتنهای  اضافه بهابه ردیف
 . سانتیمتر یا کمتر باشد15برابر 

 080304 

  

 مترمکعب 3،630

حجم ( به منظور هدایت آب بندی کرماضافه بها برای 
 انجام شده مالک بندی کرمکل بتن که برای آن 

 ).محاسبه است

 080305 

  
 مترمکعب 10،800

 با هر وسیله و به هر ها سازی کفاضافه بها برای بتن 
 .ضخامت

 080306 

  

 مترمکعب 17،200

 که پایین تراز آب ریزی بتناضافه بها برای هرنوع 
انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری 

 .الزامی باشد

 080307 

  
 مترمربع 5،270

ی در صورت ای کردن و پرداخت سطوح بتن لیسه
 .لزوم

 080308 

  
 مترمربع 3،770

مضرس کردن، آجدار کردن یا راهراه کردن سطوح 
 .بتنی رامپها و موارد مشابه

 080309 

  
 مترمکعب 4،800

، در صورت مصرف ریزی بتنهای  اضافه بها به ردیف
 .بتن در بتن مسلح

 080310 

  

 مترمکعب 6،100

ی سختی ارتعاش  براریزی بتنهای  اضافه بها به ردیف
 180گرد به کار رفته بیش از  بتن، در صورتی که میل

 .کیلو گرم در متر مکعب بتن باشد

080311 

  

 مترمربع 46،300

 بتن کف به ضخامت تهیه مصالح و اجرای مالت روی
سخت سازی بتن برای متر به منظور   سانتییک

 .مقاومت در مقابل سایشافزایش 

080312 

  

 مترمربع 83،500

 بتن کف به ضخامت تهیه مصالح و اجرای مالت روی
سخت سازی بتن برای افزایش متر به منظور   سانتیدو

 .مقاومت در مقابل سایش

080313 

  
 مترمربع 3،620

پرداخت یک با دقت ها  ریزی پی بتناضافه بها برای 
 .ا دقت بیشتریو ) mm/m 1(میلیمتر بر متر 

080314 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 32

 ضدسولفات در 5رای مصرف سیمان نوع اضافه بها ب
 .1بتن و یا مالتهای بنایی به جای سیمان نوع 

 080401 

  
 کیلوگرم 16

 در بتن یا 2اضافه بها برای مصرف سیمان نوع 
 .1مالتهای بنایی به جای سیمان نوع 

 080402 

  

 کیلوگرم 460

اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار 
، در صورتی که از ریزی بتنهای  یفدرج شده در رد

 . استفاده شود1سیمان نوع 

 080403 

  
 دسیمتر مکعب 6،250

های  تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل
 .الزم

 080501 

  
 دسیمتر مکعب 92،700

تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیس پلیت و 
 .های الزم محل

080502 
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   سنگین  فوالدی کارهای.   نهم  فصل
 

   مقدمه
 
 . ، مگر اینکه استفاده از سایر فوالدها به صراحت ذکر شده باشد است٣٧.St  مانند  معمولی ، فوالد نرم  فصل  در این فوالد منظور شده .1
  های مأخذ جدول  و به  تئوریک  وزن  کار، طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  واحد آنها، بر اساس  بهای  پرداخت  که های ردیفدر مورد  .2

 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  کارخانه های  یا جدول استاندارد مربوط
،  همچنین.   است  منظور شده  واحد هر ردیف ، جزو بهای  و مانند آن  زدن ، سنگ ، جوشکاری  برشکاری ، هزینه  فصل  این های ردیف  در تمام .3

 . نخواهد شد  پرداخت  وزن  بها یا اضافه ، اضافه  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط  الکترود در بهای  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه
،  آن  به  مربوط  مصالح  یا وزن  جوشکاری بابت.   است  منظور شده  مربوط های ردیف استاندارد، در  های  شاخه  اتصال  اجرای های هزینه .4

 .آید  نمی عمل  به  پرداختی گونه هیچ
 . زیر خواهد بود  کارهای ، شامل  ستون  و نصب تهیه   به  مربوط های ردیف  قیمتهای .5
 .  اصلی  عضوهای  یا تقویت منظور اتصال ، به  الزم های ها وتسمه  ورق  و نصب ، ساییدن ، جوشکاری ، بریدن تهیه .1ـ5
 . عضو اصلی   ونصب ، جوشکاری ، بریدن تهیه .2ـ5
 .  و ساییدن  مربوط های ، جوشکاری  و ستون  ستون  کف  بین  واسطه  و اتصاالت  ستون  کف  و نصب کردن ، سوراخ ، برش تهیه .3ـ5
 و  جوش   آنها با کمک  کردن  با متصل  ستونها با حمالها یا خرپاها یا تیرها، همراه  بین  واسطه  اتصاالت  و جوشکاری ، برشکاری تهیه .4ـ5

 . ساییدن
 .شود  می  با میلگرد، پرداخت  فوالدی  کارهای ، فصل070603  ، از ردیف) بولت (  و پی  ستون  کف  بین  واسطه  اتصاالت) تبصره

 در  گاه  تکیه  در محل  جوشکاری  شوند و بدون  یکدیگر متصل  نیاز به  در صورت  شده  بریده  پروفیل  که  است ، آن  ساده منظور از تیرریزی .6
 090207   آنها از ردیف شوند بهای  می  ساخته  و سپری  از نبشی  که یی درگاهها نعل.   درگاه  یا نعل مانند تیرریزی.  شوند  خود نصب جای

 .شود  می پرداخت
،   مربوط های ردیف آنها در   از اتصال و  شده بینی  پیش  جداگانه ، ردیف  واحد هر یک  بهای  برای  دو عضو که ، در مورد اتصال بطور کلی .7

ها   نقشه  طبق ، جداگانه  و مهره  پیچ  یا وزن  جوش  شود، طول  انجام  ومهره  یا پیچ  جوش وسیله  مستقیماً به  اتصال  باشد، چنانچه  نشده یادی
،  ، میلگرد و مانند آن ، تسمه  نبشی  کمک ، به  اتصال  این  که شود، در صورتی  می ، پرداخت  مربوط های ردیف  ، بر اساس  آن  و بهای  شده محاسبه
   دیگری ، وجه  اضافی  و برشهای  جوش شود، بابت  می ، پرداخت090702   ردیف ، طبق  واسطه  قطعات  و نصب  تهیه  باشد، بهای  شده انجام

 .شود  نمی پرداخت
   است  منظور شده  اتصال  گیره  هر نوع  و نصب  تهیه  به  مربوط های  هزینه  خشک  طریق  به  سنگ  نصب  موضوع220606   واحد ردیف بهای .8

 .شود  می  پرداخت  نهم  فصل090901   واحد ردیف  بهای  و به  طور جداگانه  به  پالک  سنگ  نصب  زیرسازی  برای  فوالدی  سازه  بهای ولی
 به مشبک   باشد و تیر یا ستون  شده تامین )gasset plate(   ورق هیکدیگر، با واسط  به  آن  اعضای  اتصال  که  است ای منظور از خرپا، سازه .9

 . باشد  شده تامین   ورق ه واسط ، بدون  آن  اعضای  اتصال شود که  می  اطالق ای سازه 
 .شود  می090104های افقی یا مایل مشمول ردیف  با بست) اصطالحاً پاباز(های با فاصله   تهیه و نصب ستون.10
 .  است  آن  متوالی گاه  محور تا محور دو تکیه  خرپا، فاصله منظور از دهانه .11
 .  سازه  ستونهای  محور تا محور کف  از فاصله  است ، عبارت090401   در ردیف منظور از دهانه .12
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   مربوط  بامهای ، نرده ، معابر دور آن  آب  هوایی  و خود منبعهای بع من های  در پایه  شده  انجام  کارهای ، تمام090501   ردیف  موضوع عملیات .13
، از  ها و منبع  لوله  برای  الزم شود، اما عایق  می  را، شامل  فونداسیون  بولتها و میلگردهای استثنای ، به  منبع  تا پای  از مخزن  آب کشیهای و لوله
 .شود  می  پرداخت  جداگانه های ردیف

 9/10 یا 8/8 پر مقاومت از نوع  و مهره پیچ، 090216و  090501 ،090401 های ردیف  ، برای  فصل  در این  منظور شده ه و مهر  پیچ بهای .14
 .  است  معمولی  فوالد نرم  از نوع090203، ولی پیچ و مهره مورد مصرف در ردیف است
   استفاده  فصل  همین های ردیف   شود از قیمتهای  ساخته  در کارخانه  فلزی  اسکلت  مقرر شود، قطعات  و ضوابط  مشخصات  طبق چنانچه .15
شود می
 .شود  پرداخت می090702از ردیف ) برشگیر(شوند  بهای قطعات اتصالی که روی تیر فوالدی سقف کامپوزیت نصب می .16
ها موضوع ردیف   و دهانه قاب090302یف  و دهانه خرپا موضوع رد090214دهانه تیرهای مشبک موضوع ردیف در صورتی که  .17

 40برای دهانه بیش از  درصد، 5 متر 40 تا 30هانه بیش از برای د،  گیرد  متر باشد، اضافه بهایی به این شرح تعلق می30،  بیشتر از 090401
 .گیرد تعلق می  و برای تمام دهانه متر 30های مربوط تا   درصد، به بهای ردیف5/7 متر 50تا 

های تخت، چلیکی، گنبدی یا  توانند در شکل ها می های یک الیه، دوالیه، و چند الیه بوده و شبکه ای شامل شبکه های فضاکار شبکه ازه س.18
تواند بدون واسطه  اتصال عضوها به یکدیگر می. آیند ای به یکدیگر بدست می ها از اتصال عضوهای میله این شبکه. های آزاد اجرا گردند به فرم

 ..تواند بوسیله پیچ یا جوش یا ترکیبی از این دو صورت پذیرد اتصال می. شود انجام گیرد ای که پیونده نامیده می ا واسطهیا ب
باشد این  ها یا به یکدیگر متصل شوند اغلب مستلزم استفاده از قطعاتی پیش ساخته می آماده سازی سر اعضا بنحوی که بتوانند به پیونده

های  این قطعات شامل مخروط.توانند به وسیله پرسکاری، براده برداری، کوبن کاری یا ریخته گری تولید شوند ها می دهقطعات و همچنین پیون
 .باشد های خاص می ها، واشرهاو پیچ های الزم برای بستن پیچ ها، غالف سرلوله

ا جوشکاری ب(های فوالدی  د شده گرم یا سرد و یا ورق نور)مناسب(های  نیمرخ، St52 یا  St37توانند از فوالد  اعضای سازه فضاکار می. 19
 . تهیه شوند)مناسب

باشد که یک نوع پیونده کروی  شود دو نوع عمده پیونده مرسوم می های ضلع و گرهی هنگامی که از پیونده کروی استفاده می در سیستم. 20
 . باشد که کاسان نامیده شده است میتوپر است که گوئین نام گذاری شده و نوع دیگر پوسته نسبتاً ضخیم کروی 

 از فرایندهای یا یکبو  CK45 فوالدهای کربنی از قبیل یا St37، St52توان از فوالدهای ساختمانی  های فضاکار را می های سازه پیونده. 21
 .باشد دیگر اشکال مناسب مییا  ها شامل گوی کروی توپر، توخالی و این پیونده.گری تهیه کرد براده برداری، کوبن کاری، آهنگری و ریخته

 از یا یکبتوان از فوالدهای ساختمانی و کربنی مناسب و  را می... ها و های سرلوله ها، غالف شامل مخروط ،قطعات انتهای سر اعضا. 22
 .کوبن کاری تهیه کردیا فرایندهای براده برداری و 

) های مختلف مقاومتی با رده( DIN و یا ISOطبق استاندارد ایران ،خاص باید های  و یا پیچهای با اشکال استاندارد  پیچمشخصات فنی . 23
 .ندباش
 .ها است گیری و پیرایش سوراخ بالست، پلیسه ، شامل شات091103 تا 091101های  کاری اصالحی در ردیف منظور از ماشین. 24
  وکاری سوراخ، )مثالً کره تراش( طح، پیرایش س091401 کاری شده در ردیف کاری اصالحی استاندارد قطعات کوبن منظور از ماشین. 25

 . درجه است90 و 45های   سوراخ با زاویه9قالویزکاری تا 
 . شود کاری در نظر گرفته می ، وزن قطعه پیش از سوراخ091401 تا 091101های  در تعیین وزن قطعات ردیف.26
کاری  کاری اضافی پیچیده و خاص نسبت به ماشین ، ماشین091501دیف کاری شده در ر کاری سنگین قطعات کوبن منظور از ماشین. 27

 .باشد استاندارد می
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 با براده برداری تهیه شوند، بهای 091105 تا 091101های  کاری مذکور در ردیف در صورتی که قطعات اتصالی به جای استفاده از کوبن. 28
 .شود ها پرداخت می ها طبق همین ردیف آن

باشد که با نظم مناسبی در شبکه تکرار  می، یک یا چند عضو از شبکه سازه فضاکار 091701احدهای سازه فضاکار در ردیف منظور از و. 29
 .می شوند

الزم به توضیح .  محاسبه و پرداخت خواهد شد090804 تا 090801های  هزینه جوشکاری اتصاالت در سازه فضا کار براساس ردیف. 30
 .شود ای پرداخت نمی طعه یک عضو هزینهاست که برای جوشکاری دو ق

دار   به صورت اقالم ستارهدآن بایتهیه  هزینه ،بین سازه فضاکار و سازه زیر آن) Bearings(گاهی  در صورت نیاز به تهیه قطعات تکیه. 31
 .های بافت و نصب منظور گردیده است ولی هزینه نصب آن در ردیف. لحاظ شود

 . شود بها پرداخت می آمیزی از فصل مربوط در این فهرست باشد هزینه رنگ آمیزی  می ن در نظر گرفتن رنگهای تعیین شده بدو قیمت .32
 . شوند بها پرداخت می های مربوط در این فهرست ها و بادبندهای مربوط به سازه فضاکار از ردیف ها و پی هزینه اجرای ستون .33
 . شود پرداخت می 28فصل  درآالت  های حمل آهن سازنده تا محل اجرای طرح از ردیفهزینه حمل قطعات سازه فضاکار از کارخانه  .34
 منظور 092803 تا 092801ی ها  ردیفدرها و اتصاالت مخصوص مربوط،  قرارگیری سازه فضاکار روی ستونبافت، نصب و هزینه  .35

 .گیرد ای بابت صعوبت یا شرایط ویژه صورت نمی  و پرداخت جداگانهشده است
باشد، باید  های ویژه و تجهیزات خاص می  متر که مستلزم پیش بینی70های فضا کار با حداقل دهانه بیش از  هزینه بافت و نصب سازه. 36

 .  دار لحاظ شود های موجود پیش از مناقصه براساس دستورالعمل اقالم ستاره جدا از ردیف
های مربوط به آن  های بافت و نصب سازه فضا کار اعمال شده و به سایر ردیف ف صرفاً به هزینه ردی2ضریب ارتفاع مندرج در پیوست . 37

. باشد قابل پرداخت نمی
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 090101  .تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن کیلوگرم 10،500  
 090102  .طی و یا لولهتهیه، ساخت و نصب ستون از یک قو کیلوگرم 10،500  
  

 کیلوگرم 11،200

تهیه و نصب ستون متشکل از دو یا چند تیرآهن یا 
ناودانی، در صورتی که تسمه و ورقهای تقویتی و 
وصله به کار نرفته باشد و به وسیله جوش مستقیما به 

 .یکدیگر متصل شوند

 090103 

  

 کیلوگرم 11،000

 تیرآهن یا تهیه و نصب ستون متشکل از یک یا چند
ناودانی یا نبشی، که وصله های اتصال و یا ورقهای 

 .طور کامل تقویتی در آن به کار رفته باشد، به

 090104 

  

 کیلوگرم 11،900

تهیه، ساخت و نصب ستونهای مشبک از انواع 
آن، با جوشکاری،  تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند

 .ساخت آنها ساییدن، وصله و اتصالهای مربوط به

 090105 

  
 کیلوگرم 11،600

 و H ،تهیه و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش
 .های دیگر شکل

 090106 

  
 کیلوگرم 9،510

از یک ) تیرریزی ساده( کار گذاشتن تیر ساده وتهیه 
 .تیرآهن

 090201 

  

 کیلوگرم 10،600

) تیرریزی ساده(تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر، ساده 
رآهن با اتصالهای مربوط و یا به طریق از دو یا چند تی

 .جوشکاری مستقیم به یکدیگر

 090202 

  

 کیلوگرم 10،800

تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اسکلت فلزی 
ها به   با وصله های طولی پرلینZیا خرپا از پروفیل 

یکدیگر و پیچ و مهره الزم، قطعات اتصالی به اسکلت 
 .فلزی یا خرپا

 090203 

  

 کیلوگرم 11،800

تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اسکلت فلزی 
ها به  یا خرپا از ناودانی با وصله های طولی پرلین

 .یکدیگر و قطعات اتصالی به اسکلت فلزی یا خرپا

 090204 

  

 کیلوگرم 10،500

تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اسکلت فلزی 
ها به  پرلینیا خرپا با تیرآهن، با وصله های طولی 

 .یکدیگر و قطعات اتصالی به اسکلت فلزی یا خرپا

 090205 

  

 کیلوگرم 11،500

تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، با 
 های مربوط و اتصال جوشکاری برشکاری، عملیات تمام

 .عضو دیگر به اتصال برای الزم های وصله با همراه

 090206 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 11،000

، )تیر مشبک سبک(ه، ساخت و نصب جویست تهی
متشکل از نبشی، سپری، تسمه و میل گرد، با 

 .جوشکاری و ساییدن

 090207 

  

 کیلوگرم 11،000

تهیه، ساخت و نصب انواع پلهای فلزی روی آبروها و 
کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای 

 .الزم با جوشکاری و ساییدن

 090208 

  

 کیلوگرم 10،300

تیرریزی داخل تیرهای حمال با تیرآهن به صورت 
. تودلی، به منظور پوشش، با برش و جوشکاری الزم

بهای نبشی و قطعات اتصالی نیز از همین ردیف 
 .پرداخت می شود

 090209 

  

 کیلوگرم 10،300

تهیه و نصب تیرحمال متشکل از یک تیرآهن یا 
تی، همراه با ناودانی بدون وصله یا ورقهای تقوی

 .جوشکاریهای الزم در محل اتصال با عضو دیگر

 090210 

  

 کیلوگرم 10،900

تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متشکل از یک 
تیرآهن یا ناودانی با وصله یا ورقهای تقویتی، با برش، 
جوشکاری و ساییدن همراه با جوشکاری در محل 

 .اتصال با عضو دیگر

 090211 

  

 مکیلوگر 11،200

تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متشکل از دو یا چند 
تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که ورقهای اتصال و 

کار رفته باشد، با  های تقویتی در آن به وصله
برشکاری، جوشکاری و ساییدن همراه با جوشکاری 

 .در محل اتصال با عضو دیگر

 090212 

  

 کیلوگرم 10،700

به اشکال مختلف، تهیه و ساخت تیرهای مشبک 
متشکل از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و 

 متر در هر ارتفاع، 20تسمه و نصب آن برای دهانه تا
شامل شابلون سازی، بریدن، جوشکاری و ساییدن با 

 .وصله های اتصال و قطعات اتصالی به اعضای دیگر

 090213 

  

 کیلوگرم 11،100

 مختلف، تهیه و ساخت تیرهای مشبک به اشکال
متشکل از تیرآهن، ناودانی نبشی، سپری، ورق و تسمه 

 متر در 30 متر تا 20و نصب آن برای دهانه بیش از 
هر ارتفاع، شامل شابلون سازی بریدن، جوشکاری و 
ساییدن با وصله های اتصال و قطعات اتصالی به 

 .اعضای دیگر

 090214 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 11،600

 از ورقحمال یرهای تتیر و یا   و نصب ساخت،تهیه
های اتصالی  به شکل تیر آهن یا اشکال دیگر با ورق

های تقویتی الزم با برشکاری، جوشکاری و  وصله
ساییدن همراه با جوشکاری در محل اتصال با عضو 

 .دیگر

 090215 

  

 کیلوگرم 845

 090215 و 090214، 090106های  اضافه بها به ردیف
 جای جوش از در صورتی که برای نصب اسکلت به

 .پیچ و مهره استفاده شود همراه با سوراخ کاری

090216 

  
 کیلوگرم 620

به  لینپردر صورتی که  090204اضافه بها به ردیف 
 .نصب شود) girt(صورت قایم 

090217 

  

 کیلوگرم  

، در صورتی که از پیچ و 090216اضافه بها به ردیف 
استفاده ارند ند "متر ترک"مهره مخصوص که نیاز به 

 .شود

090218 

  

 کیلوگرم 11،400

تهیه و ساخت خرپاهای فلزی به اشکال مختلف، 
مرکب از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق، تسمه و غیره 

 متر در هر ارتفاع، شامل 20و نصب آن برای دهانه تا 
شابلون سازی، بریدن، جوشکاری، ساییدن با وصله 

 .های اتصال

 090301 

  

 کیلوگرم 11،800

تهیه و ساخت خرپاهای فلزی به اشکال مختلف، 
مرکب از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق، تسمه و غیره 

 متر در هر 30  متر تا20و نصب آن برای دهانه بیش از
سازی، بریدن، جوشکاری،  ارتفاع شامل شابلون

 .ساییدن با وصله های اتصال

 090302 

  

 کیلوگرم 3،390

 چنانچه 090302 و 090301های  اضافه بها به ردیف
های یاد شده از ورق  برای ساخت خرپا بجای پروفیل

 .استفاده شود

090303 

  

 کیلوگرم 12،500

، که ) متر30تا دهانه(ها  ب تهیه، ساخت و نصب قا
با  (،اند ها از ورق بریده و ساخته شده جان و بال آن

 اتصالی، های ورق انواع ها، ستون کف با )متغیر جان ارتفاع

های واسطه با پیچ و مهره، همراه با  قویتی و اتصالت
 .وراخکاری، جوشکاری و ساییدنبرشکاری، س

 090401 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 11،400

تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از یک یا چند 
تشکیل ) نبشی، تیرآهن، ناودانی و مانند آن(پروفیل 

شده باشد با تمام قطعات اتصال، برشکاری، 
 .ییدنجوشکاری و سا

 090402 

  

 کیلوگرم 14،400

تهیه، ساخت و نصب برجهای فلزی مرتفع آب، با 
جوشکاری، برشکاری و ساییدن و پیچ و مهره الزم به 

 .طور کامل

 090501 

  

 کیلوگرم 1،420

صورت  های تیر و تیرحمال در اضافه بها به ردیف
تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش النه زنبوری بدون 

های  از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورقاستفاده 
 .تقویتی الزم، برشکاری، جوشکاری و ساییدن

 090601 

  

 کیلوگرم 3،340

های تیر و تیرحمال در صورت  اضافه بها به ردیف
تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش النه زنبوری، با 

های  استفاده از ورق برای افزایش جان تیرآهن، با ورق
 .زم، برشکاری، جوشکاری و ساییدنتقویتی ال

 090602 

  

 کیلوگرم 1،320

های تیر و تیر حمال در صورت  اضافه بها به ردیف
تغییر ارتفاع جان تیرآهن با برش به خط مستقیم در 
جان تیرآهن، بدون استفاده از ورق برای تغییر ارتفاع 
جان تیرآهن، همراه با برشکاری، جوشکاری و 

 .ساییدن الزم

 090603 

  

 کیلوگرم 1،790

های تیر و تیرحمال در صورت  اضافه بها به ردیف
تغییر ارتفاع جان تیرآهن با برش مستقیم در جان 
تیرآهن، با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان 
تیرآهن، همراه با برشکاری، جوشکاری و ساییدن 

 .الزم

 090604 

  
 کیلوگرم 4،180

تیرآهن بال پهن، به جای اضافه بها در صورت مصرف 
 .تیرآهن معمولی

 090605 

  

 کیلوگرم 6،100

اضافه بها در صورت خم کردن تیرآهن ناودانی و 
سایر پروفیلهای فلزی برای تیرهای قوسی شکل، پله 

فقط برای قسمت قوسی (های مدور و مانند آن 
 ).شکل

 090606 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 12،300

نصب در داخل تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و 
کارهای بتنی یا بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده، 

 و مانند ، لولهاز نبشی، سپری، ورق، تسمه، میل گرد
آن، با شاخکهای الزم، جوشکاری، برشکاری، 

 .سوراخکاری و ساییدن، به طورکامل

 090701 

  

 کیلوگرم 19،300

تیرآهن، تهیه، ساخت و به کار بردن قطعات اتصالی از 
نبشی، سپری، ورق، تسمه و مانند آن، با ناودانی، 

 7 با توجه به بند .جوشکاری، برشکاری و ساییدن
 .مقدمه فصل

 090702 

  
 کیلوگرم 10،400

تهیه و اجرای نبشی لبه پله، آبچکان و سایر موارد 
 .همراه با بریدن، جوشکاری و ساییدن

 090703 

  
 مترطول 26،300

 با . میلیمتر، با ساییدن5جوشکاری با بعد موثر تا 
 . مقدمه فصل7توجه به بند 

 090801 

  
 مترطول 32،200

 7 میلیمتر تا 5جوشکاری برای بعد موثر بیش از 
 . مقدمه فصل7 با توجه به بند .میلیمتر با ساییدن

 090802 

  
 مترطول 53،300

 10 میلیمتر تا7جوشکاری برای بعد موثر بیش از 
 . مقدمه فصل7 توجه به بند  با.میلیمتر با ساییدن

 090803 

  
 مترطول 91،100

 15 میلیمتر تا 10جوشکاری برای بعد موثر بیش از 
 . مقدمه فصل7 با توجه به بند .میلیمتر با ساییدن

 090804 

  

 کیلوگرم 11،100

تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی برای زیرسازی 
طریق خشک شامل نبشی،   نصب سنگ پالک به

 . تیرآهن و قوطی با جوشکاری الزمناودانی،

 090901 

  
 کیلوگرم 20،700

 مقدمه این 7پیچ و مهره با توجه به بند و نصب  تهیه
 .فصل

091001 

  
 عدد 8،500

کاری الزم برای  کاری با ماشین تهیه قطعات کوبن
 .  گرم150های فضاکار با وزن قطعات تا  سازه

091101 

  

 کیلوگرم 32،000

کاری با ضخامت جدار متغیر بیش  وبنتهیه قطعات ک
کاری اصالحی مانند قطعات   میلیمتر با ماشین5از 

های کاسان و همچنین قطعات  ها و پیونده سرلوله
 گرم تا یک 150با وزن بیش از ) مثالً کروی(حجیم 

 .کیلوگرم 

091102 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 18،000

با ) مثالً کروی(کاری حجیم  تهیه قطعات کوبن
 اصالحی با وزن قطعات بیش از یک کاری ماشین

 .کیلوگرم 

091103 

  
 کیلوگرم 2،500

 برای 091103 تا 091101های  بها برای ردیف اضافه
 .ck45 یا فوالد کربنی St52استفاده از فوالد 

091201 

  

 کیلوگرم 20،000

کاری استاندارد قطعات  بها برای ماشین اضافه
برای ( 091103 و 091102های  کاری ردیف کوبن
 .45 سوراخه با زاویه 9) های استاندارد پیونده

091301 

  

 کیلوگرم 35،000

کاری  کاری سنگین قطعات کوبن بها برای ماشین اضافه
های  برای پیونده (091103 تا 091101های  ردیف

). های غیر تخت و سوراخکاری اضافی خاص در سازه

091401 

  
 کیلوگرم 3،560

 برای 091103 تا 091101ای بها برای ردیف ه اضافه
 .گالوانیزه کردن قطعات

091501 

  

 کیلوگرم 18،500

 فضاکار از  سازی واحدهای سازه تهیه و آماده
 شامل بریدن اجزا St37های مختلف از فوالد  پروفیل
زدن و مونتاژ  گیری و سنگ های معین و پلیسه به اندازه

 . کردن برای جوشکاری آنها در داخل جیگ و آماده

091601 
 

  
 کیلوگرم 2،000

 در صورتیکه وزن 091601  بها نسبت به ردیف اضافه
 . پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم باشد

091801 

  
 کیلوگرم  

 برای اضالع حاصل 091601  بها نسبت به ردیف اضافه
 ). بجز لوله(از پرسکاری و نورد سرد 

091901 

  
 کیلوگرم 2،500

 برای استفاده از 091601ت به ردیف بها نسب اضافه
 .St52فوالد 

092001 

  
 کیلوگرم  

 برای استفاده از 091601بها نسبت به ردیف  اضافه
 . میلیمتر7های با ضخامت جدار بیش از  لوله

092101 

  

 کیلوگرم 3،500

سازی    برای آماده091601بها نسبت به ردیف  اضافه
کدیگر با سر اضالع برای جوشکاری مستقیم به ی

 .زدن برشکاری طبق الگو و سنگ

092201 

  
 کیلوگرم 3،140

 برای استفاده از لوله 091601بها نسبت به ردیف  اضافه
 . گالوانیزه

092301 
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 ٥٨

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

  

 کیلوگرم 35،000

 میلمیتر 24های تا قطر   برای پیچ8/8تهیه پیچ از رده 
های  ها به شکل  سازی آن  و آماده8و مهره از رده 

 ).و پین مربوط( در سازه فضاکار استاندارد

092401 

  

 کیلوگرم 50،000

 24های با قطر بیش از   برای پیچ8/8تهیه پیچ از رده 
ها به  سازی آن  و آماده 8میلمیتر و مهره از رده 

 ).و پین مربوط(های استاندارد در سازه فضاکار  شکل

092402 

  
 کیلوگرم 5،000

 092402 و 092401های  بها نسبت به ردیف اضافه
 ).10و مهره رده  (9/10برای استفاده از پیچ از رده 

092403 

  
 کیلوگرم 5،860

 092402 و 092401های  بها نسبت به ردیف اضافه
 .های با گالوانیزه پودری برای استفاده از پیچ

092501 

  

 کیلوگرم  

 092402 و 092401های  بها نسبت به ردیف اضافه
غیر (ای به شکل خاص ه برای استفاده از پیچ

 ).استاندارد

092601 

  
 کیلوگرم  

گری شده از فوالد برای قطعات  های ریخته تهیه پیونده
 . ها کاری آن  کیلوگرم و ماشین50تا 

092701 

  
 کیلوگرم  

گری شده از فوالدی برای  های ریخته تهیه پیونده
 .ها کاری آن  کیلوگرم و ماشین50قطعات بیش از 

092702 

  

 درصد 15

های سازه فضا کار دو الیه  هزینه بافت و نصب شبکه
یا چند الیه تخت نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی 

 .قطعات

092801 

  

 درصد 18

های سازه فضا کار دو الیه  هزینه بافت و نصب شبکه
نسبت ) ها چلیک(یا چند الیه با انحنا در یک امتداد 
 .به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات

092802 

  

 درصد 25

های سازه فضا کار دو الیه  هزینه بافت و نصب شبکه
نسبت به ) گنبدها(یا چند الیه با انحنا در دو امتداد 
 .هزینه تهیه و آماده سازی قطعات

092803 
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 ٥٩

   بتنی  سبک سقف.   دهم فصل
 

   مقدمه
 
،  ، داربست بندی ، شمع ، ترازکردن گذاری  و بلوک ، تیرچه  الزم  مصالح  تهیه امل، ش  فصل  این های ردیف   موضوع  بتنی  سقفهای  کامل اجرای .1

 .  است  قالبها و مانند آن ، بازکردن  از آن  و نگهداری ریزی بتن،  بندی قالب
 .ودش  می ، پرداخت  مربوط  فصلهای های ردیف   مطابق ، جداگانه  سقف  اجرای  قسمتهای  در تمام  مصرفی آهنهای .2
 اجرا   سقف  کامل  سطح ، بر مبنای  و پرداخت گیری  باشد، اندازه  باربر بنایی  یا دیوارهای  فلزی  یا مرکب  ساده ، تیرهای  تیرچه گاه  تکیه هرگاه .3

، ) دور قالب (  آن جی جدار آزاد خار بندی  و قالب  است  سقف  بتن ، جدار خارجی  سقف گیری  اندازه گیرد و مرز مبنا برای  می  صورت شده
  ، کالفهای  هستند و همچنین  سقف  ضخامت  هم که  باربر  دیوارهای  روی  شناژهای ، بابت بنابراین. شود  می  و پرداخت  محاسبه طور جداگانه به

 . نخواهد آمد عمل  به  اضافی ، پرداخت  میانی دوزنده
 تیر و دیوار   بتن  و حجم  است  تیر یا دیوار بتنی ، جدار داخلی  سقف گیری  اندازه اشد، مرز مبنابرای ب ، تیر یا دیوار بتنی  تیرچه گاه  تکیه هر گاه .4

  ، پرداخت  میانی  دوزنده  کالفهای  برای بنابراین. شود  می  و پرداخت ، محاسبه  مربوط های ردیف   طبق  آنها، جداگانه  به  مربوط بندیهای و قالب
 .شود  نمی  انجام اضافی

  ، یا موارد مشابه یتاسیسات  ، کانالهای منظور عبور لوله ، به  سقف  در داخل  یا سوراخ  ایجاد حفره  برای  الزم  و سایر کارهای بندی  قالب هزینه .5
 متر   کمتر از یک  که خهاییها یا سورا  حفره سطح.   نخواهد گرفت  صورت ای  جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است دیگر، در قیمتها منظور شده

 . کسر نخواهد شد  سقف  کل  باشند، از سطح  داشته  مساحت مربع
 و   تیرچه  سقف  و بتن  بتنی  بلوک  برای  و عیار سیماناست   بتن  در هر مترمکعب  کیلوگرم400   تیرچه  پاشنه  برای  شده  درنظر گرفته سیمان .6

  های ردیف از   سیمان  با مقادیر باال باشد کسر و یا اضافه  متفاوت  عیار سیمان  فنی  مشخصات  برحسب چنانچه،   شده  تعیین  کیلوگرم300  بلوک
 در   مربوط های ردیف   طبق  آن  شود، هزینه  مصرف  در بتن  یا مواد دیگری  ضدسولفات  سیمان  که در مواردی. شود  می  درجا محاسبه  بتن فصل
 .  است  پرداخت  قابل،  بتنی  کارهای فصل

   بهای  به  با توجه  واحد آن  باشد، بهای  فصل  این های ردیف در   شده  تعیین  متوالی  دو ضخامت ، بین  سقف  ضخامت  که در صورتی .7
 .شود  می  و پرداخت  محاسبه  خطی  میانیابی صورت ، به  و بعد آن  قبل ضحامتهای

 .  است  سقف ه اجرا شد  بتن  نهایی  تا سطح  تیرچه  زیرین مت قس  عمودی  فاصله  سقف ضخامت .8
   فوالدی ، کارهای090207   ردیف  از بهای100403 تا 100401  های ردیف  موضوع)  باز  با جان تیرچه (  سبک  فلزی  مشبک  تیرچه بهای .9

 .شود  می  محاسبه سنگین
 .شود  می  درصد اضافه7   سقف  اجرای های ردیف  اجرا شود به شیبدار   بصورت  بتنی  سبک  سقف که صورتی در .10
استایرن نسوز استفاده  ها مانند یونولیت و پلی طبق نقشه و مشخصات برای اجرای سقف بتنی در این فصل، از فوم بلوک  که صورتی در .11

 .شود  پرداخت می15/1های اجرای سقف با بلوک سفالی و اعمال ضریب  شود، بهای آن حسب مورد طبق ردیف
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 ٦٠

 

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

  

 مترمربع 93،600

 سانتیمتر با تیرچه و 21اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور  میل
 .کامل

 100101 

  

 مترمربع 102،500

 سانتیمتر با تیرچه و 25اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور  میل
 .کامل

 100102 

  

 مترمربع 111،000

 سانتیمتر با تیرچه و 30اجرای سقف بتنی به ضخامت 
 تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخالی بتنی، شامل

گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور  میل
 .کامل

 100103 

  

 مترمربع 137،000

 سانتیمتر با تیرچه 35اجرای سقف بتنی به ضخامت 
و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به 

گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم  استثنای میل
 .ملبه طور کا

 100104 

  

 مترمربع 160،000

 سانتیمتر با تیرچه و 40اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور  میل
 .کامل

 100105 

  

 مترمربع 98،400

 سانتیمتر با تیرچه و 21اجرای سقف بتنی به ضخامت 
لوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به ب

گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم  استثنای میل
 .به طور کامل

 100201 

  

 مترمربع 109،000

 سانتیمتر با تیرچه و 25اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به 

زات مورد لزوم گرد، و همچنین تهیه تجهی استثنای میل
 .به طور کامل

 100202 

  

 مترمربع 129،500

 سانتیمتر با تیرچه و 30اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به 

گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم  استثنای میل
 .به طور کامل

 100203 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 145،000

 سانتیمتر با تیرچه 35 اجرای سقف بتنی به ضخامت
و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به 

گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم  استثنای میل
 .به طور کامل

 100204 

  

 مترمربع 168،500

 سانتیمتر با تیرچه و 40اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به 

گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم  لاستثنای می
 .به طور کامل

 100205 

  

 مترمربع 4،380

های سقف بتنی با تیرچه و بلوک،  اضافه بها به ردیف
تیرچه (در صورتی که از تیرچه با کفشک سفالی 

 .استفاده شود) فوندوله ای

 100301 

  

 مترمربع 80،600

 تیرچه  سانتیمتر با21اجرای سقف بتنی به ضخامت 
 شامل تهیه بتنیمشبک فلزی سبک و بلوک توخالی 

تمام مصالح به استثنای تیرچه فلزی وآرماتور و 
 .همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

 100401 

  

 مترمربع 86،400

 سانتیمتر با تیرچه 25اجرای سقف بتنی به ضخامت 
 شامل تهیه بتنیمشبک فلزی سبک و بلوک توخالی 

مصالح به استثنای تیرچه فلزی و آرماتور و تمام 
 .همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

 100402 

  

 مترمربع 97،800

 سانتیمتر با تیرچه 30اجرای سقف بتنی به ضخامت 
 شامل تهیه بتنیمشبک فلزی سبک و بلوک توخالی 

تمام مصالح به استثنای تیرچه فلزی و آرماتور و 
 .هیزات مورد لزوم به طور کاملهمچنین تهیه تج

 100403 

  
 مترمربع 14،300

های سقف سبک با بلوک بتنی در  اضافه بها به ردیف
 .صورتی که در تهیه بلوک از پوکه استفاده شده باشد

 100404 
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 ٦٢

   ریزی  و شفته آجرکاری.   یازدهم  فصل
 

   مقدمه
 
   سانتیمتر، یک35، حدود   آجره  و نیم  یک ، منظور از ضخامت  سانتیمتراست21×10×5/5، حدود   فصل  در این منظور از ابعاد آجر فشاری .1

 .  سانتیمتر است11، حدود   آجره  سانتیمتر و نیم22، حدود  آجره
 یا   حفره  چنین ایجاد  کسر نخواهد شد و از بابت  یا طاق  آجرکاری ، از حجم  متر مربع05/0 کمتر از   با مقطع  یا سوراخهای  حفره حجم .2

 .  نخواهد گرفت  صورت ای  جداگانه  در آجرکاریها، پرداخت سوراخهایی
 و  ، در قیمتها منظور شده  ضربی  طاق  از قوس  ناشی  سطح  دیگر، افزایش عبارت ، به  است  زیر آن  افقی ، سطح  ضربی  طاق گیری  اندازه مالک .3

 .  نیست  پرداخت قابل
  ای  جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط ، در قیمتهای)  آجری  طاق استثنای به (  آجری  کارهای  روی یزیر  دوغاب هزینه .4

 .  نخواهد گرفت صورت
 .  است  شده، درقیمتها منظور  طاق  اجرای  برای  الزم  زیرپا و سایرتجهیزات بست  از چوب  ناشی های ، هزینه زنی  طاق های ردیفدر  .5
   ردیف ، مگر اینکه  است  آجری  نمای  دارای  سقفهای استثنای  کارها به  در تمام  استفاده ، قابل  آجری  و نماچینی نماسازی  به  مربوط های ردیف .6

 . باشد  شده بینی  پیش  آن  برای ای جداگانه
  های ردیف مورد از   نما، بر حسب  سطح  کار برای  انجام شود، هزینه  می ر انجام کا  کار جدا ازپشت  روی  نماچینی  که  آجری در نماسازیهای .7

   که  یا سایر تمهیداتی  اسکوپ  اجرای ، بهای  اینکه توضیح. شود  می ، پرداخت111002 و 111001 و 110703 تا 110701 و 110603 تا 110601
  های ردیف   کار در قیمتهای  و پشت  نماچینی  بین  مصرفی  مالت بهای.   است  پرداخت  قابل هشود، جداگان  می  کار انجام  پشت  نما به  اتصال برای

 .  است  منظور شده مربوط
 .است   نماچینی  مخصوص  در کارخانه بندی  بسته  سفال  آجرهای  از نوع110603 تا 110601  های ردیف در  آجر مصرفی .8
 . باشد  نوع  از یک  آجر چینی  ضخامت  کل شود که  می  پرداخت ورتی، درص110801   ردیف  بهای اضافه .9

   اضافه شود، سپس  می  و پرداخت  محاسبه  مربوط های ردیف، از   آجر چینی  کل  حجم ، ابتدای110805 تا 110802  های ردیف   پرداخت برای .10
 .شود  می  پرداخت،  است  شده  نما چیده صورت  به  که  سطوحی  برای  یادشده بهای

   نماچینی  و هزینه  است  راسته  یا کله  راسته صورت  به ، نماچینی  فصل  در این  شده  درج های ردیف در   و نماسازی منظور از نماچینی .11
 .  است  ردیفها منظور نشده ، در این)  شده بینی  پیش  مستقلی  در ردیف  آن  بهای  که چینی بجز هره (  و مانند آن ، هندسی  برجسته نقشهای

 با  ، باید واحد متر مربع  است  متر مربع صورت  آنها به  ردیف  که آجرکاریهایی ، به110810   ردیف  موضوع  بهای  اضافه منظور پرداخت به .12
 . شود  تبدیل متر مکعب ، به  مربوط  آجرچینی ضخامت  به توجه

 و   در هر محل  شفته  و جادادن  و ریختن  و مشخصات  نقشه  کار، طبق اجرای  به  مربوط های  هزینه  تمام، ریزی شفته  به  مربوط های ردیفدر  .13
 .شود  نمی نجام، ا  است  شده  تعیین  صراحت  به غیر از آنچه  به ای  جداگانه  پرداخت گونه  و هیچ ، منظور شده هر شکل به

  شوند منظور نشده  می  مصرف  در آجرچینی  و مشخصات  نقشه  طبق  که  فلزی  قطعات و کارگذاری   تهیه ، هزینه  فصل  این های ردیفدر  .14
 .شود  می  پرداخت  جداگانه  آن  و بهای است
 .شود  می ، پرداخت110811   ردیف بهای  اضافه  با در نظر گرفتن  آجرکاری های ردیف مورد از   بر حسب  چاه  چینی  طوقه بهای .15
. شود  اجرا می  دو جداره صورت ، به  و برودتی  حرارتی  تبادل منظور کنترل  به  که  است ، دیواری110809   در ردیف نظور از دیوار دو جدارهم .16
 .ود ش  جلوگیری  آن  درون  مالت  و از ریختن  بوده  خالی  بنایی شود، باید کامالً از مصالح  می  چیده  همزمان  دو جدار دیوار که بین
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 .  است  پرداخت  قابل  و جداگانه  واحد منظور نشده در قیمتو بهای هر نوع عایق مصرفی  دو دیوار   در بین  مورد استفاده  اتصالی  قطعات  هزینه
 . است)  هوایی (  سفید معمولی ، آهک  ریزی  شفته های ردیف در   منظور شده آهک .17
   واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال برای.   است  حجمی  نسبت  یا آهک  و سیمان  ماسه  اختالط رایها ب  در مالت  شده  داده های نسبت .18

  ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6   در مقابل سیمان
 .  است  آمده  فهرست این
در ضخامت یک آجر و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام می شود چهار    نماچینی یا در صورتی که اجرای دیوار .19

 .شود درصد به قیمت ردیف مربوط اضافه می
 باشد، با توجه به های این فصل  مقدار سیمان بیشتر و یا کمتر از ارقام مندرج در شرح ردیف،برحسب مشخصات فنی در صورتی که .20

 .شود در فصل هشتم بتن در جا محاسبه می   مربوط ردیفدر کلیات این فهرست بها تفاوت براساس جدول مندرج 
 .شود بینی می دار پیش کارهای آجری با آجر نسوز، با توجه به نوع آجر و مالت مربوط در هنگام برآورد به عنوان ریف ستاره .21
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد ایبه مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 561،500

، به ابعاد آجر )سیلیکاتی(آجرکاری با آجر ماسه اهکی 
فشاری با ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و مالت 

 .1:6ماسه سیمان 

 110101 

  

 مترمکعب 568،500

، به ابعاد )سیلیکاتی(آجر کاری باآجرماسه آهکی 
آجر و بیشتر و آجرفشاری با ضخامت یک و نیم 

 .1:2:8مالت باتارد 

 110102 

  

 مترمکعب 554،500

، به )سیلیکاتی(آجرکاری با آجر ماسه آهکی 
ابعادآجرفشاری باضخامت یک ونیم آجر و بیشتر و 

 .1:3مالت ماسه آهک 

 110103 

  
 مترمربع 123،500

، به )سیلیکاتی(دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی 
 .1:6ت ماسه سیمان ابعاد آجر فشاری و مال

 110104 

  
 مترمربع 124،500

، به )سیلیکاتی(دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی 
 .1:2:8ابعاد آجر فشاری با مالت، باتارد 

 110105 

  
 مترمربع 122،000

، به )سیلیکاتی(دیوار یک آجره باآجر ماسه آهکی 
 .1:3ابعاد آجر فشاری و مالت ماسه آهک 

 110106 

  
 مترمربع 63،000

، به )سیلیکاتی(دیوار نیم آجره با آجرماسه آهکی 
 .1:6ابعادآجر فشاری و مالت ماسه سیمان 

 110107 

  
 مترمربع 63،600

، به )سیلیکاتی(دیوار نیم آجره با آجرماسه آهکی 
 .1:2:8ابعادآجر فشاری و مالت باتارد 

 110108 

  
 مترمربع 62،800

، به )سیلیکاتی(هکی دیوار نیم آجره با آجر ماسه آ
 .1:3ابعاد آجر فشاری و مالت ماسه آهک 

 110109 

  
 مترمربع 36،300

، به )سیلیکاتی(تیغه آجری باآجر ماسه آهکی 
 . سانتیمتر، با مالت گچ و خاک6 تا 5ضخامت 

 110110 

  
 مترمکعب 654،500

آجرکاری باآجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و 
 .1:6ان بیشتر و مالت ماسه سیم

 110201 

  
 مترمکعب 656،500

آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و 
 .1:2:8بیشتر و مالت باتارد 

 110202 

  
 مترمکعب 647،500

آجر کاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر 
 .1:3و بیشتر و مالت ماسه آهک 

 110203 

  

 مترمکعب 631،500

 ضخامت یک و نیم آجر و آجرکاری با آجرفشاری به
 کیلو آهک در مترمکعب 100(بیشتر با مالت گل آهک 

 ).مالت

 110204 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد ایبه مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 143،500

دیوار یک آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 
1:6. 

 110205 

 110206  .1:2:8دیوار یک آجره با آجر فشاری و مالت باتارد  مترمربع 145،000  
  

 مترمربع 142،500
وار یک آجره با آجر فشاری و مالت ماسه آهک دی

1:3. 
 110207 

  
 مترمربع 73،500

دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 
1:6. 

 110208 

 110209  .1:2:8دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت باتارد  مترمربع 74،100  
  

 مترمربع 72،900
ت ماسه آهک دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مال

1:3. 
 110210 

 110211  .دیوار نیم آجره با آجرفشاری و مالت گچ و خاک مترمربع 73،900  
  

 مترمربع 42،600
 سانتیمتر، با آجر 6 تا 5تیغه آجری به ضخامت 
 .فشاری و مالت گچ و خاک

 110212 

  
 مترمربع 44،100

یا ، با آجر فشاری )طاق ضربی(طاق زنی بین تیرآهن 
 .دار نی سوراخماشی

 110301 

 110306  .دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب سیمان مترمربع 1،830  
 110307  .دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب گچ مترمربع 1،690  
  

 مترمربع 13،800
اضافه بهای سقف سازی آجری به صورت آهن گم 

 .های طاق زنی برای نمای آجری ، نسبت به ردیف
 110308 

  
 مترمکعب 684،500

به ضخامت ) آجر تیغه ای(آجر کاری با بلوک سفالی 
 .1:6 سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 11 تا8

 110401 

  
 مترمکعب 655،500

به ضخامت ) آجر تیغه ای(آجر کاری با بلوک سفالی 
 .1:6 سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 22 تا 12

 110402 

  
 مترمکعب 647،500

به ضخامت ) آجر تیغه ای(ا بلوک سفالی آجرکاری ب
 .1:6 سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 22بیش از 

 110403 

  

 مترمکعب 521،500

آجر کاری با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر 
فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر، با مالت 

 .1:6ماسه سیمان 

 110501 

  
 مترمربع 114،500

آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر دیوار یک آجره با 
 .1:6فشاری، با مالت ماسه سیمان 

 110502 

  
 مترمربع 58،500

دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر 
 .1:6فشاری، با مالت ماسه سیمان 

 110503 



 ریزی آجرکاری و شفته. یازدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٦٦

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

  

 مترمربع 34،000

 سانتیمتر با آجر 6 تا 5تیغه آجری به ضخامت 
به ابعاد آجر فشاری، با مالت گچ و ماشینی سوراخدار 

 .خاک

 110504 

  

 مترمربع 125،500

به ابعاد ) سفال(نماچینی با آجر ماشینی سوراخدار 
صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  آجرفشاری به

1:6.  

 110601 

  

 مترمربع 158،500

به ضخامت ) سفال(نماچینی با آجرماشینی سوراخدار 
ورت نیم آجره و مالت ماسه ص  سانتیمتر، به4حدود 
  .1:6سیمان 

 110602 

  

 مترمربع 193،500

به ضخامت ) سفال(نماچینی باآجرماشینی سوراخدار 
صورت نیم آجره و مالت ماسه   سانتیمتر، به3حدود 
  .1:6سیمان 

 110603 

  
 مترمربع 111،000

نما چینی با آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری، 
  .1:6مالت ماسه سیمان صورت نیم آجره و  به

 110701 

  
 مترمربع 144،000

 سانتیمتر، 4نماچینی با آجر قزاقی، به ضخامت حدود 
  .1:6صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  به

 110702 

  

 مترمربع 176،500

 3نما چینی با آجر قزاقی ، به ضخامت حدود 
 1:6صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  سانتیمتر، به

. 

 110703 

  

 مترمربع 22،800

های آجرچینی  اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف
 فشاری ، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی با آجر
 .دار سوراخ

 110801 

  

 مترمربع 8،890

های آجر چینی  اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف
با آجرفشاری ، درصورتی که در نما از آجر سفال 

 .ابعاد آجر فشاری استفاده شودسوراخدار ماشینی به 

 110802 

  

 مترمربع 18،500

های آجر چینی  اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف
با آجر ماسه آهکی، در صورتی که در نما از آجر 
سفال سوراخدار ماشینی به ابعاد آجر فشاری استفاده 

 .شود

 110803 

  

 مترمربع 7،980

ای آجر چینی ه اضافه بهای نما سازی نسبت به ردیف
با آجر فشاری، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به 

 .ابعاد آجر فشاری استفاده شود

 110804 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد ایبه مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 21،100

های آجر چینی با آجر  اضافه بهای نما سازی به ردیف
ماسه آهکی، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به 

 .ابعادآجر فشاری استفاده شود

 110805 

  
 مترمربع 24،800

های نماچینی بابت آب ساب  اضافه بها به ردیف
 .نمودن آجر

 110806 

  
 مترمربع 18،500

های نما چینی بابت تراش و  اضافه بها به ردیف
 .کشویی نمودن آجر

 110807 

  

 مترمربع 31،400

های نماچینی، در صورتی که  اضافه بها به ردیف
ی روی اندازه گیر(آجرها به صورت هره چیده شود 

 ).سطح قابل رویت

 110808 

  

 مترمربع 2،980

اضافه بهای دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به 
ازای هر متر مربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده 

 ).شود گیری می یک طرف اندازه (.شود

 110809 

  

 مترمکعب 32،600

اضافه بها برای هر نوع آجر کاری که در پایین تراز 
نجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه آب ا

 .موتوری الزامی باشد

 110810 

  

 مترمکعب 142،500

اضافه بها به هر نوع آجر کاری، برای کار در داخل 
چاه یا قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هر 

 .طول

 110811 

  
 مترمکعب 94،900

 کیلوگرم آهک 150شفته ریزی با خاک محل و 
 .ه در مترمکعب شفتهشکفت

 110901 

  

 مترمکعب 146،000

شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از 
 کیلوگرم آهک 150خارج محل به هر فاصله، با

 .شکفته در مترمکعب شفته

 110902 

  

 مترمکعب 10،700

، برای اضافه کردن شن و 110901اضافه بها به ردیف 
 حجم خاک محل ماسه، به اندازه هر ده درصد که به

 .اضافه شود

 110903 

  

 مترمکعب 20،200

، برای 110902 و 110901های  اضافه بها به ردیف
 کیلو گرم آهک شکفته در مترمکعب 50افزایش هر

 .شود  کیلو به تناسب محاسبه می50کسر. شفته

 110904 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد ایبه مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب -20،200

، برای کاهش 110902 و 110901های  کسربها به ردیف
. کیلو گرم، آهک شکفته در متر مکعب شفته 50هر 

 . کیلو به تناسب محاسبه می شود50کسر 

 110905 

  

 مترمربع 97،300

 10با سطح مقطع تا ) دوغابی(نماچینی با آجر پالک 
، شامل 1:5سانتیمتر مربع بامالت ماسه سیمان 

 .ریزی درپشت آجر دوغاب

 111001 

  

 مترمربع 108،500

با سطح مقطع بیش از ) دوغابی(ک نماچینی با آجر پال
، شامل 1:5 سانتیمتر مربع بامالت ماسه سیمان 10

 .دوغاب ریزی درپشت آجر

 111002 



 ساخته و بلوک چینی بتن پیش. دوازدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٦٩

  چینی  و بلوک ساخته  پیش بتن.   دوازدهم  فصل
 

   مقدمه
 
   بتنی های  ماهیچه استثنای ، به  و بندکشی صب ن ، مالت بندی  قالب های ، هزینه  فصل  این گذاری  و لوله ساخته  پیش  بتن های ردیف  در تمام .1

 .  است منظور شده
   محاسبه ، جداگانه  مربوط  فصلهای های ردیف،   بر اساس  در بتن  شده  کار گذاشته  میلگرد و سایرآهنهای ، هزینه  فصل  این های ردیف  در تمام .2

  ای  جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است  منظور شده  مربوط های ردیف، در   مسلح  در بتن  بتن  مصرف  صعوبت شود، هزینه  می و پرداخت
 .گیرد  نمی صورت

 0  عمود بر مسیر است  مقطع ، سطح  مقطع  منظور از سطح  ساخته  پیش  بتنی  جدولهای های ردیفدر  .3
 باشد،   فصل  این های ردیف در   شده  با عیار تعیین  متفاوت سیمان، با عیار  ها و مشخصات  نقشه  بر اساس ساخته  پیش  قطعات  که در صورتی .4

 .شود  می  درجا پرداخت  بتن  فصل های ردیف مورد از  ، بر حسب  سیمان  وزن  تفاوت بهای
 .شود  نمی را شامل)  ساخته  پیش  ساختمانهای ها برای  در کارخانه  شده ساخته (  صنعتی  بتن ساخته  پیش ، قطعات  فصل  این های ردیف .5
 .شود  می  پرداخت  فصل  در این  ساخته  پیش  بتنی  جدولهای های ردیف از  ساخته  پیش  بتنی  کانیوی  و نصب  تهیه هزینه .6
   متوسط ضخامت ، به ه قلو  یا سنگ  الشه  یا سنگ  بتن  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم150عیار   به کولها با بتن  پشت  خالی  فضای  پرکردن هزینه .7
 .  است ، منظور شده120401   ردیف  سانتیمتر، در قیمت10تا
 .شود  می  پرداخت  مربوط  از فصول ها، جداگانه  هزینه  نوع ، این  است  منظور نشده  فصل  این های ردیف در   خاکی  عملیات  انجام هزینه .8
  های ردیف مورد از  ، بر حسب  سیمان  نوع بهای  اضافه  پرداخت برای.   است1   نوع  سیمان،  فصل  این های ردیف در   در نظر گرفته سیمان .9

 .شود  می  درجا استفاده  بتن  در فصل مربوط
   ضریب با اعمال   مربوط های ردیف   باشد، بهای  موتوری  با تلمبه آبکشی  نیاز به  بتنی  یا کولهای  و بتنی  سیمانی های  لوله  نصب  برای چنانچه .10
 .شود  می  پرداخت07/1
 .  است  یا آجر سیمانی  بلوک  مالت  مترمکعب  در هر یک  کیلوگرم285،   سیمانی  و آجرهای  توخالی  سیمانی  در بلوکهای عیار سیمان .11
 .باشد اندازه گیری جداول بر حسب حجم خود جداول و بدون مالت نصب می .12
 .شود  محاسبه می070302گرد مصرفی، طبق بهای ردیف  میل  120507 در ردیف .13
 کیلوگرم بر 240ای استاندارد،  باید حداقل مقاومت فشاری استوانه) 120104ردیف (های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی  جدول .14

 لحاظ شده 120104 ردیف هزینه بند کشی جداول در بهای. باشد  کیلو گرم بر متر مکعب می2300سانتیمترمربع و حداقل وزن مخصوص 
 .شود است و در محاسبه حجم در نظر گرفته نمی



 ساخته و بلوک چینی بتن پیش. دوازدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٧٠

 

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

  

 مترمکعب 887،500

های بتنی پیش ساخته با سطح  تهیه و نصب جدول
 کیلوگرم 250 مترمربع با بتن به عیار05/0مقطع تا 

 .1:5مان سیمان در مترمکعب و مالت ماسه سی

 120101 

  

 مترمکعب 748،500

های بتنی پیش ساخته با سطح  تهیه و نصب جدول
 250 مترمربع با بتن به عیار1/0 تا 05/0مقطع بیش از 

کیلو گرم سیمان در مترمکعب و مالت ماسه سیمان 
1:5. 

 120102 

  

 مترمکعب 603،500

های بتنی پیش ساخته با سطح  تهیه و نصب جدول
 کیلو 250 متر مربع با بتن به عیار1/0ز مقطع بیش ا

 .1:5گرم سیمان در متر مکعب و مالت ماسه سیمان 

 120103 

  

 مترمکعب 1،094،000

ماشینی بتنی پیـش ساخته های  جدولتهیه و نصب 
ه هر سطح مقطع و با حداقل مقاومت فشاری بپرسی 
 . کیلوگرم بر سانتیمتر مربع240ای استاندارد  استوانه

120104 

  

 مترمکعب 689،000

، با )مسلح(تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته 
 کیلو سیمان در متر مکعب، برای دال روی 300عیار
ها و موارد  ها، نهرها و یا به عنوان پل روی جوی کانال
 .مشابه

 120201 

  

 مترمکعب 723،500

قطعات بتنی پیش ساخته برای تهیه، ساخت و نصب 
 کیلو 300، با عیار )pipe sleeper (تکیه گاه لوله

 .سیمان در متر مکعب بتن

 120202 

  

 مترمکعب 902،500

 350تهیه و نصب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار
 متر مکعب 21/0کیلو سیمان در متر مکعب و حجم تا 

 .برای مسلح کردن خاک

 120203 

  

 مترمکعب 824،500

 350تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته باعیار
 تا 21/0یلو سیمان در متر مکعب و حجم بیش از ک

 . متر مکعب برای مسلح کردن خاک60/0

 120204 

  
 مترطول 31،900

 سانتیمتر، 10تهیه و نصب لوله سیمانی، به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعب بتن300عیار با بتن به

 120301 

  
 مترطول 33،500

 سانتیمتر، 15خلی تهیه و نصب لوله سیمانی، به قطر دا
 . کیلو سیمان در متر مکعب بتن300با بتن به عیار 

 120302 

  
 مترطول 41،800

 سانتیمتر، 20تهیه و نصب لوله سیمانی، به قطر داخلی 
 . کیلو سیمان در متر مکعب بتن300عیار  با بتن به

 120303 
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 ٧١

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

  

 مترطول 50،200

 25تهیه و نصب لوله سیمانی، به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در متر مکعب 300عیار متر، با بتن بهسانتی
 .بتن

 120304 

  

 مترطول 78،700

 سانتیمتر و 30تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در 300عیار  سانتیمتر، با بتن به6ضخامت 

 .متر مکعب بتن

 120305 

  

 مترطول 99،400

تر و  سانتیم40تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در 300عیار  سانتیمتر، با بتن به6ضخامت 

 .مترمکعب بتن

 120306 

  

 مترطول 139،000

 سانتیمتر و 50تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در 300عیار  سانتیمتر، با بتن به6ضخامت 

 .متر مکعب بتن

 120307 

  

 مترطول 163،500

 سانتیمتر و 60قطر داخلی تهیه و نصب لوله بتنی به 
 کیلو سیمان در 300عیار  سانتیمتر، با بتن به8ضخامت 

 .متر مکعب بتن

 120308 

  

 مترطول 119،500

 60تهیه و نصب لوله بتنی مسلح، به قطر داخلی 
 کیلو 300عیار  سانتیمتر با بتن به8سانتیمتر و ضخامت 

 .سیمان در متر مکعب بتن

 120309 

  

 مترطول 160،000

 80تهیه و نصب لوله بتنی مسلح، به قطر داخلی 
 300عیار  سانتیمتر با بتن به10سانتیمتر و ضخامت 

 .کیلو سیمان در متر مکعب بتن

 120310 

  

 مترطول 190،500

 متر و 1تهیه و نصب لوله بتنی مسلح، به قطر داخلی 
 کیلو سیمان در 300عیار  سانتیمتر با بتن به10ضخامت 

 .متر مکعب بتن

 120311 

  

 مترطول 352،500

تهیه و نصب کولهای بتنی مسلح پیش ساخته متشکل 
از سه قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم قناتها با بتن 

 کیلو سیمان در متر مکعب بتن و با مقطع 300عیار  به
 سانتیمتر، با پر 80×120تخم مرغی به ابعاد حدود

 .کردن پشت کول

 120401 

  
 مترمکعب 372،000

بنایی با بلوک سیمانی توخالی و مالت ماسه سیمان 
1:5. 

 120501 
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 ٧٢

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

  
 مترمکعب 353،000

بنایی با بلوک سیمانی تو خالی کف پر و مالت ماسه 
 .1:5سیمان 

 120502 

  
 مترمربع 76،600

 20بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود
 .1:5سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 

 120503 

  
 مترمربع 82،300

بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت 
 .1:5 سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 20حدود

 120504 

  
 مترمربع 39،700

 10بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود
 .1:5سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 

 120505 

  
 مترمربع 40،300

ه ضخامت بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر ب
 .1:5 سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 10حدود 

 120506 

  
 مترمکعب 3،130

های بنایی با بلوک، در صورتی که  اضافه بها به ردیف
 .  دیوار با میل مهار تقویت شده باشد

120507 

  
 مترمکعب 1،286،000

بنایی باآجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری و مالت ماسه 
 . آجر و بیشتر5/1، به ضخامت 1:5سیمان 

 120601 

  

 مترمربع 281،500

بنایی باآجر سیمانی به ابعادآجر فشاری، برای 
دیوارسازی به ضخامت یک آجر با مالت ماسه سیمان 

1:5. 

 120602 

  
 مترمربع 144،500

بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری، برای دیوار 
 .1:5ضخامت نیم آجر با مالت ماسه سیمان  سازی به

 120603 

  

 مترمکعب 149،500

پر کردن حفره های بلوکهای سیمانی تو خالی با مالت 
 به ازای هر متر مکعب حجم بلوک 1:5ماسه سیمان 

 .چینی

 120701 

  

 مترمکعب 22،400

های بلوک چینی که در پایین تراز  اضافه بها به ردیف
آب انجام شود و استفاده از تلمبه موتوری حین 

 .لیات الزامی باشداجرای عم

 120702 

 120703  .اضافه بهای نما چینی با بلوک سیمانی مترمربع 7،990  
  

 مترمربع 41،400
آجر سیمانی به ابعاد آجر  اضافه بهای نماچینی با

 .فشاری
 120704 

  

 مترمربع 62،600

بتن (بنایی با بلوکهای بتنی پیش ساخته از بتن سبک 
 10 به ضخامت تا1:5بامالت ماسه سیمان ) گازی

 .سانتیمتر

 120801 
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 ٧٣

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

  

 مترمربع 88،300

بتن (بنایی با بلوکهای بتنی پیش ساخته از بتن سبک 
 به ضخامت بیشتر از 1:5با مالت ماسه سیمان ) گازی

 . سانتیمتر15 سانتیمتر تا 10

 120802 

  

 مترمربع 107،000

بتن (بنایی با بلوکهای بتنی پیش ساخته از بتن سبک 
 به ضخامت بیشتر از 1:5بامالت ماسه سیمان ) گازی

 . سانتیمتر20 سانتیمتر تا15

 120803 

  

 مترمربع 128،500

بتن (بنایی با بلوکهای بتنی پیش ساخته از بتن سبک 
 به ضخامت بیشتر از 1:5بامالت ماسه سیمان ) گازی

 . سانتیمتر25 سانتیمتر تا 20

 120804 

  

 مترمربع 150،000

بتن (وکهای بتنی پیش ساخته از بتن سبک بنایی با بل
 به ضخامت بیشتر از 1:5بامالت ماسه سیمان ) گازی

 . سانتیمتر30 سانتیمتر تا25

 120805 

  

 مترمربع 75،500

تهیه مصالح و اجرای کامل کف سازی با بلوکهای 
ریزی  بتنی به اشکال مختلف به هر رنگ همراه با ماسه

 .و کوبیدن

 120901 

  

 مترمربع 53،700

بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه 
 سانتیمتر با مالت 10، به ضخامت تا  رس منبسط شده

 .1:5ماسه و سیمان 

 121001 

  

 مترمربع 75،700

بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه 
 سانتیمتر با 15رس منبسط شده، به ضخامت حدود 

 .1:5سیمان مالت ماسه و 

 121002 

  

 مترمربع 105،000

بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه 
 سانتیمتر با 20، به ضخامت حدود    رس منبسط شده

 .1:5مالت ماسه و سیمان 

 121003 



 عایقکاری رطوبتی. سیزدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٧٤

   رطوبتی عایقکاری.   سیزدهم  فصل
 

   مقدمه
 
   در نقشه  که  باشد و در صورتی  فنی ها و مشخصات  در نقشه  شده  درج میزان  باید به)Overlap(  ، مقدار همپوشانی  رطوبتی در عایقکاریهای .1

 . سانتیمتر اجرا شود10 باشد،   نشده  تعیین  آن  اندازه  فنی و مشخصات
 در   همپوشانی هزینه.  هاست  جلسه تها و صور  درنقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده  عایقکاری  ظاهری  سطح  و پرداخت گیری  اندازه مبنای .2

 .  است  منظور شده  فصل  این های ردیف
   اضافه گونه  و هیچ  است  و مانند آن ، منحنی ، مورب ، قائم  از افقی ، اعم  سطوح  کار در تمام  انجام ، برای  فصل  این های ردیف واحد  قیمتهای .3

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  مشخص  صراحت  به ، بجز آنچه آن، انحنا و مانند  ، عمق  صعوبت  بابت بهایی
 : با  برابر است  ترتیب ، به  رطوبتی  عایقکاری  متر مربع  یک ، برای  فصل  این های ردیف در  مقدار قیر مورد مصرف .4
 .  کیلوگرم2، 130102 و 130101  های ردیف،  اندود قیری .1ـ4
 .  کیلوگرم5/3،   گونی  الیه با یکدو قشر اندود قیر  .2ـ4
 .  کیلوگرم5،   گونی  قشر اندود قیر با دو الیه سه .3ـ4
 .  کیلوگرم5/6،   گونی  الیه چهار قشر اندود قیر با سه .4ـ4
 . هاست  پی ها و روی  حمامها، توالت غیر از سطوح  به ، سطوحی  فصل  این های ردیف در  منظور از سایر سطوح .5
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 ٧٥

 

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

 130101  .عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیر مترمربع 8،200  
  

 مترمربع 22،800
عایق کاری رطوبتی در زیر عایقهای مختلف حرارتی 

 .با قیر پلیمری اصالح شده
 130102 

  
 مترمربع 25،400

د قیر و یک الیه عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندو
 .ها گونی برای سطوح حمامها، توالتها و روی پی

 130201 

  
 مترمربع 24،100

عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک الیه 
 .گونی برای سایر سطوح

 130202 

  
 مترمربع 41،300

عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو الیه 
 .ها تها و روی پیگونی برای سطوح حمامها، توال

 130203 

  
 مترمربع 38،900

عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو الیه 
 .گونی برای سایر سطوح

 130204 

  
 مترمربع 58،000

عایق کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه الیه 
 .ها گونی برای سطوح حمامها، توالتها و روی پی

 130205 

  
 عمترمرب 56،300

عایق کاری رطوبتی با چهار قشر اندود قیر و سه الیه 
 .گونی برای سایر سطوح

 130206 

  

 مترمربع 31،500

عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک 
 3متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 

میلیمتر، به انضمام قشر آستر برای سطوح حمامها، 
 .ها توالتها و روی پی

 130301 

  

 مترمربع 29،900

عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک 
 3متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 

 .میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سایر سطوح

 130302 

  

 مترمربع 35،000

عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک 
 4 استر و تیشو به ضخامت متشکل از قیر و الیاف پلی

میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سطوح حمامها، 
 .ها پیتوالت ها و روی 

 130303 

  

 مترمربع 33،400

عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک 
 4متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 

 .میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سایر سطوح

 130304 



 عایقکاری رطوبتی. سیزدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٧٦

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

  

 مترمربع 2،420

تهیه و ریختن قشر رویه محافظ عایق پیش ساخته، با 
مایع مخصوص به رنگهای مختلف، برای سطوح بامها 
و محلهایی که روی عایق، آسفالت یا سایر پوششها 

  .شود انجام نمی

 130401 



 عایقکاری حرارتی. چهاردهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٧٧

   حرارتی عایقکاری.   چهاردهم  فصل
 

   مقدمه
 
 . هاست  جلسه ها و صورت  در نقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده  عایقکاری  ظاهری  سطح اخت و پرد گیری  اندازه مبنای .1
   با توجه  واحد مربوط  باشد، بهای  فصل  این  شده  تعیین  متوالی  دو ضخامت ، بین  حرارتی  مورد نیاز عایقکاریهای  ضخامت  که در صورتی .2
 .شود  می  و پرداخت  محاسبه  خطی  میانیابی صورت ، به  و بعد آن  قبل ضخامتهای به
   وزن  این  چنانچه  منظور شده  در مترمکعب  کیلوگرم40   مخصوص  با وزن اورتان  پلی  به  مربوط141005 تا 141001   شماره های ردیف .3

 .شود  کسر می  ردیف یاز بها% 2 کمبود   هر کیلوگرم  باشد، بابت  در مترمکعب  کیلوگرم36 و تا 40 کمتر از  مخصوص
   مخصوص  وزن  این  چنانچه  منظور شده  در مترمکعب  کیلوگرم20   مخصوص  با وزن استایرن  پلی  به  مربوط141306 تا 141301  های ردیف .4

 .شود  می  اضافه  ردیف  بهای به% 4   اضافی  هر کیلوگرم  باشد بابت عبک در مترم  کیلوگرم30 و تا 20بیشتر از 
 .شود  می  پرداخت  مورد جداگانه  برحسب  قاب شود بهای  می  نصب  قاب  در داخل  که استایرن  پلی در مورد فوم .5



 عایقکاری حرارتی. چهاردهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٧٨

 

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

  

 مترمربع 11،300

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش 
زن  میلیمتر و به و25کاغذ کرافت به ضخامت 

 . کیلو گرم در متر مکعب16مخصوص 

 140101 

  

 مترمربع 12،000

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش 
 میلیمتر و به وزن 25کاغذ کرافت به ضخامت 

 . کیلو گرم در متر مکعب20مخصوص 

 140102 

  

 مترمربع 9،960

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش 
 میلیمتر و به وزن 30امت کاغذ کرافت به ضخ

 . کیلو گرم در متر مکعب12مخصوص 

 140103 

  

 مترمربع 15،300

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش 
 میلیمتر و به وزن 50کاغذ کرافت به ضخامت 

 . کیلو گرم در متر مکعب12مخصوص 

 140104 

  

 مترمربع 19،400

 روکش عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با
 میلیمتر و به وزن 50کاغذ کرافت به ضخامت 

 . کیلو گرم در متر مکعب16مخصوص 

 140105 

  

 مترمربع 21،500

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش 
 میلیمتر و به وزن 50کاغذ کرافت به ضخامت 

 . کیلو گرم در متر مکعب20مخصوص 

 140106 

  

 مترمربع 1،790

، در 140106 تا 140101های  یفاضافه بها به رد
صورتی که از روکش آلومینیوم ساده بجای کاغذ 

 .کرافت استفاده شود

 140201 

  

 مترمربع 3،150

، در 140106 تا 140101های  اضافه بها به ردیف
صورتی که از روکش آلومینیوم مسلح بجای کاغذ 

 .کرافت استفاده شود

 140202 

  

 مترمربع 22،700

ارتی با عایق پشم شیشه به صورت عایق کاری حر
 میلیمتر و به وزن 25پانل و بدون روکش به ضخامت 

 . کیلو گرم در متر مکعب36مخصوص 

 140301 

  

 مترمربع 27،400

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت 
 میلیمتر و به وزن 25پانل و بدون روکش به ضخامت 

 . کیلو گرم در متر مکعب50مخصوص 

 140302 



 عایقکاری حرارتی. چهاردهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٧٩

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

  

 مترمربع 47،600

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت 
 میلیمتر و به وزن 25پانل و بدون روکش به ضخامت 

 . کیلو گرم در متر مکعب100مخصوص 

 140303 

  

 مترمربع 37،700

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت 
  میلیمتر و به وزن50پانل و بدون روکش، به ضخامت 

 . کیلوگرم در متر مکعب36مخصوص 

 140304 

  

 مترمربع 46،500

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت 
 میلیمتر و به وزن 50پانل و بدون روکش، به ضخامت 

 . کیلوگرم در متر مکعب50مخصوص 

 140305 

  

 مترمربع 85،000

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت 
 میلیمتر و به وزن 50روکش، به ضخامت پانل و بدون 

 . کیلوگرم در متر مکعب100مخصوص 

 140306 

  

 مترمربع 85،100

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه یکطرف 
 60 میلیمتر و وزن مخصوص 50ضخامت  دار به توری

 .کیلوگرم در مترمکعب

 140401 

  

 مترمربع 111،000

 یکطرف عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه
 60 میلیمتر و وزن مخصوص 75ضخامت  دار به توری

 .کیلوگرم در مترمکعب

 140402 

  

 مترمربع 24،400

عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ بدون روکش 
 کیلوگرم 30 میلیمتر و وزن مخصوص 50ضخامت  به

 .در مترمکعب

 140501 

  

 مترمربع 25،400

 روکش کاغذ عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ با
 30 میلیمتر و وزن مخصوص 50ضخامت  کرافت به

 .کیلوگرم در مترمکعب

 140601 

  
 مترمربع 1،040

 وقتی که از روکش 140601بها به ردیف  اضافه
 .جای کاغذ کرافت استفاده شود آلومینیوم مسلح به

 140701 

  

 مترمربع 40،800

صورت پانل و بدون روکش به  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم 100 میلیمتر و وزن مخصوص 25 ضخامت

 .در مترمکعب

 140801 

  

 مترمربع 41،800

صورت پانل و بدون روکش به  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم 80 میلیمتر و وزن مخصوص 30ضخامت 

 .در مترمکعب

 140802 



 عایقکاری حرارتی. چهاردهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٨٠

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

  

 مترمربع 63،300

صورت پانل و بدون روکش به  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم 80 مخصوص  میلیمتر و وزن50ضخامت 

 .در مترمکعب

 140803 

  

 مترمربع 76،100

صورت پانل و بدون روکش به  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم 100 میلیمتر و وزن مخصوص 50ضخامت 

 .در مترمکعب

 140804 

  

 مترمربع 90،400

صورت پانل و بدون روکش به  عایق پشم سنگ به
م  کیلوگر100 میلیمتر و وزن مخصوص 60ضخامت 

 .در مترمکعب

 140805 

  

 مترمربع 102،000

صورت پانل و بدون روکش به  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم 80 میلیمتر و وزن مخصوص 75ضخامت 

 .در مترمکعب

 140806 

  
 مترمربع 66،200

 30دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری
 . کیلوگرم در مترمکعب80میلیمتر و وزن مخصوص 

 140901 

  
 مترمربع 78،400

 30دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری
 . کیلوگرم در مترمکعب100میلیمتر و وزن مخصوص 

 140902 

  
 مترمربع 92،600

 50دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری
 . کیلوگرم در مترمکعب80میلیمتر و وزن مخصوص 

 140903 

  
 مترمربع 109،500

 50دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری
 . کیلوگرم در مترمکعب100میلیمتر و وزن مخصوص 

 140904 

  
 مترمربع 124،000

 75دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری
 . کیلوگرم در مترمکعب80میلیمتر و وزن مخصوص 

 140905 

  
 مترمربع 151،500

 75دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری
 . کیلوگرم در مترمکعب100ص میلیمتر و وزن مخصو

 140906 

  
 مترمربع 161،500

 100دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری
 . کیلوگرم در مترمکعب80میلیمتر و وزن مخصوص 

 140907 

  
 مترمربع 193،500

 100دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری
 . کیلوگرم در مترمکعب100میلیمتر و وزن مخصوص 

 140908 

  
 مترمربع 36،700

 15اورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 .میلیمتر

 141001 

  
 مترمربع 109،500

 50اورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 .میلیمتر

 141002 



 عایقکاری حرارتی. چهاردهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٨١

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

  
 مترمربع 213،500

 100اورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 .میلیمتر

 141003 

  
 مترمربع 317،000

اورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 . میلیمتر150

 141004 

  
 مترمربع 420،000

 200اورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 .میلیمتر

 141005 

  
 مترمربع 1،060

 برای هر 141005 تا 141001های  بها به ردیف اضافه
 . عایق را بپوشاندمترمربع کاغذ کرافت که سطح

 141101 

  

 مترمربع 7،700

 برای هر 141005 تا 141001های  بها به ردیف اضافه
ضخامت اسمی  مترمربع ورق نازک آلومینیوم مسلح به

 . میکرون که سطح عایق را بپوشاند80

 141102 

  

 کیلوگرم 28،600

اورتان و همچنین در  پرکردن درز بین پانلهای پلی
طریق تزریق   با سطوح مختلف بهمحل تالقی عایق

 .اورتان برحسب وزن مصرفی پلی

 141201 

  
 مترمربع 7،180

 15ضخامت  استایرن به کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 .میلیمتر

 141301 

  
 مترمربع 21،300

 50ضخامت  استایرن به کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 .میلیمتر

 141302 

  
 مترمربع 42،700

 100ضخامت  استایرن به کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 .میلیمتر

 141303 

  
 مترمربع 61،500

ضخامت  استایرن به کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 . میلیمتر150

 141304 

  
 مترمربع 81،600

ضخامت  استایرن به کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 . میلیمتر200

 141305 

  
 مترمربع 101،500

ضخامت  استایرن به کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 . میلیمتر250

 141306 

 



 کارهای آزبست سیمان. پانزدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٨٢

   سیمان  آزبست کارهای.   پانزدهم  فصل
 

   مقدمه
 
 .شود  می  و پرداخت  محاسبه  مربوط  فصول های ردیف از  ، جداگانه  سیمان  آزبست  ورقهای  نصب  مورد نیاز برای  اسکلت  و نصب ساخت .1
   شده گیری ها اندازه ها و کناره  لبه  با سطوح ، همراه  و همپوشانی  موج  احتساب ، بدون  سیمان  آزبست  با ورقهای  شده  کار انجام اهری ظ سطح .2

 .گیرد  قرار می  پرداخت و مالک
 . ، واشر و مانند آن ، مهره ، پیچ رود، مانند کرپی کار می  به  نصب  برای  که  است ، قطعاتی  فصل  در این منظور از اتصاالت .3
شود، مانند   می ها، نصب  لبه  دیوار و همچنین های  تغییر شیبها و کناره  مشترک  در فصل  که  است ، قطعاتی  فصل  در این منظور از متعلقات .4

 ).  مصرفی  گالوانیزه  ورقهای استثنای به... ( و   دیواری ها، اتصاالت ها، لبه تیزه
  ای  جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  منظور شده طور کامل ، به نصب  به  مربوط  و متعلقات  اتصاالت ، هزینه  فصل  این های ردیف  در تمام .5
 . نخواهد آمد عمل به
 .شود  می  استفاده  قائم سطوح  به  مربوط های ردیف   باشد، از قیمت  درجه75 از   بیش  افق  با سطح  سقف  شیب  زاویه چنانچه .6



 کارهای آزبست سیمان. پانزدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٨٣

 

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

  

 مترمربع 50،800

تهیه و نصب ورقهای صاف آزبست سیمان به 
 میلیمتر، برای پوشش سقف کاذب 6ضخامت حدود 

 .با برشهای الزم به ابعاد مختلف

 150101 

  

 مترمربع 60،600

تهیه و نصب ورقهای صاف آزبست سیمان به 
 میلیمتر، برای پوشش سقف کاذب با 8مت ضخا

 .برشهای الزم به ابعاد مختلف

 150102 

  

 مترمربع 73،600

تهیه و نصب ورقهای صاف آزبست سیمان به 
 میلیمتر، برای پوشش سقف کاذب با 10ضخامت 

 .برشهای الزم به ابعاد مختلف

 150103 

  

 مترمربع 86،200

ه تهیه و نصب ورقهای صاف آزبست سیمان ب
 میلیمتر، برای پوشش سقف کاذب با 12ضخامت 

 .برشهای الزم به ابعاد مختلف

 150104 

  

 مترمربع 56،600

تهیه و نصب ورقهای صاف آزبست سیمان به 
 میلیمتر، برای پوشش سطوح قایم و نماها 6ضخامت 

با برشهای الزم به ابعاد مختلف و تعبیه محل دودکش 
 .و هواکش

 150201 

  

 مربعمتر 66،700

تهیه و نصب ورقهای صاف آزبست سیمان به 
 میلیمتر، برای پوشش سطوح قایم و نماها 8ضخامت 

با برشهای الزم به ابعاد مختلف و تعبیه محل دودکش 
 .و هواکش

 150202 

  

 مترمربع 79،900

تهیه و نصب ورقهای صاف آزبست سیمان به 
 میلیمتر، برای پوشش سطوح قایم و نماها 10ضخامت 

برشهای الزم به ابعاد مختلف و تعبیه محل دودکش با 
 .و هواکش

 150203 

  

 مترمربع 93،000

تهیه و نصب ورقهای صاف آزبست سیمان به 
 میلیمتر، برای پوشش سطوح قایم و نماها 12ضخامت 

با برشهای الزم به ابعاد مختلف و تعبیه محل دودکش 
 .و هواکش

 150204 

  

 مترمربع 50،900

 ورقهای موجدار آزبست سیمان با طول تهیه و نصب
 میلیمتر برای پوشش روی سطوح 175موج حدود 

شیبدار با هم پوشانی الزم و برش، تعبیه محل 
 .دودکش، هواکش و مصالح مورد نیاز برای آب بندی

 150301 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 55،300

تهیه و نصب ورقهای موجدار آزبست سیمان با طول 
 پوشش روی سطوح  میلیمتر برای175موج حدود 

قایم با هم پوشانی الزم و برش، تعبیه محل دودکش، 
 .هواکش و مصالح مورد نیاز برای آب بندی

 150302 

  

 مترمربع 113،500

به ) آردواز(تهیه و نصب ورقهای آزبست سیمان 
 میلیمتر، 8/3 سانتیمتر و ضخامت حدود 30×60ابعاد

وشش با هم پوشانی دو سوم سطح هر اردواز، برای پ
روی سطوح شیبدار، تعبیه محل دودکش و هواکش و 

 .همچنین مصالح الزم برای آب بندی

 150401 

  

 مترمربع 145،500

به ) آردواز(تهیه و نصب ورقهای آزبست سیمان 
 میلیمتر، 8/3 سانتیمتر و ضخامت حدود 30×20ابعاد

با هم پوشانی دو سوم سطح هر اردواز، برای پوشش 
تعبیه محل دودکش و هواکش و روی سطوح شیبدار، 

 .همچنین مصالح الزم برای آب بندی

 150402 

  

 مترمربع 126،500

به ) آردواز(تهیه و نصب ورقهای آزبست سیمان 
 میلیمتربا 8/3 سانتیمتر و ضخامت حدود 30×60ابعاد

هم پوشانی دو سوم سطح هر اردواز، برای پوشش 
محل روی سطوح قایم و یا پیشانی نماها و تعبیه 

دودکش، هواکش و همچنین مصالح الزم برای آب 
 .بندی

 150403 

  

 مترمربع 185،500

به ) آردواز(تهیه و نصب ورقهای آزبست سیمان 
 8/3 سانتیمتر و ضخامت حدود 30×20ابعاد

میلیمتربا هم پوشانی دو سوم سطح هر اردواز، برای 
پوشش روی سطوح قایم و یا پیشانی نماها و تعبیه 

کش، هواکش و همچنین مصالح الزم برای محل دود
 .آب بندی

 150404 
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   سبک  فوالدی کارهای.   شانزدهم  فصل
 

   مقدمه
 
 و از  ، منظور شده  و مانند آن  زدن  سنگ کاریها، و همچنین  و سوراخ ، پرچکاری ، برشکاری  جوشکاری ، بهای  فصل  این های ردیف  در تمام .1

 .شود  نمی  پرداخت هی وج ، اضافه  بابت این
 واحد  ، در قیمتهای  و مانند آن ، پرچ ، لحیم  یا سیم ، مفتول از نوع فوالد نرم معمولی  و مهره  الکترود، پیچ  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه .2

در مورد .   نخواهد گرفت  صورت ا، پرداختیه  در نقشه  شده  ابعاد، مازاد بر ابعاد درج ، اضافه  وزن  اضافه  و بابت  است  منظور شده مربوط
 و دستور   و مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار، طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  واحد آنها بر اساس  بهای  پرداخت  که های ردیف

 . و منظور خواهد شد ، محاسبه  استاندارد مربوط  مأخذ جدولهای کارها به
، 160101   ردیف  موضوع  فلزی  چهارچوب  در ساخت  که  چهارچوب  نگهدار پایین  و فاصله  مانند شاخک  چهارچوب ی فرع  اعضای بهای .3

 .شود  می  پرداخت  ردیف  همین شود، از قیمت  می مصرف
  ای  جداگانه  پرداخت  بابت  از این و  است ، منظور شده160101  ، در ردیف  سیمان  ماسه  با دوغاب  فلزی  چهارچوبهای  داخل  پرکردن هزینه .4
 . نخواهد آمد عمل به
 از جدولها   حاصله ، با اوزان  از توزین  آمده  دست ، باید مقادیر به  توخالی  از پروفیلهای  شده  ساخته  در و پنچره  و پرداخت گیری  اندازه برای .5

 .گیرد قرار   پرداخت  مبنای  وزن  شود و کمترین ها مقایسه و نقشه
 شود، باید  ، تؤاماً استفاده  تو خالی  و پروفیلهای ، ورق  توپر، تسمه  پروفیلهای ، از مخلوط  آهنی  و نرده  در و پنجره  در ساختمان  که در صورتی .6

 و 160104  های ردیفاز ،   تو خالی  پروفیلهای  و وزن160103 و 160102  های ردیف مورد، از   بر حسب  و ورق  توپر، تسمه  پروفیلهای وزن
 . شود  و پرداخت  محاسبه160105

   در قیمت  و دستگیره مانند قفل) شود  می  نصب  در و پنجره  روی  که  لوازمی تمام (  از هر نوع  آالت  یراق  و جاسازی دستمزد نصب .7
 در سایر ردیفها،   ولی  است ، منظور شده160503 تا 160501  های ردیف تنها در  آالت  یراق  تهیه بهای.   است  منظور شده  مربوط های ردیف
 .شود  می  پرداخت  آنها جداگانه  تهیه بهای

  شود، اما عملیات  می  پرداخت  ردیف  از همین160205 و 160204   ردیف ، موضوع  کاذب  سقفهای  مورد نیاز زیرسازی  آویزهای بهای .8
   برای  در بتن  مربوط  با شاخ  ورق  عبور آویز، کارگذاری  برای  لوله شود، مانند کارگذاری  می  انجام سقف به آویز   اتصال تامین   برای  که اضافی
 .شود  می  پرداخت ، جداگانه زنی  بست  تفنگ وسیله  آویز به  یا ایجاد پایه آن  آویز به  دادن جوش

 .شود  می  و پرداخت  در کار محاسبه  مصرفی ای ورقه ، وزن  گالوانیزه  با ورق  سقف  پوشش های ردیفدر  .9
 .شود  می  پرداخت  جداگانه  مربوط های ردیف، از 160402   ردیف  موضوع  عملیات  مورد نیاز برای  یا چوبی  فلزی  قاب بهای .10
 .شود  می  و پرداخت سبه محا ، جداگانه160406   ردیف  موضوع  عملیات  برای  زیرسازی  ونصب ، ساخت  مصالح  تهیه بهای .11
 .شود  می  پرداخت  مربوط  از فصول  جداگانه صورت ، به160208 تا 160206  های ردیف  سازی  و پی کنی  پی هزینه .12
 .  است  شده بینی ، پیش160202 و 160201  های ردیفها در   دریچه  نصب  برای  بنایی  عملیات هزینه .13
 شود و با   الحاق اسناد مناقصه  به  در و پنجره  جزئیات  و نقشه  فنی ، باید مشخصات160503 تا 160501  های فردی از   استفاده در صورت .14

   این  موضوع  در و پنجره  نصب  برای  که  فوالدی  چارچوب بهای. شود   محاسبه  مربوط های ردیف واحد  ، بهای  شده  تعیین مشخصات  به توجه
 .شود  می  پرداخت شود، جداگانه  می  نصب  بنایی های کار ردیفها، در داخل
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ها  ها و در اطراف باز شوها و همچنین مهاری دیگر و در گوشهیکها به  هزینه قطعات اتصال پانل، 160602 و 160601  های در ردیف .15
 .منظور شده است

 نیاز به سازه ، طبق مشخصاتبرهای بزرگ  برای دهانهچنانچه بینی نشده و  ه اختصاصی پیشساز، 160602 و 160601  های در ردیف .16
 .شود محاسبه میجداگانه های مربوط   ردیفبر اساساختصاصی باشد، هزینه آن 

های مربوط محاسبه  های مزبور در نظر گرفته نشده است و هزینه آن جداگانه بر طبق ردیف  در ردیفها طرفین پانلسطوح اندود روی  .17
 .شود می
دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای « با عنوان 385دار بایستی بر اساس ضوابط نشریه شماره  های مشبک عایق  فنی پانلمشخصات .18

. منطبق باشد»های پیش ساخته سبک سه بعدی سیستم
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 11،400

با یا (ق تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فلزی از ور
، با شاخکهای اتصالی مربوط و جاسازیها )بدون کتیبه

 .و تقویتهای الزم برای قفل و لوال

 160101 

  

 کیلوگرم 11،500

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهنی از نبشی، 
سپری، ناودانی، میل گرد ورق و مانند آن، با جاسازی 
و دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشکاری و 

 .الزمساییدن 

 160102 

  

 کیلوگرم 11،300

بان و  تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نرده
ها از نبشی، سپری، ناودانی و  قابسازی فلزی کف پله

میل گرد ورق و مانندآن، با جاسازی و دستمزد نصب 
 .یراق آالت همراه با جوشکاری و ساییدن الزم

 160103 

  

 کیلوگرم 12،500

چوب، در و پنجره آهنی از تهیه، ساخت و نصب چهار
پروفیلهای تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق 

 .آالت همراه با جوشکاری وساییدن الزم

 160104 

  

 کیلوگرم 11،700

تهیه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و 
قابسازی فلزی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیلهای تو 

ق آالت همراه خالی، باجا سازی و دستمزد نصب یرا
 .با جوشکاری وساییدن الزم

 160105 

  
 کیلوگرم 33،200

تهیه و نصب ریل و قرقره برای درها و پنجره های 
 .کشویی آهنی

 160106 

  

 کیلوگرم 12،800

 و ها  درپوشها، تهیه، ساخت و نصب دریچه
همراه  ،یا آجدار  ورق سادههای فوالدی با سازی کف

 با های الزم یر پروفیل نبشی، تسمه و سابا سپری،
 .جوشکاری و ساییدن

 160201 

  
 کیلوگرم 10،000

تهیه و نصب دریچه های چدنی حوضچه ها یا کانالها، 
 .یا کارهای مشابه آن

 160202 

  

 کیلوگرم 11،900

تهیه، برشکاری، جوشکاری، فرم دادن، ساییدن و 
نصب ورقهای آهن، به منظور پوشش سطوح ستون 

 .نجره ها و مانند آنها، تیرها کف پ

 160203 

  
 کیلوگرم 11،200

 و یا زیرسازی  کاذبسطوحتهیه مصالح و زیرسازی 
 .نبشی، سپری، میل گرد و مانند آن  باپوشش آرداواز،

 160204 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 10،900

های  ، ساخت و نصب زیرسازی سقف مصالحتهیه
 .های تو خالی کاذب، از پروفیل

 160205 

  

 رمکیلوگ 11،000

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از، 
نبشی، سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصب 

 .سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن

 160206 

  

 کیلوگرم 11،500

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از 
ر قوطی یا لوله سیاه، برای نصب سیم خاردار یا تو

 .سیمی و سایر کارهای مشابه آن

 160207 

  

 کیلوگرم 14،600

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از، لوله 
گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و 

 .سایر کارهای مشابه آن

 160208 

  

 کیلوگرم 10،700

تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی برای زیرسازی 
 تا 3ضخامت  یچی آلومینیومی بهنصب ورقهای ساندو

 .اتیلن  میلیمتر با الیه میانی پلی6

 160209 

  
 کیلوگرم 13،700

 مختلفهای آجدار فوالدی به ابعاد  تهیه و نصب تسمه
 .برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم

160210 

  
 کیلوگرم 9،250

گیر فوالدی در  های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه
 .پیش ساخته برای مسلح کردن خاکقطعات بتنی 

160211 

  

 کیلوگرم 4،190

 در صورتی 160211 و 160210اضافه بها به ردیفهای 
 میکرون گالوانیزه 100 میزان  ها و زبانه ها به که تسمه

 .شوند

160212 

  
 کیلوگرم 17،300

تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف 
 .های بتنی مخزن

160213 

  
 کیلوگرم 13،300

ورق  ، باها و فالشینگ پوشش سقف ،تهیه مصالح
 .سفید گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب

 160301 

  
 کیلوگرم 13،600

با ورق سفید گالوانیزه ، تهیه مصالح و پوشش سقف
 .کرکره ای، با تمام وسایل و لوازم نصب

 160302 

  
 کیلوگرم 13،600

 سقف با ورق سفید گالوانیزه تهیه مصالح و پوشش
 .، با تمام وسایل و لوازم نصبای ذوزنقه

 160303 

  
 کیلوگرم 735

، در 160303 تا 160301های  اضافه بها به ردیف
 . رو رنگی باشد صورتی که ورق در یک

 160304 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 17،900

تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، 
 با ورق سفید گالوانیزه، کالهک دودکش و مانند آن

 .لحیم کاری، پرچ و سایر کارهای الزم روی آن

 160305 

  
 کیلوگرم 13،900

تهیه، ساخت و نصب آبروی لندنی با ورق سفید 
 .گالوانیزه، با تمام وسایل و لوازم نصب

 160306 

  

 مترطول 32،700

 10تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 
 6/0رق گالوانیزه سفید به ضخامت سانتیمتر از و

میلیمتر، با اتصاالت مربوط و تمام وسایل و لوازم 
 .نصب

 160307 

  

 مترطول 43،500

تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 
 6/0 سانتیمتر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت 15

میلیمتر، با اتصاالت مربوط و تمام وسایل و لوازم 
 .نصب

 160308 

  
 عدد 11،700

 سانتیمتر 10تهیه و نصب، در پوش لوله بخاری به قطر
 .از آهن سفید

 160309 

  
 عدد 11،700

 15تهیه و نصب، در پوش لوله بخاری به قطر 
 .سانتیمتر از آهن سفید

 160310 

  
 کیلوگرم 17،600

، با )فنس(تهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه حصاری 
 .لوازم اتصال

 160401 

  
 مترمربع 27،600

تهیه تور سیمی گالوانیزه پشه گیر و نصب تور سیمی 
 .درون قاب مربوط

 160402 

 160403  .تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود مترمربع 7،170  
  

 کیلوگرم 9،820
تهیه و نصب شبکه پیش جوش شده برای نرده و 

 .حصار محوطه
 160404 

  
 کیلوگرم 14،300

صب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و تهیه و ن
 .محوطه حصار

 160405 

 160406  . کاذبطوحتهیه و نصب صفحات رابیتس برای س مترمربع 11،900  
 160407  .تهیه و نصب سیم خاردار با اتصاالت الزم کیلوگرم 16،100  
  

 مترمربع  
تهیه و نصب توری گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری 

 .رارتیعایق ح
 160408 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 9،590

از ) مش(تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده 
میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه 

 .پیچی الزم با سیم

 160409 

  

 کیلوگرم 10،200

از ) مش(تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده 
 میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن

 .پیچی الزم همراه با سیم

 160410 

  
 مترمربع 9،410

های   برای قسمت160406اضافه بها به ردیف 
 .دکوراتیو

160411 

  
 مترمربع 10،600

تهیه و نصب رابیتس برای قطع بتن در محل درز 
 .اجرایی

160412 

  

 مترمربع  

تهیه و نصب پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و 
 1ه در کوره با یراق آالت تا مساحت پیچ و رنگ پخت

 .متر مربع

 160501 

  

 مترمربع  

تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده 
شده و پیچ و رنگ پخته شده در کوره با یراق آالت 

 . مترمربع3 تا 1به مساحت بیش از 

 160502 

  

 مترمربع  

اده تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم د
شده و پیچ و رنگ پخته شده در کوره با یراق آالت 

 . مترمربع3به مساحت بیش از 

 160503 

  

 مترمربع 125،500

 7دار به ضخامت  تهیه و نصب پانل مشبک عایق
متر با   سانتی10متر و ضخامت تمام شده دیوار  سانتی

متر و   سانتی4استایرن نسوز، به ضخامت  عایق پلی
 2  حداقلمتر به قطر  سانتی5×5های مفتول  شبکه
به مساحت کمتر از (اجرای بازشو متر همراه با  میلی

های اتصال در گوشه و  نصب شبکهو ) یک متر مربع
 .در اطراف بازشوها، به طور کامل بدون اندود روی آن

 160601 
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 ٩١

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

  

 مترمربع  

 15دار به ضخامت  تهیه و نصب پانل مشبک عایق
متر با   سانتی20ده دیوار متر و ضخامت تمام ش سانتی

متر و   سانتی10استایرن نسوز، به ضخامت  عایق پلی
 3حداقل متر به قطر   سانتی5×5های مفتول  شبکه
به مساحت کمتر از (اجرای بازشو متر همراه با  میلی

های اتصال در گوشه و  نصب شبکهو ) یک متر مربع
 .در اطراف بازشوها، به طور کامل بدون اندود روی آن

 160602 

  
 مترمربع 3،710

 به ازای هر یک سانتیمتر 160601  اضافه بها به ردیف
 .افزایش ضخامت هسته عایق

 160603 

  
 مترمربع 27،000

 در صورتی که از مفتول 160601  اضافه بها به ردیف
 .گالوانیزه استفاده شود

 160604 

  

 مترمربع 6،420

 بازشوها با برای اجرای 160601  اضافه بها به ردیف
بدون احتساب متراژ . (مساحت بیش از یک متر مربع

 ).بازشو

 160605 
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 ٩٢

   آلومینیومی کارهای.   هفدهم  فصل
 

   مقدمه
 
  پروفیل  قوطی،از به ترتیب  170103   تا170101  های ردیف در   شده  در نظر گرفته  پروفیلهای ،171103 تا 171101  های ردیفجز  به .1

 .  است  ایران  و ساخت  صنعتی  استاندارد و تحقیقات  مؤسسه2384   استاندارد شماره ، مطابق   کرونتپروفیل و  تی  اس
 و از   است  واحد منظور شده  و مانند آنها در قیمتهای  الستیکی ، نوارهای  پالک ، رول  و مهره ، پیچ  پرچ  و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه .2

 واحد   که در مورد کارهایی.   نخواهد گرفت  صورت ها، پرداختی  در نقشه  شده  ابعاد مازاد بر ابعاد درج  یا اضافه  وزن  بها، اضافه ه، اضاف  بابت این
  ضایام  به  که  توزین  جلسه آید، صورت  می عمل  به  وزن  بر اساس  و پرداخت  شده بینی  پیش  کیلوگرم صورت  به  فصل  این های ردیف در  آن

 و   آلومینیوم رنگ  آنادایز به  ردیفها هزینه ، در این  قرار خواهد گرفت  و پرداخت  محاسبه  باشد، مبنای  مشاور رسیده پیمانکار و مهندس
 .  است  منظور شده  میکرون5  ضخامت به
،  آالت  یراق  بهای  فصل  این های ردیف، در سایر   است  شده در آنها منظور آالت  یراق  تهیه  بهای ، که171103 تا 171101  های ردیف  استثنای به .3

، در قیمتها   آالت  یراق آید، اما دستمزد نصب  می عمل  به  جداگانه  آن  و پرداخت  نیست  ردیف جزو قیمت...  و ، دستگیره ، لوال، چفت مانند قفل
 .  است منظور شده

گیرد   کار، قرار می  با بدنه  قطعه  آن  موردنظر را دارد و در حد فاصل  قطعه  نگهدارنده  نقش  که است  ای ، سازه  فصل  دراین منظور از زیرسازی .4
،  زیرسازی یکدیگر یا به  به  قطعات  اتصال  برای  که  است ، قطعاتی  اتصالی مراد از قطعات. شود  می ، پرداخت  مربوط های ردیف  ، طبق  آن و بهای

. شود  می  و پرداخت  کار توزین ، جزو وزن  شده  تعیین  کیلوگرم  بر حسب  واحد آن  که های ردیف در مورد   آن گیرد و بهای می قرار  مورد استفاده
  عمل  به ای  جداگانه  و پرداخت  منظور شده  ردیف ، جزو قیمت  اتصالی  قطعات ، بهای  است  متر مربع  واحد آنها بر حسب  که های ردیفدر مورد 

 .گیرد  می  صورت  شده  کار انجام  صاف  سطح  کارها، بر مبنای  نوع  این گیری واهد آمد، اندازهنخ
  های  چراغها، دریچه  نصب  برای  شده  یا بازگذاشته  شده  جاسازی ، سطوح  ساندویچی  و پانلهای  آلومینیومی  کاذب  های  سقف گیری در اندازه .5

، در   موارد یاد شده  برای دستمزد جاسازی. شود  کار کسر نمی  از سطح  است  متر مربع25/0 آنها کمتر از   مساحت ، که  و موارد مشابه یتاسیسات
 .شود  می  پرداخت  آنها جداگانه  و هزینه  نشده بینی  پیش  مربوط های ردیف  قیمت

   هزینه ، این  است  منظور نشده  ساندویچی  پانلهای  نصب ی مورد نیاز برا  سازه  و نصب  ساخت ، بهای171002 و 171001  های ردیفدر  .6
 .شود  می  پرداخت جداگانه

 شود و با   الحاق اسناد مناقصه  به  در و پنجره  جزئیات  و نقشه  فنی ، باید مشخصات171103 تا 171101  های ردیف از   استفاده در صورت .7
   شود، بهای  نصب  بنایی  کارهای  در داخل  فوالدی  چارچوب هرگاه. شود   محاسبه  مربوط های یفرد واحد  ، بهای  شده  تعیین مشخصات  به توجه
 .شود  می  پرداخت  جداگانه آن
 :  زیر است  شرایط  و دارایاست نما   برای  ساندویچی  پوششهای  و نصب  تهیه  به  مربوط171003  ردیف .8
 با   آن  در وسط اتیلن  پلی و الیه.   از کشور است  خارج  و ساخت  در مترمکعب  کیلوگرم1500 تا 1200  ها بین  پوشش  این  مخصوص وزن .8-1

 کارفرما   تصویبی  نمونه طبق.  باشد  نشده  تعیین  خصوصی  پوششها در مشخصات  این  کشور سازنده  نام در صورتیکه. است   کم  مخصوص وزن
 .شود  نمی  پرداخت  بهایی نیز اضافه   گوناگون  رنگهای بابت. خواهد بود

 و   است  شده  پوشانده)P.V.D.F( فلوراید   دی وینیلیدن با پرایمر و پلی) نما( آنها   پوششها با پلیستر و روی  این  پشت  آلومینیومی ورق .8-2
 .سازند از نما جدا می را   آن  از نصب  پس  که  شده  چسبانده  آن  روی  پالستیکی  نما، فیلم  سطح  حفاظت برای
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 ٩٣

 و   ورق شدگی دورریز و خم. شود  می گیری  اندازه  و نمایان  شده  نصب  ورق  سطح  میلیمتر برحسب4   ساندویچی های  ورق گیری اندازه .9
 .  است  منظور شده  ردیف  در قیمت نظایر آن

  های ردیف   ترتیب گیرند به  قرار می  ورقها مورد استفاده  تقویب  برای  که یهای  و نیز آلومینیوم  آلومینیومی  فوالدی  قطعات  زیرسازی برای .10
 .  است  منظور گردیده  آلومینیومی  کارهای  برای170106 و   فوالدی  کارهای  برای160208

 همپوشانی، دورریز و نظایر آن نمایان بوده و هزینه مربوط به   سطح برحسب 171002 و 171001های  موضوع ردیف  های  ورق گیری اندازه .11
 .  است  منظور شده  ردیف در قیمت
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 ٩٤

  

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

  

 کیلوگرم 38،200

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک 
جداره و یا دو جداره که در آن از میل گرد فوالدی 

 .استفاده شده باشد

 170101 

  

 کیلوگرم 42،500

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک 
جداره و یا دو جداره از پروفیل اس تی که در آن از 

 .میل گرد فوالدی استفاده نشده باشد

 170102 

  

 کیلوگرم 40،000

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک 
جداره از پروفیل کرونت که در آن از میل گرد فوالدی 

 .ده نشده باشداستفا

 170103 

  
 کیلوگرم 36،800

تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند 
 .آن از پروفیلهای قوطی آلومینیومی

 170104 

 170105  .تهیه و نصب روکش ستونها از ورق نمای آلومینیوم کیلوگرم 35،000  
  

 کیلوگرم 34،500
ق نمای تهیه و نصب روکش دیوارها از قطعات و ور

 .آلومینیوم
 170106 

  

 کیلوگرم 40،500

تهیه و نصب پروفیلهای آلومینیومی، جهت اتصال 
ورقهای ساندویچی به زیرسازی اسکلت فلزی و نیز 

 تا 3تقویت الزم برای ورقهای ساندویچی به ضخامت 
 .اتیلن  میلیمتر با الیه میانی پلی6

170107 

  

 مترمربع 192،000

ب آلومینیومی از ورق تهیه و نصب سقف کاذ
 55/0 تا 5/0آلومینیومی فرم داده شده به ضخامت 

 .میلیمتر، با رنگ پخته و زیر سازی استاندارد

 170201 

  

 مترمربع 228،500

تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از ورق 
 5/0ضخامت   به،آلومینیومی سوراخ دار فرم داده شده

الیه  آن با  میلیمتر، با رنگ پخته که پشت55/0تا 
با پوشانده شده است،  میلیمتر 2/0ه ضخامت نمدی ب

 .زیرسازی استاندارد

 170202 

  
 کیلوگرم 43،300

با ورق آلومینیومی با هر ، تهیه مصالح و پوشش سقف
 . میلیمتر7/0نوع موج به ضخامت تا 

 170301 

  
 کیلوگرم 42،400

با ورق آلومینیومی با ، تهیه مصالح و پوشش سقف
 . میلیمتر7/0وع موج به ضخامت بیش از هرن

 170302 

  
 کیلوگرم 46،000

با ورق آلومینیومی با هر  تهیه مصالح و پوشش دیوار
 . میلیمتر7/0نوع موج به ضخامت تا 

 170303 
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 ٩٥

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

  
 کیلوگرم 44،400

تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیومی با هر 
 . میلیمتر7/0نوع موج به ضخامت بیش از 

 170304 

  
 کیلوگرم 44،500

با ورق آلومینیومی به اجرای فالشینگ تهیه مصالح و 
 .ضخامتهر 

170305 

  
 کیلوگرم 52،900

 دیوار با ورق آلومینیومی دو رو اجرایتهیه مصالح و 
 . میلیمتر7/0 تارنگ شده با هر نوع موج به ضخامت 

170306 

  

 کیلوگرم 51،400

ورق آلومینیومی دو رو  دیوار با اجرایتهیه مصالح و 
 7/0رنگ شده با هر نوع موج به ضخامت بیش از 

 .میلیمتر

170307 

  
 کیلوگرم 43،200

های تیز و  آلومینیوم، برای لبه تهیه و نصب نبشی از
 .کارهای مشابه آن

 170401 

  
 کیلوگرم 52،500

تهیه مصالح و پوشش درز انبساط با قطعات 
 .آلومینیومی

 170402 

 170403  .درهای چوبی، از آلومینیوم تهیه و نصب پاخور کیلوگرم 55،500  
  

 کیلوگرم 42،600
 تهیه و نصب ریل آلومینیومی توری پشه گیر

 .آلومینیومی
 170404 

  
 عدد 12،200

 10تهیه و نصب در پوش لوله های بخاری به قطر 
 .سانتیمتر از آلومینیوم

 170405 

  
 عدد 12،200

 15 لوله های بخاری به قطر تهیه و نصب در پوش
 .سانتیمتر از آلومینیوم

 170406 

  
 مترمربع 92،600

تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی، با قاب 
 .آلومینیومی ثابت

 170501 

  
 مترمربع 195،500

تهیه و نصب توری پشه گیرآلومینیومی متحرک ، با 
 .قاب آلومینیومی بدون ریل کشویی

 170502 

  
 مترمربع 195،500

تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی لوالیی با قاب 
 .آلومینیومی بدون چهارچوب

 170503 

  
 کیلوگرم 4،730

،غیر رنگی اضافه بها به تمام کارهای آلومینیومی
 .هر گاه به صورت رنگی آنادایز شود

 170601 

  
 کیلوگرم 1،990

 5اضافه بها برای آنادایز کردن به ضخامت بیش از 
 . میکرون5میکرون به ازای هر 

 170602 

 170701  .تهیه و نصب قرنیز برنزی پای دیوار کیلوگرم 58،200  
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلوگرم 72،200

تهیه و نصب نرده، شبکه یا قطعات ساخته شده از 
 .برنز

 170702 

  
 کیلوگرم 62،100

پا ) استنلس استیل(تهیه و نصب ورق فوالد ضد زنگ 
 .خوردرهای چوبی

 170801 

  
 کیلوگرم 63،500

) استنلس استیل(تهیه و نصب ورق فوالد ضد زنگ 
 .برای پوشش دیوارها و موارد مشابه آن

 170802 

 170901  .تهیه و نصب هر نوع ورق یا قطعات مسی کیلوگرم 97،200  
  

 مترمربع 330،500

تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به 
و ورق آلومینیوم  سانتیمتر شامل دو ر4ضخامت 

 میلیمتر که بین آنها فوم پلی 7/0رنگی به ضخامت 
 .یورتان پر شده باشد

 171001 

  

 مترمربع 323،500

تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به 
رو ورق آلومینیوم   سانتیمتر شامل دو4ضخامت 

 میلیمتر که بین آنها فوم پلی 7/0رنگی به ضخامت 
 .یورتان پر شده باشد

 171002 

  

 مترمربع 423،000

 4تهیه و نصب پوششهای ساندویچی به ضخامت 
رو ورق آلومینیوم هر یک به  میلیمتر، شامل دو

 برای  اتیلن  میلیمتر با الیه میانی پلی5/0ضخامت 
 .نماسازی

 171003 

  

 مترمربع 21،300

 به ازای هر 171002 و 171001های  اضافه بها به ردیف
متر،  فه ضخامت نسبت به چهار سانتیمتر اضا سانتی

 .یورتان بابت افزایش ضخامت فوم پلی

171004 

  

 مترمربع  

 متر مربع 1تهیه و نصب پنجره آلومینیوم تا مساحت 
هایی به غیر از با یراق آالت که درآن از پروفیل

 .اس تی و کرونت و قوطی استفاده شده باشد

 171101 

  

 مترمربع  

پنجره آلومینیوم به مساحت بیش از تهیه و نصب در و 
 متر مربع با یراق آالت که درآن از پروفیل هایی 3 تا 1

به غیر از اس تی و کرونت و قوطی استفاده شده 
 .باشد

 171102 

  

 مترمربع  

تهیه و نصب در و پنجره آلومینیوم به مساحت بیش از 
هایی به   مترمربع با یراق آالت که درآن از پروفیل3

 .ز اس تی و کرونت و قوطی استفاده شده باشدغیر ا

 171103 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ٩٧

   وبندکشی اندودکاری.   هجدهم  فصل
 

   مقدمه
 
ها و   نبش  یا گردی ، پخی  مشترک  فصل  اجرای  صعوبت  و برای  شده گیری شود اندازه  می  از اندود پوشیده  که  کاری ها، سطح کاری در اندود .1

 .شود  نمی  پرداخت  قیمتی اضافهبینی شده،  ها پیش دیفبجز آنچه در رها،  یا چفت
 .شود  نمی  انجام  پرداختی  اضافه گونه  آنها، هیچ  روی منظور اندودکاری به)   مسلح  و بتن  بتنی غیر از سطوح (  سطح  کردن  زخمی برای .2
،   صورت  و در غیر این  قائم دهد، جزو سطوح  می  یا کمتر راتشکیل ه درج30  ، زاویه  قائم  با سطح  که  یا قوسی  مورب ، سطوح در اندودکاری .3

 . خواهد شد  محسوب  افقی جزو سطوح
   پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسه  صورت  از تنظیم  و پس  مشاور است  دستور کار مهندس ، مستلزم180301   ردیف اجرای .4

 . است
 کمتر باشد، از   متر مربع1/0 از   هر کدام  که  سوراخهایی  خواهد شد و سطح گیری شود، اندازه  می  بندکشی  که هایی ن در بندکشیها، سطح .5

 . کسرنخواهد شد  بندکشی سطح
 .  است  منظور شده  مربوط های ردیف  ، در قیمت  پاشی  آب  و همچنین  اضافی  مالت  زیر کار، درآوردن  سطح در بندکشیها، تمیزکردن .6
 .  است  منظور شده  مصالح  تهیه ، هزینه  فصل  این های ردیفدر  .7
ها،   ردیف در این.   است  کاربرد فایبرگالس  میلیمتر بدون5/12  ضخامت   به  گچی قطعات   به ، مربوط180905 تا 180901  های ردیف  بهای .8

 .گیرد  می  صورت  رویه  یک  سطح  آنها طبق گیری  و اندازه  است منظور شدهویزها، به استثنای اتصاالت آ   و اتصاالت  گالوانیزه  سازه بهای
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال برای.   است  حجمی ، نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .9

   این ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است  آمده فهرست

و چنانچه در سطوح دکوراتیو  درصد 10   معادل  بهایی  اضافه، شود  انجام رابیتسسطوح ساده    در روی  یا سیمان  و خاک  اندود گچ چنانچه .10
 .شود  می  اندود اعمال  به  مربوط های ردیفبهای   به درصد 30یی معادل انجام شود اضافه بها

موضوع نما سازی رزینی ترکیبی از نوع آلکیدی بلند روغن، مصالحی است که برای نما سازی خارج  180504مصالح مندرج در ردیف  .11
 درصد انیدرید 30 تا 20 درصد روغن و 70 تا 60 دارای ، این رزیناستیا داخل ساختمان کاربرد دارد و شامل رزین بلند روغن آلکیدی 

عالوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حالل بر پایه مواد نفتی و مقادیری مواد فرعی دیگر است . فتالیک است
 .شود که در کارخانه تولید می

یونی، مصالحی است که برای نما سازی داخل ساختمان از آن سنی از نوع امولموضوع نما سازی رزی 180505مصالح مندرج در ردیف  .12
یونی مانند پلی وینیل استات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزیی دیگر است که در کارخانه سهای امول شود و شامل رزین استفاده می

 .تولید شده باشد
ها و وسایل الکتریکی و مکانیکی و   سازی شده یا باز گذاشته شده برای نصب چراغهای کاذب گچی، سطوح جا گیری سقف در اندازه .13

های   دستمزد جا سازی موارد یاد شده در قیمت.شود  متر مربع است، از سطح کار کم نمی25/0ها کمتر از  موارد مشابه که مساحت آن
 .بینی نشده است های مربوط پیش ردیف

های   درصد به بهای ردیف20از مالت پودر سنگ و سیمان سفید بجای مالت ماسه سیمان استفاده شود، های بندکشی چنانچه  در ردیف .14
 .شود مربوط اضافه می
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 ٩٨

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

  
 مترمربع 2،600

در بندی   با شیب،سطحهر نوع اندود کاهگل روی 
 .خامتمتر ض صورت لزوم، به ازای هر یک سانتی

 180101 

  
 مترمربع 3،450

شمشه گیری سطوح قایم و سقفها، با مالت گچ و 
 .خاک

 180201 

  
 مترمربع 12،700

 سانتیمتر، روی 5/2 تااندود گچ و خاک به ضخامت 
 .سطوح قایم

 180202 

  
 مترمربع 16،300

 سانتیمتر، برای 5/2 تااندود گچ و خاک به ضخامت 
 .زیر سقفها

 180203 

  
 مترمربع 9،660

سفید کاری روی سطوح قایم و پرداخت آن با گچ 
 .کشته

 180204 

 180205  .سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته مترمربع 12،600  
 180206  .در آوردن چفت در سطوح گچ کاری مترطول 1،350  
 180207  .سفید کاری با گچ گیبتن روی سطوح بتنی مترمربع 11،800  
  

 مترمربع 1،580
زخمی کردن یا مالت پاشی روی سطوح بتنی به 

 .منظور اجرای اندود
 180301 

  
 مترمربع 3،250

شمشه گیری سطوح قایم و سقفها، با مالت ماسه 
 .1:4سیمان

 180302 

  
 مترمربع 12،000

اندود سیمانی به ضخامت حدود یک سانتیمتر روی 
 .1:4سطوح قایم، با مالت ماسه سیمان 

 180303 

  
 مترمربع 16،700

 سانتیمتر، روی 2اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 .1:4سطوح قایم، با مالت ماسه سیمان 

 180304 

  
 مترمربع 21،100

 سانتیمتر، روی 3اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 .1:4سطوح قایم، با مالت ماسه سیمان 

 180305 

  
 مترمربع 25،800

 سانتیمتر، روی 4حدود اندود سیمانی به ضخامت 
 .1:4سطوح قایم، با مالت ماسه سیمان 

 180306 

  
 مترمربع 10،100

 به ضخامت 1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 
 .حدود یک سانتیمتر، روی سطوح افقی

 180307 

  
 مترمربع 14،100

 به ضخامت 1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 
 . افقی سانتیمتر، روی سطوح2حدود 

 180308 

  
 مترمربع 17،900

 به ضخامت 1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 
 . سانتیمتر، روی سطوح افقی3حدود 

 180309 
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 ٩٩

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

  
 مترمربع 22،500

 به ضخامت 1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 
 . سانتیمتر، روی سطوح افقی4حدود 

 180310 

  
 مترمربع 17،200

 به ضخامت 1:4الت ماسه سیمان اندود سیمانی با م
 .حدود یک سانتیمتر، برای زیر سقف

 180311 

  
 مترمربع 23،200

 به ضخامت 1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 
 . سانتیمتر، برای زیر سقف2حدود 

 180312 

  
 مترمربع 29،700

 به ضخامت 1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 
 .یر سقف سانتیمتر، برای ز3حدود 

 180313 

  
 مترمربع 40،100

 به ضخامت 1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 
 . سانتیمتر، برای زیر سقف4حدود 

 180314 

  

 مترمربع -195

، 180310 تا180303های  کسربها نسبت به ردیف
 به جای مالت ماسه 1:2:8چنانچه مالت با تارد 

ر  مصرف شود، برای هر یک سانتیمت1:4سیمان 
 .ضخامت اندود یک مرتبه

 180315 

  

 مترمربع -620

 ، 180310 تا180303های  کسربها نسبت به ردیف
 به جای مالت ماسه 1:3چنانچه مالت ماسه آهک 

 مصرف شود، برای هر یک سانتیمتر 1:4سیمان 
 .ضخامت اندود یک مرتبه

 180316 

  

 مترمربع 1،920

سیمان یا با اضافه بها برای اندودهای با مالت ماسه 
تارد، در صورتی که سطح روی آن لیسه ای و 

 .پرداخت شود

 180317 

  

 مترمربع 8،910

 کیلوگرم سیمان با 350تهیه و اجرای بتن به عیار 
متر تا  روش پاششی با دستگاه، به ازای هر یک سانتی

 .متر ضخامت سه سانتی

180318 

  
 مترمربع 6،600

های بیش  ضخامت برای 180318ه ردیف اضافه بها ب
 .متر  سانتی10مترتا  یک سانتی هر ازای به متر، سانتی سه از

180319 

  

 مترمربع 10،200

در یکدست، به ) قشر رویه(اندود تخته ماله ای 
 سانتیمتر، روی سطوح قایم و 5/0ضخامت حدود 

 .1:1:3افقی با مالت سیمان، پودر و خاک سنگ 

 180401 

  

 مترمربع 14،700

در یک دست، به ) قشر رویه(ته ماله ای اندود تخ
 سانتیمتر، زیر سقفها با مالت 5/0ضخامت حدود 

 .1:1:3سیمان، پودر و خاک، سنگ 

 180402 



 اری و بندکشیاندودک. هجدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٠٠

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

  

 مترمربع 605

، 180402 و 180401های  اضافه بها نسبت به ردیف
در صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید 

 .استفاده شود

 180403 

  
 بعمترمر 590

، در 180402 و180401های  اضافه بها به ردیف
 .صورت مصرف سیمان رنگی، به غیر از سیمان سفید

 180404 

  

 مترمربع 7،140

، در یک دست به ضخامت )قشر رویه(اندود تگرگی 
 میلیمتر با مالت سیمان و پودر و خاک سنگ 2حدود 
 . برای سطوح قایم و افقی و یا زیر سقف1:1:3

 180501 

  

 مترمربع 10،600

، در یک دست به ضخامت )قشررویه(اندود تگرگی 
 میلیمتر با مالت سیمان سفید و پودر و خاک 2حدود 
 برای سطوح قایم و افقی و یا زیر سقف، 1:1:3سنگ 

 .با استفاده از مواد رنگی در صورت لزوم

 180502 

  

 مترمربع 6،500

، در یک دست به ضخامت )قشر رویه(اندود تگرگی 
و ) غیرازسفید( میلیمتر با مالت سیمان رنگی 2دود ح

 برای سطوح قایم و افقی و 1:1:3پودر و خاک سنگ 
 .یا زیر سقف

 180503 

  
 مترمربع 16،300

تهیه مصالح و اجرای نما سازی رزینی ترکیبی از نوع 
 ).آلکیدی بلند روغن(روغنی 

 180504 

  
 مترمربع 13،200

ی رزینی ترکیبی از نوع تهیه مصالح و اجرای نما ساز
 .برای داخل ساختمان) کوپلیمر( بسپار  امولزیونی هم

 180505 

  
 مترمربع 59،400

، به )قشر رویه(نماسازی چکشی سطوح قایم و افقی 
  سانتیمتر، با مالت موزاییک5/1 تا 1ضخامت 

 180601 

  

 مترمربع 59،500

به ) قشر رویه(نماسازی چکشی سطوح قایم و افقی 
 سانتیمتر، با مالت سیمان، پودر و 5/1 تا 1مت ضخا

 .1:1:3خاک سنگ 

 180602 

  

 مترمربع 75،900

قشر (نما سازی موزاییکی روی سطوح قایم و افقی 
 سانتیمتر با مالت 5/1 تا 1، به ضخامت )رویه

گیری شیشه ای   همراه با شمشه1: 5/2: 5/2موزاییک 
 . میلیمتر و ساییدن آن6با شیشه حدود 

 180603 
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 ١٠١

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

  

 مترمربع 60،200

روی سطوح ) قشر رویه(نما سازی موزاییکی شسته 
 سانتیمتر با مالت 5/1 تا 1قایم و افقی به ضخامت 

گیری شیشه ای با شیشه   و شمشه1: 5/2: 5/2موزاییک 
 . میلیمتری و شستن آن6حدود 

 180604 

  

 مترمربع 1،700

 ، در180604 تا 180601های  اضافه بها به ردیف
صورتی که به جای سیمان پرتلند سیمان سفید مصرف 

 .شود

 180605 

  
 مترمربع 1،700

، در 180604 تا 180601های  اضافه بها به ردیف
 .صورت مصرف سیمان رنگی به غیر از سیمان سفید

 180606 

  

 مترمربع 20،900

 تا 1، به ضخامت )قشررویه(کف سازی موزاییکی 
 و ساییدن 1: 5/1: 2ییکی  سانتیمتر، با مالت موزا5/1
 .آن

 180607 

  

 مکعبمتر 1،106،000

یک طرفه (ساختن در پوش روی دیوار تهیه مصالح و 
، با تعبیه آب )داخل یا خارج(، کف پنجره )یا دو طرفه

، با مالت ماسه سیمان بندی چکان، درز انبساط و قالب
1:6. 

 180701 

  

 مکعبمتر 1،606،000

بان بتنی باالی پنجره به  یهساختن ساتهیه مصالح و 
 کیلو سیمان در متر مکعب، با تعبیه آب 250عیار

میل گرد مصرفی از (کامل  بندی، به طور  قالبوچکان 
 ).شود ردیف مربوط پرداخت می

 180704 

 180801  .بند کشی توپر نمای آجری با مالت گچ و خاک مترمربع 9،430  
 180802  .ی آجری با مالت گچ و خاکبند کشی تو خالی نما مترمربع 8،650  
 180803  .1:4بند کشی توپر نمای آجری با مالت ماسه سیمان  مترمربع 9،770  
  

 مترمربع 8،440
بند کشی توخالی نمای آجری با مالت ماسه سیمان 

1:4. 
 180804 

  
 مترمربع 5،500

بند کشی نمای بلوک سیمانی با مالت ماسه سیمان 
1:4. 

 180805 

  
 مترمربع 11،000

بند کشی نمای سنگی باسنگ الشه و مالت ماسه 
 .1:4سیمان 

 180806 

  

 مترمربع 6،140

بندکشی نمای سنگی با سنگ الشه موزاییک، به 
صورت درز شده یا بادبر و یا مشابه آن و مالت ماسه 

 .1:4سیمان 

 180807 
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 ١٠٢

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

  

 مترمربع 7،020

سه بند کشی نمای سنگی با سنگ پالک و مالت ما
 میلیمتر و 6، در صورتی که ضخامت بند 1:4سیمان 

 .بیشتر باشد

 180808 

  

 مترمربع 147،000

 با صفحات گچی )Dry Wall(دیوار دو جداره گچی 
 میلیمتر که ضخامت تمام شده دیوار 12به ضخامت 

 سانتیمتر باشد، با بطانه به انضمام سازه 8 تا 5/7
ایل نصب و نوار و تمام وس) افقی و عمودی(گالوانیزه 
 .مربوط

 180901 

  

 مترمربع 151،000

 با صفحات گچی )dry wall(دیوار دو جداره گچی 
  میلیمتر که ضخامت تمام شده دیوار12به ضخامت 

 سانتیمترباشد، با بطانه به انضمام سازه 10 تا 5/9
و تمام وسایل نصب و نوار ) افقی و عمودی(گالوانیزه 
 .مربوط

 180902 

  

 مترمربع 155،000

 با صفحات گچی )dry wall(دیوار دو جداره گچی 
 میلیمتر که ضخامت تمام شده دیوار 12به ضخامت 

 سانتیمتر باشد، با بطانه به انضمام سازه 13 تا 5/12
و تمام وسایل نصب و نوار ) افقی و عمودی(گالوانیزه 
 .مربوط

 180903 

  

 مترمربع 98،200

دون مالت با بطانه تهیه مصالح و نصب سقف گچی ب
به انضمام سازه گالوانیزه یکطرفه و تمام وسایل نصب 

 .و نوار مربوط

 180904 

  

 مترمربع 121،000

تهیه مصالح و نصب سقف گچی بدون مالت با بطانه 
به انضمام سازه گالوانیزه دو طرفه و تمام وسایل 

 .نصب و نوار مربوط

 180905 

  
 مترمربع 28،400

 چنانچه 180903 تا 180901های  دیفاضافه بها به ر
 .صفحات گچی از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد

180906 

  
 مترمربع 14،200

 چنانچه 180905 و 180904های  اضافه بها به ردیف
 .صفحات گچی از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد

180907 

  
 عدد 19،300

دستمزد تعبیه و جاسازی محل چهارچوب، پنجره و 
 ).dry wall(یچه در دیوارهای با صفحات گچی در

180908 
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 ١٠٣

   چوبی کارهای.   نوزدهم  فصل
 

   مقدمه
 
 . مشاور برسد  مهندستایید  ، به  از مصرف  باشد و قبل  آورده  عمل  چوبهای ، باید از نوع  فصل  در این  مصرفی  چوبهای تمام .1
 یاد   چوبهای  از اینکه ، اعم  روسی چوب  به  معروف  وارداتی  کاج چوبهای.   است  آن  یا مشابه  روسی ، چوبهای  نراد خارجی منظور از چوب .2

 .شود  می  نامیده  نراد خارجی ، تخته  است  روسی  چوب  آنها شبیه  کاج  چوب  باشد که  یا سایر کشورهایی  کشور روسیه  محصول شده
   داخل  صنوبر محصول  و خانواده ، نمدار، ممرز، کاج ، افرا، راش  توسکا، ملچ ، چوبهای  فصل  این های ردیف در   داخلی منظور از چوب .3

 . نشود  استفاده  خود رنگ صورت  به  که کشور است
.   است مانند آن و   قدی ، لوالی  معمولی ، لوالی ، کشوپشتی ، کشومغزی ، دستگیره  قفل ، انواع  فصل  این های ردیف در   آالت منظور از یراق .4

 .شود  می  و پرداخت  تعیین  جداگانه  هزینه ، این  است  نشده بینی  پیش  فصل  این های ردیف در  آالت  یراق  تهیه بهای
 .شود  می  انجام ها و مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج ، بر اساس  چوبی  کارهای گیری اندازه .5
 .  است ، منظور شده  اتصال  و سایرلوازم ، اسکوپ ، میخ ، پیچ  چسب ، بهای  فصل  این های ردیف   قیمتهای در تمام .6
، در قیمتها منظور )دزد (  چهارچوب  پای  مهاری ها، شاخکها و قطعه  مشتی  درها و کمدها، بهای  چهارچوب  و نصب  تهیه های ردیفدر  .7

 . نخواهد شد گیری اندازه   قطعات ، این  چهارچوب  طول گیری  اندازه  و موقع شده
 .شود  می  و پرداخت گیری  چهارچوبها، اندازه  و کتیبه  استانه بهای .8
 .  است  قابلمه  تا پشت ، پشت  چوبی  درهای  کالف گیری  اندازه نحوه .9

 .  است  قطعات  محور تا محور این ، فاصله  زیرسازی  چوبی  قطعات  شده  تعیین فواصل .10
  بینی دار پیش  ستاره  قیمت صورت  به  روکش ، تهیه ، بنابراین  است  منظور نشده  روکش ، بهای191601 و 191203، 191201  های ردیفدر  .11
 .شود می
 .شود  می  پرداخت  مربوط  ردیف  مورد طبق ها، بر حسب  کمد و گنجه  داخل  احتمالی  کوبی یلهت ف بهای .12
 .شود  می  پرداخت  مربوط های ردیف از  ، جداگانه ت و قرنیز پارک  فتیله بهای .13
 .شود  می ، محاسبه  قابلمه  تا پشت  در و پشت  روی  یک  در، سطح  پوشش های ردیف  گیری در اندازه .14
 .شود  می پرداخت   مربوط  فصلهای های ردیف، از   آن  جنس  نوع ، بر حسب190903 تا 190901  های ردیف  گیر موضوع  پشه  توری بهای .15
 .شود  می  و پرداخت گیری  اندازه  چهارچوب  قابهای  تا پشت ، از پشت  چهارچوب ، سطح190903 تا 190901  های ردیفدر مورد  .16
 .شود  می ، پرداخت190501  ، از ردیف گیر لوالیی  پشه  تور سیمی  چوبی  کمدها و قاب  در چوبی  کوبی  و یراق  نصب بهای .17
 :  زیر است  کارهای ، شامل191201   ردیف  موضوع عملیات .18
   عمودی  سانتیمتر و قطعات40 حدود  فاصله ، به  معادل  سانتیمتر یا مقطع5×5/2ابعاد  ، به  نراد خارجی  از چوب  افقی  با قطعات  زیرسازی) الف
 . شوند دیوار متصل  به  پالک  و رول  با پیچ  که الزم
 شیارها   درون  که الیی  سه های در دو سو و باریکه)  کنشکاف( دو شیار   سانتیمتر، دارای30 تا 25 حدود  عرض ، به  نئوپان عات از قط  رویه) ب

 . زیرسازی  به  نئوپان  قطعات گیرند و اتصال قرار می
 :  زیر است  کارهای ، شامل191002   ردیف  موضوع عملیات .19
 . سانتیمتر از یکدیگر60   سانتیمتر و فاصله4 × 6 ابعاد ، به  اصلی  قطعات) الف
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 . سانتیمتر از یکدیگر60   سانتیمتر و فاصله4 × 4ابعاد  ، به  فرعی  قطعات) ب
 و   مناسب  چسب ال، با مصرف  سه  دو رو با تخته  و پوشش  قفل منظور نصب  به  قید چوبی  و نصب  داخلی  گذاری  یا تیره بندی  شبکه بهای .20
 .  است ، منظور شده190703   ردیف ، در قیمت  آن  کردن رسپ

   و پرس  مناسب  چسب  دو رو با فیبر، با مصرف  و پوشش  قفل منظور نصب  به  قید چوبی  و نصب  داخلی گذاری  یا تیره بندی  شبکه بهای .21
 .  است ، منظور شده190704   ردیف ، در قیمت  آن کردن

   و پرس  مناسب  چسب ، با مصرف  دو رو با نئوپان  و پوشش  قفل منظور نصب  به  قید چوبی  و نصب  داخلی گذاری  یا تیره بندی  شبکه بهای .22
 .  است ، منظور شده190705   ردیف ، در قیمت  آن کردن
 .  است قیمتها منظور شدهشود، در   می  استفاده  خرپا از آن  برپایی  برای  عصا که  چوب ، هزینه  خرپاکوبی در کارهای .23
 مورد نیاز،  مشخصات  به  با توجه  پارکت  تهیه هزینه.   است  منظور شده  پارکت استثنای  به  مصرفی  مصالح ، بهای191501  در ردیف .24
 .شود  می بینی دار پیش  ستاره  ردیف صورت به
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 63،200

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد 
 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام 16×7اسمی 

 .مشتیهای پیش بینی شده و زهوار الزم برای کتیبه

 190101 

  

 مترطول 54،900

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به 
 با تمام  سانتیمتر یا مقطع معادل آن،16×7ابعاد اسمی 

 .مشتیهای پیش بینی شده و زهوار الزم برای کتیبه

 190102 

  

 مترطول 45،900

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد 
 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام 12×6اسمی 

 .مشتیهای پیش بینی شده و زهوار الزم برای کتیبه

 190103 

  

 مترطول 39،400

چوب در، از چوب نراد خارجی به تهیه و نصب چهار
 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام 12×6ابعاد اسمی 

 .مشتیهای پیش بینی شده و زهوار الزم برای کتیبه

 190104 

  

 مترمربع 45،500

 8/3×6تهیه و ساخت کالف در چوبی به ابعاد 
سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با چوب داخلی، همراه با 

 سانتیمتر یا مقطع معادل 8/3×6 ابعاد دو قید چوبی به
 . سانتیمتر برای نصب قفل20آن، به طول 

 190201 

  

 مترمربع 36،200

 8/3×6تهیه و ساخت کالف در چوبی به ابعاد 
سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با چوب نراد خارجی، 

 سانتیمتر یا مقطع 8/3×6همراه با دو قید چوبی به ابعاد 
 . سانتیمتر برای نصب قفل20معادل آن، به طول 

 190202 

  

 مترمربع 13،800

 سانتیمتر 7×7تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد 
 3داخل کالف چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود 

 .میلیمتر

 190301 

  

 مترمربع 52،800

سانتیمتر 7×7تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد 
اخلی به ضخامت داخل کالف چوبی در، از سه الیی د

 . میلیمتر4حدود 

 190302 

  

 مترمربع 49،600

 سانتیمتر 7×7تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد 
 6داخل کالف چوبی در، از چوب داخلی به ضخامت 

 .میلیمتر

 190303 

  

 مترمربع 33،900

 سانتیمتر 7×7تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد 
ب نراد خارجی به داخل کالف چوبی در، از چو

 . میلیمتر6ضخامت 

 190304 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 8،360

تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه داخل کالف چوبی در، 
 .با شبکه مقوایی النه زنبوری

 190305 

  
 مترمربع 125،000

تهیه و نصب پوشش دو روی در، با تخته سه الیی 
 . میلیمتر، با پرس کردن4داخلی به ضخامت 

 190401 

  
 مترمربع 34،600

تهیه و نصب پوشش دو روی در، از فیبر به ضخامت 
 . میلیمتر، با پرس کردن3حدود 

 190402 

  
 مترمربع 37،600

تهیه و نصب پوشش دو روی در، از نئوپان به ضخامت 
 . میلیمتر، با پرس کردن4حدود 

 190403 

  

 مترمربع 70،000

اف . دی. تهیه و نصب پوشش دو روی در، از ام
)MDF ( میلیمتر، با پرس 3رنگی به ضخامت حدود 

 .کردن

 190404 

  
 لنگه 22،800

بدون بهای (نصب در چوبی و یراق کوبی آن 
 ).آالت یراق

 190501 

 190502  .دستمزد قابلمه ای کردن در، به ازای متر طول قابلمه مترطول 1،440  
  

 مترطول 10،800

تا  5تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض 
 میلیمتر، از چوب 16 تا 12 سانتیمتر و ضخامت 7

 .داخلی

 190601 

  

 مترطول 8،270

 تا 5تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض 
 میلیمتر، از چوب نراد 16 تا 12 سانتیمتر و ضخامت 7

 .خارجی

 190602 

  
 مترطول 4،630

 سانتیمتر یا مقطع 1×1تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 
 .ل آن، از چوب داخلیمعاد

 190603 

  
 مترطول 6،260

 سانتیمتر یا مقطع 2×2تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 
 .معادل آن، از چوب داخلی

 190604 

  
 مترطول 12،600

 سانتیمتر یا مقطع 4×4تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 
 .معادل آن، از چوب داخلی

 190605 

  

 مترطول 20،700

 و نصب چهارچوب کمد و گنجه از چوب تهیه، ساخت
 سانتیمتر یا مقطع 5×7نرادخارجی، به ابعاد اسمی 

 .معادل آنها، با تمام مشتیهای پیش بینی شده

 190701 

  

 مترمربع 67،100

 18تهیه و ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 
میلیمتر و نصب زهوار چوبی درمحیط آن به ابعاد 

 . سانتیمتر8/1×2

 190702 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع 185،000

تهیه وساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 
 سانتیمتر، با کالف ازچوب نراد خارجی به ابعاد 3/3
 سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و 5×5/2

 . میلیمتری داخلی4پوشش دور و با تخته سه الی 

 190703 

  

 مترمربع 92،100

 گنجه به ضخامت نهایی حدود تهیه و ساخت در کمد و
 سانتیمتر، با کالف از چوب نراد خارجی به ابعاد 3/3
 سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و 5×5/2

 . میلیمتر3پوشش دورو با فیبربه ضخامت حدود

 190704 

  

 مترمربع 93،200

تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 
 از چوب نراد خارجی به ابعاد  سانتیمتر، با کالف3/3
 سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و 5×5/2

 . میلیمتر4پوشش دور و با نئوپان به ضخامت 

 190705 

  

 مترمربع 171،500

) MDF(اف . دی. تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام

 در  PVC میلیمتر و نصب نوار 16رنگی به ضخامت 
 .محیط آن

190706 

  

 مترمربع 122،000

هایی حدود  تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت
 سانتی متر با کالف از چوب نراد خارجی به ابعاد 3
 سانتی متر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و 5×5/2

 رنگی به ضخامت )MDF(اف . دی. پوشش دو رو با ام
 . میلیمتر3حدود 

190707 

  

 مترمربع 80،800

بندی و تقسیمات داخلی عمودی و تهیه مصالح و طبقه 
 18افقی کمدها و گنجه ها با نئوپان به ضخامت 

میلیمتر با تکیه گاههای الزم و نصب زهوار جلوی 
 ازچوب نراد خارجی، بر 8/1×5/1تقسیمات به ابعاد 

 .حسب سطوح طبقات و تقسیمات داخلی

 190801 

  

 مترمربع 192،000

اخلی کمدها و تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات د
 16 رنگی به ضخامت )MDF(اف . دی. ها با ام گنجه

های الزم برحسب سطوح طبقات و  گاه میلیمتر با تکیه
 .سی. وی. تقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی

 190802 



 کارهای چوبی. نوزدهمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٠٨

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

  

 مترمربع 45،500

تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخلی کمد و گنجه 
 50صله هاشامل زیرسازی از چوب نراد خارجی، به فا

 سانتیمتر و پوشش با فیبر به 5×5/2سانتیمتر و ابعاد 
 . میلیمتر3ضخامت حدود 

 190803 

  

 مترمربع 73،800

ها  تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخلی کمد و گنجه
 50شامل زیرسازی از چوب نراد خارجی، به فاصله 

. دی.  سانتیمتر و پوشش با ام5×5/2سانتیمتر و ابعاد 
 میلیمتر و نصب نوار 3نگی به ضخامت ر )MDF(اف 

PVC. 

190804 

  

 مترمربع 46،000

تهیه و ساخت کالف چوبی از چوب داخلی به ابعاد 
 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، برای توری پشه گیر 3×4

 3×5/1درها، با واداروسطو تهیه و کوبیدن زهوار 
 .سانتیمتر یا مقطع معادل آن، روی چهارچوب

 190901 

  

 مترمربع 36،600

تهیه و ساخت کالف چوبی از چوب نراد خارجی به 
مقطع معادل آن، برای توری پشه   سانتیمتر یا3×4ابعاد 

 3×5/1 و تهیه و کوبیدن زهوار وسط گیردرها، با وادار
، از چوب نراد خارجی، روی معادل آنسانتیمتر یا مقطع 

 .چهارچوب

 190902 

  

 مترمربع 63،000

ب کالف برای توری پشه گیر روی تهیه، ساخت و نص
 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، از 2×3پنجره ها به ابعاد 

 سانتیمتر یا 3×5/1 چوب نراد خارجی و کوبیدن زهوار
مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی 

 .چهارچوب

 190903 

  

 مترمربع 44،100

تهیه و نصب شبکه های چوبی از چوب نراد خارجی، 
زی سقف های کاذب، به منظور نصب برای زیرسا

 .قطعات اکوستیک

 191001 

  

 مترمربع 39،500

تهیه و نصب شبکه های چوبی از چوب نراد خارجی، 
برای زیرسازی سقف های کاذب، به منظور اجرای لمبه 

 .کوبی

 191002 
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 ١٠٩

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

  

 مترمربع 25،300

تهیه مصالح و زیر سازی به صورت شبکه عمود بر هم 
م صلیبی با چوب نراد خارجی، به ابعاد و اتصال نیم و نی

 سانتیمتر به فاصله یک متر از یکدیگر، به منظور 4×6
 .نصب صفحات صاف آزبست سیمان درنما

 191003 

  

 مترمربع 43،500

تهیه مصالح و زیر سازی با چوب نراد خارجی، برای 
 سانتیمتر شامل چوبهای اصلی به 60×30نصب اردواز 

 سانتیمتر و چوبهای 80 به فاصله  سانتیمتر و6×4ابعاد 
 سانتیمتر از 20 سانتیمتر به فاصله 3×4فرعی به ابعاد 

 .یکدیگر

 191004 

  

 مترمربع 72،700

تهیه مصالح و زیر سازی با چوب نراد خارجی، برای 
 سانتیمترشامل چوبهای اصلی به 20×30نصب اردواز 

ی  سانتیمتر و چوبها80 سانتیمتر و به فاصله 4×6ابعاد 
 سانتیمتر از 10 سانتیمتر و به فاصله 3×4فرعی به ابعاد 

 .یکدیگر

 191005 

  

 مترطول 48،100

تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله به ضخامت 
 سانتیمتر، با لوازم 12 تا 8 سانتیمتر و عرض 6حدود 

 .اتصالی مربوط از چوب داخلی

 191101 

  

 مترطول 42،200

داز پله به ضخامت تهیه و نصب چوب روی دست ان
 سانتیمتر، با لوازم 12 تا 8 سانتیمتر و عرض 6حدود 

 .اتصالی مربوط ازچوب نراد خارجی

 191102 

  
 مترمربع 168،000

 سانتیمتر، 5/1 تا 1تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت 
 .از چوب داخلی که لبه آن ابزار خورده باشد

 191103 

  
 مترمربع 129،500

 سانتیمتر، 5/1 تا 1یز چوبی به ضخامت تهیه و نصب قرن
 .از چوب نراد خارجی که لبه آن ابزار خورده باشد

 191104 

  

 مترمربع 232،500

 )MDF(اف . دی. تهیه و نصب قرنیز چوبی از جنس ام
 سانتیمتر، لبه آن ابزار 5/1رنگی  به ضخامت حدود 

 .خورده باشد

191105 

  
 مترمربع 103،000

 18ش دیوارها با نئوپان به ضخامت تهیه مصالح و پوش
 .میلیمتر

 191201 

  

 مترمربع 11،700

، چنانچه در محیط 191201اضافه بها نسبت به ردیف 
قطعات نئوپان زهوار از چوب نراد خارجی به ابعاد 

 . سانتیمتر نصب شده باشد5/1×8/1

 191202 
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 ١١٠

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

  

 مترمربع 87،200

 2ضخامت تهیه مصالح و پوشش نرده از ورق نئوپان به 
سانتیمتر، که درمحیط آن زهوار از چوب نراد خارجی به 

 . سانتیمتر نصب شده باشد5/1×2ابعاد 

 191203 

  

 مترمکعب 4،142،000

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب 
کالفهای تحتانی و فوقانی (داخلی شامل کش، لنگ 

، شاخه، تو حلقی، رکاب ، کالف )پرلین(، الپه )خرپا
روی دیوار، چوب دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای 

 . ها، بر حسب حجم چوب نصب شدهکوبی تخته

 191301 

  

 مترمکعب 3،532،000

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب نراد 
کالفهای تحتانی و فوقانی (خارجی شامل کش، لنگ 

، شاخه، تو حلقی، رکاب، کالف )پرلین(، الپه )خرپا
وی دیوار، چوب دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای ر

 . ها، بر حسب حجم چوب نصب شدهکوبی تخته

 191302 

  
 مترمربع 33،800

تهیه مصالح و کوبیدن توفال در زیر شیروانی با هر نوع 
 .چوب

 191303 

  

 مترمربع 142،500

تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر ابروی شیروانی و 
 سانتیمتری 3زیر کاه گل از تخته های دستکی  تخته

 .داخلی

 191304 

  

 مترمربع 116،000

تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر ابروی شیروانی و 
 سانتیمتری نراد 3های دستکی زیر کاه گل ازچوب  تخته

 .خارجی

 191305 

  

 مترطول 88،300

تهیه و اجرای تیر ریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع 
 سانتیمتر، با تمام 10×20ه ابعاد چهار تراش داخلی ب

 .لوازم و متعلقات مربوط

 191306 

  

 مترطول 77،700

تهیه و اجرای تیر ریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع 
 سانتیمتر با تمام 10×20چهار تراش نراد خارجی به ابعاد 

 .لوازم و متعلقات مربوط

 191307 

  
 مترمربع 85،800

ا چوب نراد خارجی روی تهیه مصالح و کوبیدن لمبه ب
 .زیرسازی چوبی

 191401 

  
 مترمربع 38،300

نصب انواع پارکت چوبی روی سطوح آماده شده با 
 .ساب و الک الزم

 191501 
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 ١١١

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

  
 مترمربع 12،900

اجرای روکش روی کارهای چوبی، همراه با پرداخت 
 .سطح روکش شده، به طور کامل

 191601 

  

 مترمکعب 3،440،000

 چوبهای ضربه گیر لبه سکوها، همراه با تهیه و نصب
چوبهای صلیبی داخل سکو، از چوب نراد خارجی بر 

 .حسب حجم چوبهای نصب شده

 191701 
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 ١١٢

  کاری  و سرامیک کاشی.   بیستم  فصل
 

   مقدمه
 
   از نوع  فصل  در این  شده هنظر گرفت  در  و سرامیک کاشی های ردیف منظور شده و های این فصل تهیه مصالح در قیمت در تمام ردیف .1

 .ستا   ایرانی  یک درجه
 . خواهد بود  نمایان  شده  کار پوشیده  سطح  براساس  فصل  این های ردیف   سطوح گیری اندازه .2
 سفید و پودر   سیمان  آنها، دوغاب  بندکشی  و مالت1 ـ 5   سیمان  ماسه ، مالت  یا قائم  از افقی  اعم  کاری  و سرامیک  کاشی  نصب مالت .3

   بابت  و از این  ردیفها منظور شده  نیز در قیمت  افقی  در سطوح  ریزی  دوغاب بهای.   است  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم400عیار   به سنگ
 .آید  نمی عمل  به ای  جداگانه پرداخت

 از   پس  پخت  از یکبار عمل  بیش  هر علت  به  چنانچهاست   اندود لعاب از  پس  پخت  یک  کاشیهای  برای  فصل  این های ردیف   طور کلی به .4
 .  است  نشده بینی  پیش  فصل  در این  آن  بهایشود   انجام اندود لعاب

 و   کاشی  به  شده  بند نوشته  در این  جز آنچه بهایی  و اضافهاست   و تعداد چاپ  طرح  هر نوع  برای  فصل  در این  و سرامیک  کاشی بهای .5
 .گیرد  نمی  تعلق  فصل  این های ردیف   مشمول  شده  نصب سرامیک

   بهای  درصد به  باشد شش  داشته  یا فرورفتگی  برجستگی  کاشی  سطح  چنانچهاست)  تخت (  مستوی  سطوح  برای  فصل  این  کاشی بهای .5-1
 .شود  می  از ردیفها اضافه هر یک

 و  ای ، قرمز، سرمه ، مسی  مانند زرشکی  تیره  رنگهای برای. است   روشن  رنگهای  برای  فصل  این های ردیف در  رامیک و س  کاشی بهای .5-2
 .شود  می  اضافه  مربوط های ردیف از   هر یک  بهای به% 12  فسفری

 هر   بهای به% 12 باشد   شده کار برده  لوستر به لعاب   کاشی  در سطح  چنانچهاست لوستر   بدون  کاشی  برای  فصل  این های ردیف  بهای .5-3
   لعاب  سطح  بر روی  که  از فلز است  نازکی  از الیه  و عبارت  رولعابی  تزیین  نوعی  فصل منظور از لوستر در این. شود  می  از ردیفها اضافه یک
 .آورند وجود می به
   در مقابل  سیمان  واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال  برای  است  حجمی  نسبت  و سیمان ماسه   اختالط  در مالتها برای  شده  داده نسبتهای .6
   آمده  فهرست  این  در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در مترمکعب  سیمان  کیلوگرم  صورت  به  یاد شده  نسبتهای ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6

 . است
های مربوط به اجرای  اسه و سیمان در نصب سرامیک از چسب مخصوص استفاده شود، بهای آن طبق ردیفصورتی که بجای مالت مدر  .7

 .شود سرامیک با مالت ماسه و سیمان پرداخت می
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 ١١٣

 

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

  
 مترمربع 74،700

 دسیمتر 5/2کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح تا 
 .مربع

 200101 

  
 مترمربع 76،100

  تا5/2کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 
 . دسیمتر مربع5/3

 200102 

  
 مترمربع 87،600

 4 تا 5/3کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 
 .دسیمتر مربع

 200103 

  
 مترمربع 79،700

 5/4 تا 4کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 
 .دسیمتر مربع

 200104 

  
 مترمربع 89،100

 5 تا 5/4کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 
 .دسیمتر مربع

 200105 

  
 مترمربع 95،700

 6 تا 5کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 
 .دسیمتر مربع

 200106 

  
 مترمربع 100،500

 9 تا 6کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 
 .دسیمتر مربع

 200107 

  
 مترمربع 106،000

 دسیمتر 9کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 
 .مربع

 200108 

  
 مترمربع 9،180

 چنانچه در 200108 تا 200101های   بها به ردیف اضافه
 .های کاشی بجای مالت از چسب استفاده شود ردیف

 200201 

 200301  . دسیمتر مربع5/2 تا 1نصب سرامیک لعابدار با سطح  مترمربع 90،000  
  

 مترمربع 87،900
 دسیمتر 4 تا 5/2نصب سرامیک لعابدار با سطح 

 .مربع
 200302 

 200303  . دسیمتر مربع5 تا 4نصب سرامیک لعابدار با سطح  مترمربع 86،500  
  

 مترمربع 85،700
 6 تا 5نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 

 .دسیمتر مربع
 200304 

  
 مترمربع 85،600

 8 تا 6نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 
 .دسیمتر مربع

 200305 

  
 مترمربع 73،400

 9 تا 8نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 
 .دسیمتر مربع

 200306 

  
 مترمربع 79،900

 11 تا 9نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 
 .دسیمتر مربع

 200307 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 84،600

 16 تا 11امیک لعابدار با سطح بیش از نصب سر
 .دسیمتر مربع

 200308 

  
 مترمربع 85،800

 22 تا 16نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 
 .دسیمتر مربع

 200309 

 200401  .نصب سرامیک ضد اسید بدون لعاب مترمربع 130،500  
 200402  .نصب سرامیک ضد اسید لعابدار مترمربع 130،500  
 200501  .نصب سرامیک گرانیتی مات مترمربع 124،500  
  

 مترمربع 24،700
سرامیک کالیبره از  چنانچه 200501بها به ردیف  اضافه

 .دوشاستفاده 
 200502 

  
 مترمربع 42،700

 چنانچه 200502 و 200501های  بها به ردیف اضافه
 .سرامیک ساب خورده سطح آن صیقلی باشد

 200503 
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 ١١٥

   موزاییک فرش.  یکم و   بیست  فصل
 

   مقدمه
 
 . باشد  شده  صیقلی  آن  و رویه  بوده  موزاییک  خود جسم  از جنس  آن  قشر رویه  که  است ، موزاییکی  ساده  سیمانی منظور از موزاییک .1
 . باشد  شده ، تشکیل) و سفید سیاه (  معمولی  سنگ  و خرده  پرتلند معمولی  از سیمان  آن  قشر رویه  که  است ، آن  ایرانی منظور از موزاییک .2
   و بیشتر تشکیل4 و 3  ،نمره  مرمر یا مرمریت سنگهای  و خرده  سفید یا رنگی  از سیمان  آن  قشر رویه  که  است ، آن  فرنگی منظور از موزاییک .3

 . باشد شده
   و بهای  شده  مصرف  اضافی  و مصالح  است  شده انتیمتر در نظر گرفته س5/2  طور متوسط ، به  موزاییک  فرش  برای  مصرفی  مالت ضخامت .4

 .شود  می  پرداخت  مشاور جداگانه  دستور کار مهندس  طبق  کف  زیر فرش  و پرکردن بندی منظور کرم  به عملیات
   سیمان ، با دوغاب  آن  ریزیها و بندکشیهای و دوغاب 1 ـ 5   سیمان  ماسه ، مالت  یا ابعاد مختلف ، از انواع  فرنگی  موزاییکهای  نصب مالت .5

 .  است1 ـ 6   سنگ سفید و خاک
،   آن  ریزیها و بندکشیهای  و دوغاب1 ـ 5   سیمان  ماسه ، مالت ، در ابعاد مختلف  ایرانی  و موزاییکهای  ساده  سیمانی  موزاییکهای  نصب مالت .6

 . ت اس1 ـ 6   سنگ  و خاک  سیمان با دوغاب
   موزائیک  از نصب  پس  ساب  هزینه ولی. اند  شده  در نظر گرفته  در کارخانه  شده  داده  ساب صورت  به  فصل  این های ردیف  های موزاییک .7

 .شود  می  پرداخت  نیاز جداگانه درصورت
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال برای.   است  حجمی ، نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .8

   این ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است  آمده فهرست

 210505 تا 210501  های ردیف.  شود  انجام  اتوماتیک آالت  ماشین  توسط  آن  ساخت  مراحل  کلیه  که  است  آن  ماشینی منظور از موزاییک .9
 .  است  شده  در نظر گرفته  موزاییک  نوع  این  ابعاد مختلف  تمام برای
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 ١١٦

 

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

  

 مترمربع 44،100

 25×25د فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعا
 سانتیمتر ماسه نرم زیر آن و 5/2سانتیمتر، با 

 .ریزی دوغاب

 210101 

  

 مترمربع 41،800

 30×30فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
 سانتیمتر ماسه نرم زیرآن و 5/2سانتیمتر، با 

 .ریزی دوغاب

 210102 

  
 مترمربع 48،700

 25×25فرش کف باموزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
 .سانتیمتر

 210103 

  
 مترمربع 46،500

 30×30فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 
 .سانتیمتر

 210104 

 210201  . سانتیمتر15×15فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد  مترمربع 68،900  
  

 مترمربع 59،200
 25×25فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 

 .سانتیمتر
 210202 

  
 مترمربع 53،800

 30×30فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 
 .سانتیمتر

 210203 

  
 مترمربع 56،100

 40×40فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 
 .سانتیمتر

 210204 

  
 مترمربع 79،900

فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگهای تا نمره 
 . سانتیمتر15×15 به ابعاد 4

 210301 

  
 مترمربع 69،700

فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگهای تا نمره 
 . سانتیمتر25×25 به ابعاد 4

 210302 

  
 مترمربع 62،700

فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگهای تا نمره 
 . سانتیمتر30×30 به ابعاد4

 210303 

  
 مترمربع 69،800

ره فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگهای تا نم
 . سانتیمتر40×40 به ابعاد 4

 210304 

  

 مترمربع 12،100

، در 210304 تا 210301های  اضافه بها به ردیف
 یا بیشتردر آنها به کار 5صورتی که سنگهای نمره 

 .رود

 210401 

  

 مترمربع 45،200

، در 210304 و 210303های  اضافه بها به ردیف
یت در صورتی که الشه سنگهای درشت مرمر یا مرمر

 .آن به کاررود

 210402 



 فرش موزاییک. بیست و یکمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١١٧

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

 210501  .فرش کف با موزاییک ماشینی ایرانی مترمربع 64،100  
 210502  .فرش کف با موزاییک ماشینی فرنگی مترمربع 72،000  
 210503  .فرش کف با موزاییک ماشینی طرح گرانیت مترمربع 78،300  
 210504  . ایرانیفرش کف با موزاییک ماشینی آجدار مترمربع 65،700  
 210505  .فرش کف با موزاییک ماشینی آجدار فرنگی مترمربع 68،900  

 
 



 کارهای سنگی با سنگ پالک. بیست و دومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١١٨

   پالک  با سنگ  سنگی کارهای.  دوم  و  بیست  فصل
 

   مقدمه
 
 و   قائم ، جزو سطوح قائم ه ب  نسبت  درجه30   تا زاویه  مورب  خواهد بود، سطوح  با سنگ  نمایان  شده  کار پوشیده  سطح  بر اساس گیری اندازه .1

،   است  نمایان  مانند آنها که ضخامت سنگها و  و پله  پنجره  کف  زیر درپوشهای سطوح به. شود  می  محسوب  افقی  بیشتر، جزو سطوح از آن
 .گیرد  نمی  صورت پرداختی

   مهندس  تصویب  باید به  از مصرف  هر مورد، قبل  و نمونه است)   یک درجه (  مرغوب ، از نوع  فصل  این های ردیف   موضوع  سنگهای تمام .2
 .مشاور برسد

 . کمتر باشد  مربوط های ردیف   در شرح  شده  تعیین  نباید از ضخامت  نقطه ، در هیچ  از ساب ، پس  مصرفی  سنگهای ضخامت .3
   در شرح  شده  داده  با ضخامت  مصرفی  سنگهای ر، ضخامت مشاو یا دستور کار مهندسو    مشخصاتها،  نقشه  بر اساس  که در مواردی .4

 :شود  به ترتیب زیر عمل می باشد ها متفاوت ردیف
 .شود  می اضافه سانتیمتر 2سنگ   بهایبه  درصد 20  ، سانتیمتر افزایش5/0 هر  ازای به سانتیمتر ضخامت 4تا   .4-1
 .شود  می اضافه سانتیمتر 4سنگ   بهایبه  درصد 15  ،ر افزایش سانتیمت5/0 هر  ازای به سانتیمتر ضخامت 6تا   .4-2
 در تمام موارد .شود  می اضافه سانتیمتر 6سنگ   بهایبه  درصد 10  ، سانتیمتر افزایش5/0 هر  ازای به سانتیمتر 6برای ضخامت بیش از   .4-3

 .شود  سانتیمتر به تناسب محاسبه می5/0یاد شده با رعایت دستور کار کسر 
   شود که  انتخاب طریقی  سنگها به  باشد، یا شکل  شده بینی  پیش  ابعاد در هر دو بعد سنگ  محدودیت  مصرفی  سنگهای  برای  که در صورتی .5

 .شود  می داخت پر ، جداگانه  مربوط  ردیف  درصد قیمت10،   سنگ  بودن حکمی  به  مربوط های  هزینه منظور جبران  نباشند، به  قائمه  زوایای دارای
 منظور از   این  به  که  اجرا شود و در مواردی  رنگ  هم  مصرفی  سنگ ، در هر مورد باید با رنگ  سنگی  و نماهای  کف  سنگفرش دوغاب .6

 . نخواهد شد  پرداخت  قیمتی  تفاوت گونه  شود، هیچ  استفاده  کننده  سفید یا مواد رنگ سیمان
   در صورت  سنگ  از نصب  پس  ساب  هزینه ولی.   است  منظور شده  در کارخانه  اسید ساب  به  مربوط های ، هزینه فصل   واحد این در قیمتهای .7

 .شود  می  پرداخت نیاز جداگانه
   منظور شده گیره یا   اتصال  هر نوع  و نصب  تهیه  به  مربوط های ، هزینه  خشک  طریق  به  سنگ  نصب  موضوع220606   واحد ردیف در بهای .8

 .شود  می  پرداخت  نهم  فصل090901   ردیف  و برابر بهای  طور جداگانه  به  پالک  سنگ  نصب  زیرسازی  برای  فوالدی  سازه  بهای  ولی است
   پرداخت  مربوط  از فصل  جداگانه  بندکشی  باشد، بهای  میلیمتر یا بیشتر از آن6 سنگها   بند بین ، ضخامت  قائم  در سطوح  که در صورتی .9
 .شود می
 با   و بندکشی1:4   و سیمان  ماسه  و قرنیزها با مالت  قائم  سنگهای  پشت  و دوغاب  افقی  در سطوح  پالک  سنگهای  انواع  نصب مالت .10

 . میباشد1:4   نسبت  نیز به  سفید و پودر سنگ  سیمان دوغاب
 و   سیمان  ماسه  بند سنگها، با مالت  و پرکردن ریزی  و دوغاب1ـ5   سیمان  ماسه ، مالت  در کف رتن تراو  الشه  پالک  سنگ  نصب مالت .11

 .  است1ـ4  پودر سنگ
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال برای.   است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت .12

   فهرست  این ،در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  درمترمکعب  سیمان  کیلوگرم صورت به  یاد شده های  نسبت ، درضمن ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است آمده



 کارهای سنگی با سنگ پالک. بیست و دومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١١٩

   در صورتی باشد بنابراین  نمی ای  غیر تیشه  پالک  سنگهای  مطابق  ساب  نیاز به  پالک  سنگهای  کردن  و کلنگی ای  تیشه  برای  اینکه  به با توجه .13
 .گیرد  می  تعلق  آن  به  فصل  در این  مندرج بهای  اضافه  بعالوه  مربوط  ردیف قیمت% 85 شود   یا کلنگی ای  تیشه  آهکی  سنگ  هر نوع که

، در   مقدمه5 بند  بهای  اضافه براین بنا  شده  تعیین220409 و 220408  های ردیف   بادبر در شرح  پالک  ابعاد سنگهای  اینکه  به با توجه .14
 سانتیمتر 2های بادبر   ضمناً ضخامت سنگ. باشد30×15 غیر از   به  شده  دو بعد حکم  اندازه گیرد که  می  تعلق  یاد شده های ردیف   به صورتی

 .استبدون در نظر گرفتن بار آن 
سنگ استفاده مقرر شود بجای مالت ماسه و سیمان از چسب مخصوص چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم به درخواست پیمانکار  .15

شود، در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ و مشخصات فنی و استاندارد مربوط باید قبالً مورد بررسی مهندس مشاور و کارفرما قرار 
) کرم بندی(وق و زیر سازی مربوط به آن هزینه اجرای نصب سنگ با چسب به شرح ف. گرفته ، در صورت تایید اجازه مصرف صادر شود

 .گیرد شود، هیچگونه بها و یا اضافه بهای دیگری به آن تعلق نمی های مربوط به سنگ با مالت ماسه و سیمان پرداخت می طبق ردیف
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 ١٢٠

 

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

  
 مترمربع 200،000

قی از نوع تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح اف
 . سانتیمتر2  تا5/1 ضخامت تراورتن سفید به 

 220101 

  

 مترمربع 273،500

تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افقی از نوع 
 2  تا5/1 ضخامت  تراورتن لیمویی آذرشهر به

 .سانتیمتر

 220102 

  
 مترمربع 294،500

تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افقی از نوع 
 . سانتیمتر2 تا 5/1ضخامت  ر به تراورتن قرمز آذر شه

 220103 

 220104  .تهیه و نصب سنگ پالک الشه تراورتن برای کف مترمربع 39،300  
  

 مترمربع 110،500
تهیه و نصب سنگ پالک سیاه الشتر اصفهان در 

 . سانتیمتر2  تا5/1سطوح افقی، به ضخامت 
 220201 

  
 مترمربع 105،500

ر سطوح ه نجف آباد دتهیه و نصب سنگ پالک سیا
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 220202 

  
 مترمربع 105،500

ر تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت گوهره خرم آباد د
 . سانتیمتر2  تا5/1سطوح افقی به ضخامت 

 220301 

  
 مترمربع 158،000

ر سطوح افقی تهیه و نصب سنگ پالک قرمز سنندج د
 .متر سانتی2  تا5/1به ضخامت 

 220302 

  
 مترمربع 132،000

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورتی 
 . سانتیمتر2  تا5/1ر سطوح افقی به ضخامت آباده د

 220303 

  
 مترمربع 142،000

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورتی 
 . سانتیمتر2  تا5/1ر سطوح افقی به ضخامت کرمان د

 220304 

  
 مترمربع 127،500

یا تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت صورتی بجستان 
 . سانتیمتر2  تا5/1ر سطوح افقی به ضخامت دانارک 

 220305 

  
 مترمربع 121،500

ر سطوح تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت جوشقان د
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 220306 

  
 مترمربع 116،000

درسطوح یرم تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت سم
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 220307 

  
 مترمربع 111،000

ر سطوح تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت بوژان د
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 220308 

  
 مترمربع 132،000

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت گندمک در سطوح 
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 220309 
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 ١٢١

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

  
 مترمربع 153،000

یا خور و تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کاشمر 
 . سانتیمتر2  تا5/1ر سطوح افقی به ضخامت دبیابانک 

 220310 

  
 مترمربع 179،000

ر سطوح تهیه و نصب سنگ پالک چینی سفید قروه د
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 220401 

  
 مترمربع 137،000

ک چینی کریستال قروه تهیه و نصب سنگ پال
 . سانتیمتر2  تا5/1درسطوح افقی به ضخامت 

 220402 

  
 مترمربع 174،000

افقی تهیه ونصب سنگ پالک چینی نیریز در سطوح 
 . سانتیمتر2  تا5/1به ضخامت 

 220403 

  
 مترمربع 145،500

ر سطوح تهیه و نصب سنگ پالک چینی الیگودرز د
 .تر سانتیم2  تا5/1افقی به ضخامت 

 220404 

  
 مترمربع 231،500

ر سطوح افقی تهیه و نصب سنگ پالک چینی ازنا د
 . سانتیمتر2  تا5/1به ضخامت 

 220405 

  
 مترمربع 105،500

طوح تهیه و نصب سنگ پالک چینی ابری الیبید در س
 . سانتیمتر2 تا 5/1افقی به ضخامت 

 220406 

  
 مترمربع 210،500

نی سفید سیرجان تهیه و نصب سنگ پالک چی
 . سانتیمتر2 تا 5/1درسطوح افقی به ضخامت 

 220407 

  
 مترمربع 139،500

 از تراورتن 15×30تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 
 .قرمز اصفهان و یا تراورتن سفید

 220408 

  
 مترمربع 121،500

 از سنگ 15×30تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 
 .مرمریت جوشقان

 220409 

  
 مترمربع 199،000

ر تهیه و نصب سنگ گرانیت شکالتی خرم دره د
 . سانتیمتر2 تا 5/1سطوح افقی به ضخامت 

 220501 

  
 مترمربع 335،500

ر سطوح افقی به تهیه و نصب گرانیت سبز پیرانشهر د
 . سانتیمتر2 تا 5/1ضخامت 

 220502 

  
 مترمربع 404،000

 افقی به ر سطوحتهیه و نصب گرانیت سبز بیرجند د
 . سانتیمتر2 تا 5/1ضخامت 

 220503 

  
 مترمربع 215،000

ر سطوح افقی ای د تهیه و نصب سنگ گرانیت گل پنبه
 . سانتیمتر2 تا 5/1به ضخامت 

 220504 

  
 مترمربع 173،000

نطنز در سطوح افقی سفید تهیه و نصب سنگ گرانیت 
 . سانتیمتر2 تا 5/1امت به ضخ

 220505 

  
 رمربعمت 241،000

نطنز در سطوح مشکی تهیه و نصب سنگ گرانیت 
 . سانتیمتر2 تا 5/1امت افقی به ضخ

 220506 



 کارهای سنگی با سنگ پالک. بیست و دومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٢٢

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

  
 مترمربع 510،000

ر تهیه و نصب سنگ گرانیت مشکی تویسرکان د
 . سانتیمتر2 تا 5/1سطوح افقی به ضخامت 

 220507 

  
 مترمربع 503،500

ر سطوح افقی به تهیه و نصب سنگ گرانیت یزد د
 . سانتیمتر2 تا 5/1ت ضخام

 220508 

  
 مترمربع 215،000

ر سطوح تهیه و نصب سنگ گرانیت کرم نهبندان د
 . سانتیمتر2 تا 5/1افقی به ضخامت 

 220509 

  

 مترمربع 5،710

های تهیه و نصب سنگ  اضافه بها نسبت به ردیف
پالک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پالک 

 .در سطوح قایم نصب شوند

 220601 

  

 مترمربع 7،580

های تهیه و نصب سنگ  اضافه بها نسبت به ردیف
پالک برای تهیه واجرای کامل اسکوپ در سنگهای 

 .پالک بجز سنگهای گرانیت برای سطوح قایم

 220602 

  

 مترمربع 11،600

های تهیه و نصب سنگ پالک ،  اضافه بهابه ردیف
 گرانیت برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای

 .برای سطوح قایم

 220603 

  
 مترمربع 12،300

های سنگ کاری قائم در صورتی  اضافه بها به ردیف
 .که سطح کار دارای انحنا باشد

 220604 

  
 مترمربع 15،400

اضافه بها به سنگ کاری سطوح افقی در صورتی که 
 .سنگ در سقف درگاهی و پنجره نصب شود

 220605 

  

 مترمربع 85،200

های سنگ کاری سنگهای پالک در  ضافه بها به ردیفا
سطوح قائم وقتی بدون استفاده از مالت و به صورت 

 .خشک نصب شوند

 220606 

  
 مترمربع 10،100

ای کردن یا کلنگی کردن سنگهای  اضافه بها برای تیشه
 .پالک

 220607 

  
 مترطول 5،620

، چفت و آبچکان    گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار
 .سنگهای پالک بجز گرانیت برای هر مورد

 220608 

  
 مترطول 13،500

، چفت و آبچکان    گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار
 .سنگهای پالک گرانیت برای هر مورد

 220609 

  
 مترطول 15،500

 سانتیمتر و به ضخامت 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 
 . سانتیمتر از انواع سنگ تراورتن سفید1

 220701 

  
 مترطول 8،910

 سانتیمتر و به ضخامت 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 
 . سانتیمتر از انواع سنگ مرمریت1

 220702 



 کارهای سنگی با سنگ پالک. بیست و دومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٢٣

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

  
 مترطول 8،910

 سانتیمتر و به ضخامت 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 
 . سانتیمتر از انواع سنگ چینی1

 220703 

  
 مترطول 16،400

 سانتیمتر و به ضخامت 10فاع تهیه و نصب قرنیز به ارت
 . سانتیمتر از سنگ گرانیت کرم نهبندان1

 220704 



 کارهای پالستیکی. بیست و سومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٢٤

   پالستیکی کارهای.  سوم  و  بیست  فصل
 

   مقدمه
 

 .  است  در قیمتها منظور شده  کفها، برابر مشخصات  کردن  آماده  برای مواد الزم .1
 کسر یا   بابت  میلیمتر کمتر یا بیشتر باشد و از این1/0تواند تا  ، می  فصل  این لف مخت های ردیف در   شده  درج  ضخامهای حدود تغییرات .2

 . منظور نخواهد شد  بهایی اضافه
   و همپوشانی  موج  احتساب  بدون  شده  کار انجام  ظاهری  سطح230804 تا 230801  های ردیف و نیز 230503 تا 230501  های ردیف .3

 .گیرد  قرار می  پرداخت مالک
 .است موردنظر   پولک  برجستگی  محاسبه  بدون پوش  کف  ضخامت  پولکی پوشهای در مورد کف .4
 .  است  منظور شده  مربوط ، در قیمتهای  و برابر مشخصات  از هر نوع  واتراستاپ  نوارهای  اتصال هزینه .5
 .  است  منظور شده  مربوط های ردیف در   اضافی  میلگردهای ستثنایا  به  واتراستاپ  نصب  برای  الزم  و وسایل  مصالح  تمام بهای .6
 ، در نظر گرفته شده U.P.V.C (Unplasticized Poly Vinyl Chloride)س  از جن231103 تا 231101 های ردیف های مندرج در پنجره. 7

 :استودارای مشخصات زیر 
 .است E.P.D.M  (Ethylene Propylene Diene Monomer) نوارهای الستیکی برای آب بندی از نوع .7-1
 .فصل مربوط پرداخت می شود بهای چهارچوب فلزی جداگانه از ، در مواردیکه پنجره روی چهارچوب فلزی نصب شود.7-2
  جهت باز شووشامل لوالیی و سیستم دU.P.V.C های ها برای انواع پنجره های در نظر گرفته شده در این ردیف قیمت .7-3
)day & night( است. 

و هر نوع رنگ پروفیل به انضمام ورق گالوانیزه ) بدون بهای شیشه( یاد شده برای پنجره با شیشه دو جداره های ردیفهای  قیمت .7-4
 .تقویتی محاسبه شده است

ی بهای یراق آالت  مربوط منظور شده است، ولهای ردیفدستمزد جاسازی و نصب یراق آالت مانند لوال، قفل و دستگیره در قیمت . 7-5
   .شود جداگانه پرداخت می

 .است در عرض و ارتفاع U.P.V.Cها پشت تا پشت چهار چوب   پنجره گیری سطوحاندازه .7-6
گیری  و   اندازه،پنجرههر واحد در  U.P.V.Cها، سطح شیشه خور هرقاب  ح پنجرهوگیری سط برای اندازه U.P.V.C های پنجرهدر انواع . 7-7

 .شود های مربوط پرداخت می ز بهای ردیفحسب مورد ا
ژئوگریـد تولیـد کننـده اسـت کـه      ) Reduction Factors(ضرایب کاهشی  با اعمال  ساله120) LTDS(مبنای تعیین مقاومت کششی نهایی  .8

 .تایید شده باشد کنترل و NCMA یا ,BS8006 AASHTOتوسط حداقل یک آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما و براساس دستورالعمل 
المللی   تدوین شده توسط انستیتوی بینGM13، مشخصات ژئوممبران بر اساس استانداردهای معتبر نظیر استاندارد 231206  در ردیف. 9

 . باشد ژئوسنتتیک می
ار، تسمه گالوانیزه، میخ و دار انتظ های گیره خوردگی و ادوات اضافی نصب از قبیل ورق همپوشانی، پرت،  چینای بابت  هیچ گونه هزینه. 10

 .شود های مربوط به ژئوگریدها، ژئوتکستایل و ژئوممبران پرداخت نمی در ردیف نظایر آن
 نباشد بهای آن به تناسب افزایش ضخامت یا کاهش آن محاسبه و 231206چنانچه ضخامت ژئوممبران برابر مشخصات مندرج در ردیف . 11

 .شود پرداخت می



 کارهای پالستیکی. بیست و سومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٢٥

 

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

  
 مترمربع 68،600

، به )از نوع وینیل(تهیه و نصب کف پوش پالستیکی 
 . میلیمتر5/1صورت رول و با ضخامت 

 230101 

  
 مترمربع 82،700

، به )از نوع وینیل(تهیه و نصب کف پوش پالستیکی 
 . میلیمتر2صورت رول و با ضخامت 

 230102 

  
 مربعمتر 72،700

، به )از نوع وینیل(تهیه و نصب کف پوش پالستیکی 
 . میلیمتر7/1صورت تایل به ابعادمختلف و ضخامت 

 230103 

  
 مترمربع 86،700

، به )از نوع وینیل(تهیه و نصب کف پوش پالستیکی 
 . میلیمتر2صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت 

 230104 

  

 مترمربع 83،200

، )از نوع وینیل(ش پالستیکی تهیه و نصـب کـف پو
 2به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامـت 

 .میلیمتر

 230201 

  

 مترمربع 90،600

، )از نوع وینیل(تهیه و نصـب کـف پوش پالستیکی 
 5/2به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامـت 

 .میلیمتر

 230202 

  

 مترمربع 101،000

، )نوع وینیلاز (تهیه و نصـب کـف پوش پالستیکی 
 3به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامـت 

 .میلیمتر

 230203 

  

 مترمربع 84،300

، )از نوع وینیل(تهیه و نصـب کـف پوش پالستیکی 
به صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و 

 . میلیمتر2ضخامـت 

 230204 

  

 مترمربع 100،000

، )وینیلاز نوع (تهیه و نصـب کـف پوش پالستیکی 
به صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و 

 . میلیمتر3ضخامـت 

 230205 

  
 مترمربع 101،000

تهیه و نصب کف پوش الستیکی آجدار، به صورت 
 . میلیمتر5/2رول و با ضخامت 

 230301 

  
 مترمربع 99،300

تهیه و نصب کف پوش الستیکی آجدار، به صورت 
 . میلیمتر3رول و با ضخامت 

 230302 

  
 مترمربع 131،000

تهیه و نصب کف پوش الستیکی آجدار، به صورت 
 . میلیمتر4رول و با ضخامت 

 230303 

  
 مترمربع 66،900

تهیه و نصب کف پوش الستیکی، به صورت تایل به 
 . میلیمتر5/1ابعاد مختلف و ضخامت 

 230304 



 کارهای پالستیکی. بیست و سومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٢٦

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

  
 مترمربع 48،900

 از نوع پروفیل تهیه و نصب پوشش پالستیکی دیوارها
 . سانتیمتر10سی، به عرض . وی. پی

 230401 

  
 مترطول 4،200

. تهیه و نصب لبه پوشش پالستیکی، از نوع پروفیل پی
 .سی. وی

 230402 

  
 مترطول 7،410

. وی. تهیه و نصب نبشی پالستیکی، از نوع پروفیل پی
 .سی

 230403 

  
 مترطول 9،700

 10ده به ارتفاع تهیه و نصب قرنیز پی وی سی فشر
 . میلیمتر5سانتیمتر و ضخامت 

230404 

  
 مترمربع 50،700

سی به . وی. تهیه و نصب ورقهای موجدار پی
 . میلیمتر2ضخامت حدود 

 230501 

  
 مترمربع 107،500

تهیه و نصب ورقهای بدون موج پلی استایرن به 
 . میلیمتر3ضخامت حدود 

 230502 

  
 مترمربع 192،000

صب ورقهای بدون موج آکریلیک به ضخامت تهیه و ن
 . میلیمتر 3حدود 

 230503 

  

 مترمربع 12،400

سفید با هر چگالی، ) یونولیت(تهیه ونصب پالستوفوم 
یا الوان به ضخامت یک سانتیمتر، باتمام وسایل نصب 

 .بدون زیرسازی

 230601 

  

 مترمربع 5،150

تر که  به ازای هر سانتیم230601اضافه بها به ردیف 
به ضخامت یک سانتیمتر اضافه شود، کسر سانتیمتر به 

 .تناسب محاسبه می شود

 230602 

  

 مترمربع 2،550

به وزن ) فیلم پلی اتیلن(تهیه و نصب نایلون 
 گرم در متر مربع ، برای اطراف بتن و یا 150حدود

 .کارهای مشابه آن، که نایلون الزاما در کارباقی بماند

 230701 

  
 مترمربع 47،000

تهیه و نصب ورقهای پالستیک تقویت شده با 
 . میلیمتر9/0فایبرگالس موجدار به ضخامت حدود 

 230801 

  
 مترمربع 54،500

تهیه و نصب ورقهای پالستیک تقویت شده با 
 . میلیمتر5/1فایبرگالس بدون موج به ضخامت حدود 

 230802 

  
 مترمربع 46،400

ک تقویـت شده با تهیه و نصـب ورقهای پالستیـ
 . میلیمتر9/0دار به ضخامـت حدود  فایبرگالس موج

 230803 

  
 مترمربع 59،800

تهیه و نصـب ورقهای پالستیـک تقویـت شده با 
 . میلیمتر5/1دار به ضخامـت حدود  فایبرگالس موج

 230804 



 کارهای پالستیکی. بیست و سومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٢٧

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

  
 مترطول 37،600

 سانتیمتر، 15تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 
 . سی.وی. ازجنس پی

 230901 

  
 مترطول 1،820

 ، برای هر سانتیمتر اضافه 230901اضافه بها به ردیف 
 . سانتیمتر15بر 

 230902 

  
 مترطول 43،100

 سانتیمتر، 15تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 
 .ازجنس الستیک

 230903 

  
 مترطول 1،490

، برای هر سانتیمتر اضافه 230903اضافه بها به ردیف 
 .انتیمتر س15بر 

 230904 

  
 کیلوگرم 48،500

تهیه و جاگذاری غالف پالستیکی در بتن برای عبور 
 .لوله و سایر مصارف

 231001 

  
 کیلوگرم 28،900

کاری و جاگذاری لوله پالستیکی برای  تهیه، سوراخ
 .زهکشی

 231002 

 231003 .تهیه و نصب پله فوالدی با روکش پروپیلن عدد 52،400  
  

 مترمربع 663،500
، تا U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 

 .متر مربع/. 75مساحت 
231101 

  
 مترمربع 447،000

، به U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 
 . متر مربع2تا /. 75مساحت بیش از 

231102 

  
 مترمربع 347،500

، به U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 
 . متر مربع2 بیش از مساحت

231103 

  

 مترمربع 33،100

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننـده          
 ســاله در LTDS (120(خــاک دارای مقاومــت نهــایی 

 KN/m 20بــه میــزان ) PH < 4 > 9(محــیط خــاکی 
جهت ساخت دیوارهای حایل خاک مسـلح و تسـلیح          

 .ها شیب

231201 

  

 مترمربع 24،100

ــالح  ــه مص ــویه دارای  تهی ــد دو س ــرای ژئوگری  و اج
 سـاله در محـیط خـاکی       LTDS (120(مقاومت نهایی   

) 9 < PH < 4 ( بــه میــزانKN/m 5 جهــت تثبیــت 
 .بسترهای سست، با تالقی و غیره

231202 

  

 مترمربع 6،000

بـه ازای    231202و   231201هـای     اضافه بها به ردیف   
 افــزایش در مقاومــت کششــی نهــایی KN/m5 هــر 

)LTDS (120ساله  . 

231203 



 کارهای پالستیکی. بیست و سومفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٢٨

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

  

 مترمربع  

کـه     زمانی 231202و   231201های    اضافه بها به ردیف   
ــایی    ــیط قلی ــد در مح ــیدی PH < 9ژئوگری ــا اس  ی

 4 < PHاستفاده گردد . 

231204 

  
 مترمربع  

 Wrap-aroundاضافه بها نصب ژئوگریـد در نماهـای         
 .شود بابت متراژی که در نما دیده می

231205 

  

 مترمربع 49،300

)زمین غشا(تهیه مصالح و اجرای ژئوممبراین 
 از جنس پلی اتیلن سنگین

) high density poly ethylene ( 1به ضخامت 
های مختلف،  میلیمتر برای عایق کاری سطوح و سازه

های فاضالب و  مانند مخازن آب، سدها، حوضچه
 .استخرهای کشاورزی

231206 

  

 مترمربع 51،100

) زمین پارچه(و اجرای ژئوتکستایل بافته تهیه مصالح 
کیلو نیوتن بر متر طول و  100با مقاومت کششی 

به منظور افزایش ظرفیت باربری و % 12کرنش حداکثر 
 .تسلیح خاک

231207 

  
 مترمربع 4،000

 کیلونیوتن 50 به ازای هر 231207بها به ردیف  اضافه
 .افزایش در مقاومت کششی در هر جهت

231208 



 برش و نصب شیشه. بیست و چهارمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٢٩

   شیشه نصب  و برش.   وچهارم  بیست فصل 
 

   مقدمه
 
 .شود  می  انجام  آن  قاب  ابعاد داخلی ها، از روی  شیشه  سطوح گیری اندازه .1
 و  مورد  به  بطانه بسته و، نوار پالستیکی  سیلیکون  چسب  و مصرف ، تهیه کردن ، قواره گیری  اندازه ، هزینه  فصل  این های ردیف  در تمام .2

 .  است  کار، منظور شده  کامل  اجرای  برای  الزم  مجدد آنها و سایر عملیات  زهوارها و بستن  بازکردن همچنین
 .شود   و بیشتر باشد می  متر مربع05/0   آن  از قطعات  هر یک  مساحت  که خوری  شیشه  سطوح  شامل  فصل  این های ردیف  بهای .3

 .  است  داخل  ساخت های  شیشه  از نوع240402 و 240401  های ردیف  استثنای  به  فصل  در این شده   در نظر گرفته های شیشه .4
 منحنیهای خم و برش  های آن شامل شیشه های مندرج در این فصل از نوع مسطح بوده و برشکاری آنها مستقیم است و قیمت شیشه .5

 . نیست
   صنعتی  طریق  به  دوجداره  شیشه شود که  می  پرداخت  و موقعی  شده ها درنظر گرفته  شیشه  کردن  دستمزد دوجداره  برای240706  ردیف .6

 .شود  می  پرداخت  فصل  همین های ردیف از   و ضخامت  نوع  به  بسته  مصرفی های  شیشه  هر مترمربع بهای.  شود دوجداره
 بلوکها کاربرد   نصب  و یا آرماتور برای ، تسمه  مانند قوطی  فوالدی  مصالح  چنانچه  است ای  شیشه  بلوکهای  به  مربوط  که240503  در ردیف .7

 .شود  می  پرداخت  آنها جداگانه  باشد بهای داشته
 .هزینه هوا و یا گازهای دیگر بین دو جدار شیشه در نظر گرفته شده است 240706  در ردیف .8
 



 برش و نصب شیشه. بیست و چهارمفصل 
 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٣٠

 

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

  
 مترمربع 40،400

 میلیمتری ساده با چسب 3تهیه و نصب شیشه 
 .سیلیکون

 240101 

  
 مترمربع 41،300

 میلیمتری ساده با چسب 4تهیه و نصب شیشه 
 .سیلیکون

 240102 

  
 مترمربع 52،500

 میلیمتری ساده با چسب 5تهیه و نصب شیشه 
 .سیلیکون

 240103 

  
 مترمربع 61،900

 میلیمتری ساده با چسب 6ه و نصب شیشه تهی
 .سیلیکون

 240104 

  
 مترمربع 79،000

 میلیمتری ساده با چسب 8تهیه و نصب شیشه 
 .سیلیکون

 240105 

  
 مترمربع 94،200

 میلیمتری ساده با چسب 10تهیه و نصب شیشه 
 .سیلیکون

 240106 

  
 مترمربع 49،000

سب  میلیمتری مشجر با چ4تهیه و نصب شیشه 
 .سیلیکون

 240201 

  
 مترمربع 65،700

 میلیمتری مشجر با چسب 6تهیه و نصب شیشه 
 .سیلیکون

 240202 

  
 مترمربع 95،100

 میلیمتری مشجر با چسب 10تهیه و نصب شیشه 
 .سیلیکون

 240203 

  
 مترمربع 80،900

 4به ضخامت ) سکوریت(تهیه و نصب شیشه نشکن 
 .میلیمتر با نوار پالستیکی

 240301 

  
 مترمربع 91،000

 5به ضخامت ) سکوریت(تهیه و نصب شیشه نشکن 
 .میلیمتر با نوار پالستیکی

 240302 

  
 مترمربع 96،500

 6به ضخامت ) سکوریت(تهیه و نصب شیشه نشکن 
 .میلیمتر با نوار پالستیکی

 240303 

  
 مترمربع 113،500

 8به ضخامت ) سکوریت(تهیه و نصـب شیشه نشکن 
 .یمتر با نوار پالستیکیمیل

 240304 

  
 مترمربع 137،500

به ضخامت ) سکوریت(تهیه و نصـب شیشه نشکن 
 . میلیمتر با نوار پالستیکی10

 240305 

  

 مترمربع 186،000

اعم از ثابت با ) سکوریت(تهیه و نصـب شیشه نشکن 
 میلیمتر که در داخل قاب نصب 10بازشو به ضخامت 

 .آالت و اتصاالت یراقشود بدون لوال،  نمی

 240306 
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 شماره شرح حدوا )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 108،000

) بازتابنده( میلیمتری رفلکتیو 4تهیه و نصب شیشه 
 .رنگی

 240401 

  
 مترمربع 165،000

) بازتابنده( میلیمتری رفلکتیو 6تهیه و نصب شیشه 
 .رنگی

 240402 

  

 مترمربع 191،500

 سانتیمتر 15×15ای به ابعاد  تهیه و نصب آجر شیشه
شبکه فلزی جداگانه (ا مالت دوغاب مربوط در کف ب

 ).شود پرداخت می

 240501 

  

 مترمربع 128،500

 سانتیمتر 20×20ای به ابعاد  تهیه و نصب آجر شیشه
شبکه فلزی جداگانه (با مالت دوغاب مربوط در کف 

 ).شود پرداخت می

 240502 

  
 مترمربع 953،000

 مخصوص ای تو خالی تهیه و نصب بلوکهای شیشه
 .متر  سانتی8نما به ابعاد مختلف و ضخامت 

 240503 

  
 مترمربع 18،300

مات کردن شیشه به طریق (سند بالست کردن شیشه 
 ).ماسه پاشی

 240601 

  
 مترمربع 5،620

، اگر  240106 تا 240101های  اضافه بها به ردیف
 .شیشه به صورت فلوت باشد

 240701 

  
 مترمربع 6،520

 240201،  240106 تا 240101های   به ردیفاضافه بها
 .ها رنگی باشد  که شیشه  در صورتی240202و 

 240702 

  
 مترمربع 36،400

، اگر  240305 تا 240301های  اضافه بها به ردیف
 .های سکوریت رنگی باشند شیشه

 240703 

  
 مترمربع 60،000

، در صورتی که  240306های  اضافه بها به ردیف
 .ی باشدشیشه رنگ

 240704 

  

 کیلوگرم 7،150

، در  240305 تا 240301های  اضافه بها به ردیف
صورتی که در نصب شیشه بجای نوار، از چسب 

 .سیلیکون استفاده شود

 240705 

  

 مترطول 17،900

های تهیه و نصب شیشه اگر  اضافه بها نسبت به ردیف
شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، 

 . دوجداره شدهط شیشهبرحسب محی

 240706 

  

 مترمربع -7،840

 240201 و 240106 تا 240101های  کسر بها به ردیف
، در صورتی که بجای چسب سیلیکون از 240203تا 

 .نوار پالستیکی استفاده شود

 240707 
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 ١٣٢

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

  

 مترمربع -5،870

 240201 و 240106 تا 240101های  کسر بها به ردیف
ای چسب سیلیکون از ج ب، در صورتی که240203تا 

 .بطانه استفاده شود

 240708 

 240801 .دو شیشه مسطح) Lamination(الیه کاری  مترمربع 129،000  
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 ١٣٣

   آمیزی رنگ.  پنجم  و  بیست  فصل
 

   مقدمه
 
.   است  شده ، در نظر گرفته آمیزی رنگ   برای  سطوح سازی  منظور آماده  به  زدن  یا سمباده  برس ، هزینه  ضد زنگ  رنگ  اجرای های ردیفدر  .1

 مورد از   برحسب  آن باشد، بهای  داشته زدایی  زنگ  کارفرما، نیاز بهتایید مشاور و   مهندس  با تشخیص زدگی  زنگ  علت  به  فلزی  سطوح چنانچه
 . خواهد شد  پرداخت زدایی  زنگ های ردیف

   وزن  برحسب250301   ردیف  و قیمت  شده زدایی  زنگ  فلزی  کارهای  وزن بر حسب، 250203 و 250201، 250101  های ردیف  قیمت .2
 .شود  می  پرداخت  شده  زده  رنگ  فلزی کارهای

 .شود  می  زیر انجام های ردیف   مورد طبق ، بر حسب  نقاشی  سطوح گیری اندازه .3
 .شود  می گیری ، اندازه  شده  زدایی  و زنگ آمیزی  رنگ سطوح .1ـ3
 از   خور بیش  رنگ  عضوهای  گسترده  سطح شوند، مگر آنکه  می  رو، محاسبه  یک  و چوبی  فلزی ها، خرپاهای ها، پنجره ها، نرده شبکه .2ـ3

ها  ها، نرده  شبکه آمیزی  رنگ  اجرای  صعوبت  جبران برای. گیرد  قرار می  خور، مالک  رنگ  گسترده ، سطح  صورت  در این  رو باشد که  یک سطح
 .شود  می  درصد اضافه15   مربوط  ردیف  قیمت و خرپاها به

 از  خور بیش  شیشه  سطح  که شود، مگر وقتی خور ازدو رو کسر می  شیشه  باشند، سطح  خور داشته  شیشه  سطح  که در مورد درهایی .3ـ3
 .واهد شد خ  رو محسوب  یک ، مانند پنجره  صورت  در این  در باشد که  سطح نصف

 . خواهد آمد عمل  موجها به  سطح گیری  اندازه ، بر اساس)  موجدار آزبست مانند ورقهای( موجدار   سطوح آمیزی  رنگ پرداخت .4
 . زیر است  شرح ، به  الکل استر، سیلروکلیر و الک ، پلی  ماهوتی ، پالستیک ، پالستیک ماهوتی ، روغنی  روغنی آمیزی  رنگ  عملیات  انجام مراحل .5
 یا   روغنی ، آستر با رنگ زدن ، سمباده کاری ، بطانه ، ضدزنگ زدن  یا برس  سمباده ، شامل  فلزی  کارهای  روی  اکلیلی  یا روغنی  روغنی رنگ .1ـ5

 .  است  رویه گیریها و رنگ  لکه  روی زنی ، سمباده  با بطانه گیری  و لکه اکلیلی
،   با بطانه  گیری ، لکه ، استرزنی  بطانه  روی زنی ، سمباده کشی ، بطانه الیف ، روغن زنی  سمباده ، شامل  چوبی  کارهای  روی  روغنی رنگ .2ـ5

 .  است  رویه گیریها و رنگ  لکه  روی زنی سمباده
   روی زنی ، سمباده  با بطانه گیری ، استر، لکه زنی ، سمباده کاری ، بطانه  الیف ، روغن زنی  سمباده ، شامل  گچی  سطوح  روی  روغنی رنگ .3ـ5
 .  است  رویه گیریها و رنگ لکه
 .  است ، آستر و رویه ، آسترماهوتی  بطانه  روی زنی ، سمباده کاری ، بطانه  الیف ، روغن زنی  سمباده ، شامل  ماهوتی  روغنی رنگ .4ـ5
،   با بطانه گیری ، لکه  پالستیک ، آستر با رنگ زنی ، سمباده کاری ، بطانه یف ال ، روغن زنی  سمباده ، شامل  گچی  سطوح  روی  پالستیک رنگ .5ـ5

 .  است  رویه ها و رنگ  لکه زنی سمباده
 .  است  و آستر و رویه ، آسترماهوتی زنی ، سمباده کاری ، بطانه  الیف ، روغن زنی  سمباده ، شامل  ماهوتی  پالستیک رنگ .6ـ5
 .  است ، آستر و رویه گیری ، لکه زنی  سمباده  شامل  پالستیک  نیمه رنگ .7ـ5
 و   سفید و شیر پولیش  قرمز، پولیش  موردنیاز، پولیش  با نمرات  زدن استر، پوست  پلی ، رنگ کاری ، بطانه زدن  پوست استر، شامل  پلی رنگ .8ـ5

 .  است پرداخت
ها و   لکه زنی ، سمباده  با بطانه گیری ، لکه ، سیلرکاری  بطانه  روی زنی ، سمباده اریک ، بطانه زنی ، سمباده کاری  لیسه سیلر و کلیر، شامل .9ـ5

 .  است کلیرکاری
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   زنی ، سمباده  با بطانه گیری ، لکه  و الکل ، آستر الک  بطانه  روی  زنی ، سمباده کاری ، بطانه  زنی ، سمباده کاری  لیسه ، شامل  الکل  الک رنگ .10ـ5
 .  است  آن  و پرداخت  الکل  الک ویهها، ر لکه
 .شود  می  انجام  شده  رنگ  طول  براساس  و متناوب  منقطع  کشی  خط های ردیف  گیری اندازه .6
، کمتر   دستور کارفرما ضخامت  طبق  میباشد و چنانچه  میکرون140 برابر با 250303   در ردیف  شده تعیینخشک    قشرهای  ضخامت جمع .7

 .شود  می  مزبور محاسبه  متناسباً از ردیف  آن شتر شود بهاییا بی
 آمیزی روی سطوح سیمانی و بتنی کاربرد دارد و شامل رزین امولزیونی از نوع اکریالت،  ی رنگ برا250703   در ردیف مصالح مندرج .8

 .استاکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد فرعی دیگر 
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 ١٣٥

 

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

  
 کیلوگرم 140

اسکلتهای فلزی و ) زنگ زدایی( یا برس زدن سمباده
 .یا میلگرد

 250101 

  
 مترمربع 3،710

کارهای فلزی به ) زنگ زدایی( یا برس زدن سمباده
 .استثنای اسکلتهای فلزی و میلگرد

 250102 

  
 کیلوگرم 715

لگرد به روش  زدایی اسکلتهای فلزی و یا میزنگ
 ).سندبالست(ماسه پاشی 

 250201 

  
 مترمربع 15،700

 زدایی کارهای فلزی به استثنای اسکلتهای فلزی زنگ
 ).سندبالست(و میلگرد، به روش ماسه پاشی 

 250202 

  
 کیلوگرم 1،030

 زدایی اسکلتهای فلزی، به روش ساچمه پاشی زنگ
 ).شات بالست(

 250203 

  
 مترمربع 22،900

 زدایی کارهای فلزی به استثنای اسکلتهای فلزی، زنگ
 ).شات بالست(به روش ساچمه پاشی 

 250204 

  
 کیلوگرم 285

 مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی تهیه
 .اسکلت فلزی

 250301 

  
 مترمربع 8،710

 مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی تهیه
 .کارهای فلزی به استثنای اسکلتهای فلزی

 250302 

  

 مترمربع 41،000

 مصالح و اجرای رنگ اپوکسی برای مخازن و تهیه
سایر کارهای فلزی، شامل دوقشر ضد زنگ برای 

 .اپوکسی، یک قشرآستر و یک قشر رویه

 250303 

  
 مترمربع 29،300

 مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای تهیه
 .فلزی

 250304 

  
 مترمربع 31،700

ح و اجرای رنگ اکلیلی کامل روی کارهای  مصالتهیه
 .فلزی

 250305 

  

 مترمربع 48،500

تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی به طریق بدون هوا 
)air less(شر، هر قشر ، روی کارهای فلزی در سه ق

 . میکرون25به ضخامت خشک 

250306 

  
 مترمربع 1،730

 میکرون سه به ازای هر 250306اضافه بها به ردیف 
 .اضافه ضخامت در هر قشر

250307 

  

 مترمربع 49،000

 به طریق بدون زینک ریچتهیه مصالح و اجرای رنگ 
 قشر، هر ، روی کارهای فلزی در سه)air less(هوا 

 . میکرون25 قشر به ضخامت خشک

250308 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد یبها مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 1،750

 به ازای هر سه میکرون 250308اضافه بها به ردیف 
 .شراضافه ضخامت در هر ق

250309 

  

 مترمربع 46،800

 به طریق بدون هوا الکیدیتهیه مصالح و اجرای رنگ 
)air less( روی کارهای فلزی در سه قشر، هر قشر ،

 . میکرون25به ضخامت خشک 

250310 

  
 مترمربع 1،580

 به ازای هر سه میکرون 250310اضافه بها به ردیف 
 .اضافه ضخامت در هر قشر

250311 

  
 مترمربع 28،200

 مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و تهیه
 .سایر کارهای چوبی

 250401 

  
 مترمربع 181،500

 مصالح و رنگ آمیزی کارهای چوبی با رنگ پلی تهیه
 .استر کامل

 250402 

  
 مترمربع 29،900

 مصالح و اجرای رنگ الک الکل روی کارهای تهیه
 .چوبی

 250403 

  
 مترمربع 35،000

 مصالح و اجرای سیلر و کلیرکاری کامل روی یهته
 .کارهای چوبی

 250404 

  
 مترمربع 22،000

 مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی اندود تهیه
 .گچی دیوارها و سقفها

 250501 

  
 مترمربع 19،300

 مصالح و اجرای رنگ پالستیک کامل روی اندود تهیه
 .گچی دیوارها و سقفها

 250502 

  
 مترمربع 6،510

 مصالح و اجرای رنگ نیم پالستیک کامل روی تهیه
 .اندود گچی دیوارها و سقفها

 250503 

  
 مترمربع 24،600

 مصالح و اجرای رنگ پالستیک ماهوتی کامل تهیه
 .روی اندود گچی دیوارها و سقفها

 250504 

  
 مترمربع 28،000

 مصالح و اجرای رنگ روغنی ماهوتی کامل روی تهیه
 .گچی دیوارها و سقفهااندود 

 250505 

  
 مترمربع 14،100

 مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکلیل نسوز، تهیه
 .شامل آستر و رویه

 250506 

  
 مترطول 4،160

 مصالح و اجرای خط کشی منقطع و متناوب به تهیه
 . سانتیمتر، با رنگهای ترافیک12عرض 

 250601 

  
 مترطول 4،100

ای خط کشی متصل و مداوم به  مصالح و اجرتهیه
 . سانتیمتر، با رنگهای ترافیک12عرض 

 250602 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد یبها مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترمربع 126،000

 مصالح و اجرای رنگ آمیزی سطوح آسفالت و تهیه
 .بتن با رنگ دوجزئی مانند خط عابر پیاده

 250603 

  

 مترمربع 11،000

 مصالح و اجرای رنگ آمیزی روی سطوح تهیه
، با رنگ )آزبست(ز صفحات سیمان و پنبه نسو

 .روغنی شامل آستر و رویه

 250701 

  

 مترمربع 20،900

 مصالح و اجرای رنـگ آمیزی در نماهای سیمانی تهیه
، شامل )کوپلیمر(و بتنی با رنگ امولزیونی هم بسپار 

 .دو قشر آستر و یک قشر رویه

 250703 

  

 مترمربع 17،400

 سیمانی تهیه مصالح و اجرای رنـگ آمیزی در نماهای
و بتنی با رنگ رزینی اکریلیک و حالل آب شامل یک 

 .قشر پرایمر یک قشر آستر و یک قشر رویه

250704 
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 ١٣٨

   و اساس زیر اساس.   وششم  بیست  فصل
 

   مقدمه
 
 .  خواهد گرفت ورت، ص  شدن  از کوبیده  قشرها پس ها و حجم  ابعاد نقشه گیریها بر اساس ، اندازه  فصل  این های ردیف  در تمام .1
 و  ، حمل  بارگیری  برای ای  جداگانه  گیرد، هزینه  متعدد صورت دفعات  به  و باراندازی ، حمل  بارگیری  انجام ، هر گاه  فصل  این های ردیفدر  .2

 .  نیست  پرداخت ، قابل  اضافی باراندازی
3. PIاست9، حداکثر 260701   ردیف موضوع)  توونان ( ای  رودخانه  مصالح  مجاز برای  . 
 مشاور   مهندس  بستر، توسط منظور تحکیم  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع ه مورد، نحو ، برحسب  لجنی در زمینهای .4

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

بها   فهرست  این  سوم  در فصل260701   ردیف موضوع)  توونان ( ای  رودخانه  مصالح  و کوبیدن  پاشی ، آب  پخش  به  مربوط های ردیف .5
 .  است  شده بینی پیش
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 1387 سال ابنیه فهرست بهای واحد پایه رشته

 
 

 ١٣٩

 

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

  
 مترمکعب 60،300

 مصالح زیراساس ازمصالح رودخانه ای با دانه تهیه
 . میلیمتر50بندی صفر تا 

 260101 

  
 مترمکعب 61،400

 مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای با دانه تهیه
 . میلیمتر38بندی صفر تا 

 260102 

  
 مترمکعب 61،700

 مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای با دانه تهیه
 . میلیمتر25بندی صفر تا 

 260103 

  

 مترمکعب 69،900

 مصالح اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی تهیه
 درصد مصالح 50 میلیمتر، وقتی که حداقل 50صفر تا

 . در یک وجه شکسته باشد4مانده روی الک نمره 

 260301 

  

 ترمکعبم 71،000

 مصالح اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی تهیه
 درصد 50 میلیمتر، وقتی که حداقل 38صفر تا 

 در یک وجه شکسته 4مصالح مانده روی الک نمره 
 .باشد

 260302 

  

 مترمکعب 72،100

 مصالح اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی تهیه
 درصد 50 میلیمتر، وقتی که حداقل 25صفر تا 

 در یک وجه شکسته 4مصالح مانده روی الک نمره 
 .باشد

 260303 

  

 مترمکعب 1،500

 ، در 260303 تا 260301های   بها به ردیفاضافه
 4صورتی که درصد شکستگی مصالح روی الک نمره 

 درصد اضافه 5 به ازای هر( درصد باشد 50بیشتر از 
 ).درصد شکستگی یک بار

 260401 

  

 عبمترمک 7،320

 آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر پخش،
 100 سانتیمتر، با حداقل 15اساس به ضخامت تا 

 .درصد تراکم به روش آشو اصالحی

 260601 

  

 مترمکعب 5،500

 آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر پخش،
 95 سانتیمتر، با حداقل 15اساس به ضخامت تا 

 .درصد تراکم به روش آشو اصالحی

 260602 

  

 مترمکعب 6،480

 آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر پخش،
 سانتیمتر، با حداقل 15اساس به ضخامت بیشتر از 

 . درصد تراکم به روش آشو اصالحی100

 260603 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(لک بهای

  

 مترمکعب 9،640

 آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به پخش،
 درصد تراکم 100 سانتیمتر، با حداقل 10ضخامت تا 

 .به روش آشو اصالحی

 260604 

  

 مترمکعب 8،790

 آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به پخش،
 100 سانتیمتر، با حداقل 15 تا 10ضخامت بیشتر از 

 .درصد تراکم به روش آشو اصالحی

 260605 

  

 مترمکعب 42،200

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

 .محوطه

 260701 



 آسفالت. بیست و هفتمفصل 
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 ١٤١

  آسفالت.  هفتم  و  بیست  فصل
 

   مقدمه
 
 ، باراندازی در محل مصرف و اجرای آسفالت کیلومتر30 تا  حملتهیه آسفالت از کارخانه ،  هزینهآسفالتی در این فصل   های ردیفبهای در  .1

 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  فصلدر ر طبق ردیف مربوط کیلومتر ب30د بر  و هزینه حمل مازااست  شده  در نظر گرفته
 برای اجرای پریمکت و تک کت مصرفیو همچنین قیر   سفالتحمل دیگری از بابت حمل مصالح سنگی وقیر مربوط به آهزینه هیچگونه  .2

 .نیستقابل پرداخت 
   مصالح بندی  و دانه ، باید جنس  از مصرف قبل.  شود  تهیه  فنی ها و مشخصات نقشه در   شده  درج  مشخصات ، باید طبق  مصرفی آسفالت .3 

 . مشاور برسد  مهندستایید ، به  قیر آن  و میزان  نوع  و همچنین سنگی
 در حد مجاز  ت ضخام  کسری  که گیرد و در صورتی  می  صورت  و مشخصات  نقشه ، طبق  از کوبیدگی ، پس  آسفالت  ضخامت گیری اندازه .4

 .شود  می  کار کم  از بهای  نسبت همان باشد، به
  . ، مورد نظر نیست  طبیعی  و شکستگی  است  مصنوعی ، شکستگی  فصل  این های ردیف در   سنگی  مصالح منظور از شکستگی .5
 .شود  می  سانتیمتر محاسبه  یک نسبت ، کسر سانتیمتر، به  آسفالتی های ردیفدر  .6
 و پرداخت بهای   است  منظور شده  مربوط های ردیف   در قیمت کت  زیر تک  سطح  و تمیز کردن  پریمکت  زیرین  سطح  جارو کردن ینههز .7

 .باشد های مربوط منوط به جاروکردن و تمیزکردن سطح زیرین پریمکت و تک کت می ردیف
 .شود  می  درصد پرداخت30  اضافه  به  فصل  این های فردی مورد،   موجود، بر حسب  آسفالتی  سطوح گیری  لکه برای .8
 بیندر و   قشرهای  و برای  کیلوگرم9/0   آسفالتی  اساس  برای  آسفالتی  سانتیمتر بتن  یک ضخامت  به  هر متر مربع ، مقدار قیر برای  فصل در این .9

   سازمان  فنی معیارهای ضوابط وتدوین دفتر 55   شماره نشریه ( تمانی ساخ  کارهای  و عمومی  فنی  در مشخصات  شده  تعیین میزان توپکا به
 هر   مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای  و رواداریهای  کارگاهی  فرمول  بر اساس  که در صورتی.   است  شده ، محاسبه) برنامه ریزی کشور و  مدیریت

 . خواهد شد ، استفاده270403 و 270402  های ردیف مورد از  ، بر حسب  آسفالتی تر بتن سانتیم  یا کسر قیر در هر متر مربع  اضافه  کیلوگرم1/0
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 ١٤٢

 

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

  
 کیلوگرم 4،270

با قیر ) پریمکت(تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی 
 .محلول

 270101 

  
 کیلوگرم 4،350

با قیر ) تک کت(حی تهیه مصالح و اجرای اندود سط
 .محلول

 270201 

  

 مترمربع 10،200

 و اجرای بتن آسفالتی باسنگ شکسته ازمصالح تهیه
بندی  ، هر گاه دانهقیریرودخانه ای برای قشر اساس 

 میلیمتر باشد، به ازای هر 5/37مصالح صفر تا 
 .سانتیمترضخامت آسفالت

 270301 

  

 مترمربع 10،200

لتی با سنگ شکسته از مصالح  و اجرای بتن آسفاتهیه
، هر گاه دانه بندی قیریرودخانه ای برای قشر اساس 

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 25مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 270302 

  

 مترمربع 10،500

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
 بندی ، هر گاه دانه)بیندر(رودخانه ای برای قشر آستر 

ازای هر سانتیمتر   میلیمتر باشد، به25مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 270303 

  

 مترمربع 10،500

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
، هر گاه دانه بندی )بیندر(ای برای قشر آستر  رودخانه

ازای هر سانتیمتر   میلیمتر باشد، به19مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 270304 

  

 مترمربع 10،900

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته ازمصالح 
، هر گاه دانه بندی )توپکا(رودخانه ای برای قشر رویه 

 میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر 19مصالح صفر تا 
 .ضخامت آسفالت

 270305 

  

 مترمربع 11،000

مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از 
، هر گاه دانه بندی )توپکا(رودخانه ای برای قشر رویه 

ازای هر   میلیمتر باشد، به5/12مصالح صفر تا 
 .سانتیمتر ضخامت آسفالت

 270306 

  

 مترمربع 295

، 270306 تا 270301های   بها نسبت به ردیفاضافه
 کیلوگرم قیر مصرفی در هر متر 1/0بابت اضافه هر 

 .ی هر سانتیمتر ضخامتمربع آسفالت، به ازا

 270402 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمربع -295

، بابت 270306 تا 270301های   به ردیفکسربها
 کیلوگرم قیر مصرفی در هر مترمربع 1/0کسر هر 

 .آسفالت به ازای هر سانتیمتر ضخامت

 270403 

  

 مترمربع 2،340

، در 270306 تا270303های   به ردیفبها اضافه
روها و معابر با عرض  صورتی که آسفالت در پیاده

 . متر اجرا شود2کمتر از 

 270404 

  
 مترمربع 28،100

 و اجرای آسفالت بام، به انضمام پخش و کوبیدن تهیه
 . سانتیمتر2آن به ضخامت 

 270501 

  
 مترمربع 10،800

 برای هر یک سانتیمتر 270501 بها به ردیف اضافه
 .افزایش ضخامت

 270502 

  
 دسیمتر مکعب 2،400

 مصالح و پرکردن درزهای کف سازی های بتنی تهیه
 .با ماسه آسفالت

 270503 
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 ١٤٤

   ونقل حمل.   و هشتم  بیست  فصل
 

   مقدمه
 
  در  مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  کیلومتر، و همچنین30  ، تا فاصله  تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه .1

  فصلهای ( آالت  آهن  کیلومتر، تنها برای30 مازاد بر   حمل  و هزینه  است  شده  بها در نظر گرفته  فهرست  این  سایر فصلهای های ردیف  قیمت
  های ردیف   مورد بر اساس  بر حسب  سنگی و توونان  مصالحهای بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی،  جدولآسفالت،، آجر،  ، سیمان)  و نهم هفتم
 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه  حمل  هزینه گونه ، هیچ  سایر مصالح شود و برای  می  پرداخت  فصل این
   زیر تعیین  شرح گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که1 بند   موضوع  از مصالح مقادیر هر یک .2
 .  یا سایر موارد نیست  مقادیر مصالح  محاسبه  استناد برای  و قابل  است  حمل های  هزینه  احتساب  تنها برای  شده عیینمقادیر ت. شود می
  سیمان .1ـ2
ساخته های بتنی پیش  و جدول   سبک  از بتن  ساخته  پیش  بتنی  بلوکهای استثنای  به  بتنی ساخته  پیش  و قطعات  بتن  تهیه  برای سیمان .1ـ1ـ2

 :ماشینی پرسی
، حجم مالت برای نصب قطعات پیش ساخته به شود  می ، محاسبه  سیمان د اتالف درص6  اضافه  به  در بتن  عیار سیمان ، بر اساس  مقدار سیمان

 .شود حجم این قطعات اضافه می
 :  بنایی  کارهای  مالت  تهیه  برای سیمان .2ـ1ـ2

 به استثنای ،  بنایی  در کارهای  مالت  و حجم  شده ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به  در مالت  سیمان عیار  به ، با توجه  مقدار سیمان
 درصد حجم بنایی منظور 15 سفالی حجم مالت به میزان   و در مورد بلوکشود  منظور می  بنایی  درصد حجم30  میزان   بههای سفالی بلوک
 . شود می
 :  سیمانی  اندودهای  مالت  تهیه  برای سیمان .3ـ1ـ2

  ، با توجه  سیمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به  در مالت  عیار سیمان ، بر اساس  پرکننده  و مالتهای  اندودکاری ، در مالت  مقدار سیمان
 .شود  می  اندودها محاسبه ضخامت به
 :  سیمانی  با بلوک  بنایی  برای سیمان .4ـ1ـ2

   کیلوگرم175  طور متوسط ، به  سیمانی  با بلوک  بنایی  در هر متر مکعب  چینی  بلوک  و مالت  سیمانی  بلوکهای  ساخت ، برای  سیمان مقدار
 .شود  می ، در نظر گرفته  سیمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به سیمان

 : کاری  و سرامیک ، کاشیکاری الک پ  با سنگ ، سنگکاری  کف  فرش  مالتهای  تهیه  برای سیمان .5ـ1ـ2
  حجم. شود  می ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به  در مالت  مصرفی  عیار سیمان ، بر اساس  یاد شده کارهای  در مالت  سیمان  میزان
 .شود  می  لیتر در نظر گرفته30،   در هر متر مربع  یاد شده  کارهای  برای  مصرفی مالت

 :  و بلوک  تیرچه  سقفهای  بتن  برای سیمان .6ـ1ـ2
 لیتر، و مقدار 500   سقف  متر مکعب  هر یک ، برای  سقف  روی  و بتن  تیرچه  بتن ، شامل  سفالی  با بلوک  و بلوک  تیرچه  سقف  برای  مقدار بتن

 لیتر، در نظر 770   سقف  متر مکعب  هر یک ، برای  سقف  روی  بتن و  و بلوک  تیرچه  بتن ، شامل  بتنی  با بلوک  و بلوک  تیرچه  سقف  برای بتن
 .شود  می  محاسبه  درصد اتالف6 و   سقف  در بتن  عیار سیمان  به  با توجه مقدار سیمان. شود  می گرفته

  هر ازای ، به  درصد افت6  اضافه  به یلو گرم ک25، )  گازی بتن (  سبک  از بتن  ساخته  پیش  بتنی  با بلوک  چینی  بلوک  مالت  برای سیمان .7ـ1ـ2
 .شود  می  محاسبه  بنایی مترمکعب 
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 ١٤٥

 )  و توونان  الشه ، سنگ  قلوه ، سنگ  و ماسه  شن ، مخلوط ، ماسه شن (  سنگی مصالح .2ـ2
   تن65/0   با پوکه  سبک  بتن  هر مترمکعب یبرا. شود  می  محاسبه  و ماسه  شن  تن2/2،  بتنی  و محصوالت  بتن  انواع  هر متر مکعب برای .1ـ2ـ2

 .باشد  برای تعیین فاصله حمل پوکه، محل تامین پوکه مالک می.شود  می  در نظر گرفته  پوکه  بجای  ماسه  تن5/1   و معادل ماسه
   تن6/0،   سیمان  ماسه  با مالت  سفالی وک و بل ، ماشینی ، سیمانی  آهکی ، ماسه ، قزاقی  فشاری  با آجرهای  بنایی  هر متر مکعب برای .2ـ2ـ2

 .شود  می ، محاسبه ماسه
شود و   می ، محاسبه  ماسه  تن6/0دار و  ریشه  سنگ  تن84/1،   سیمان  ماسه دار و مالت  ریشه  با سنگهای  بنایی  هر متر مکعب برای .3ـ2ـ2

 .شود دار منظور می  ریشه  سنگ ن ت84/1   معادل  الشه بلوکاژ با سنگدرناژ و    هر مترمکعب برای
   تن85/1 و یا با تارد،   آهک ، یا ماسه  پرکننده  و مالت  سیمان  ماسه  یا مالت  موزاییک ، مالت  یا قائم  اندود افقی  هر متر مکعب برای .4ـ2ـ2

 .شود  می  محاسبه ماسه
 .شود  می  محاسبه  ماسه  تن05/0،  کاری  و سرامیک ، کاشیکاری ک پال  سنگ  با انواع ، سنگکاری  کف  فرش  هر متر مربع برای .5ـ2ـ2
 .شود  می  محاسبه  سنگی  مصالح  تن2،   شده  کوبیده  و زیر اساس ، اساس  توونان  قشر تقویتی  هر متر مکعب برای .6ـ2ـ2
   هر مترمکعب شود و برای  می  محاسبه  ماسه  تن6/0 و  لوه ق  سنگ  تن2،   سیمان  ماسه  و مالت  قلوه  با سنگ  بنایی  هر متر مکعب برای .7ـ2ـ2

 .شود  می در نظر گرفتهو یا الشه    قلوه  سنگ  تن2  معادلیا الشه    قلوه بلوکاژ با سنگدرناژ و 
 .شود  می  محاسبه  ماسه  تن3/1، )  مربوط  و مالت خود بلوک (  تو خالی  سیمانی  با بلوک  بنایی  هر متر مکعب برای .8ـ2ـ2
 . شود آسفالت بابت حمل منظور می   تن2/2معادل  ،  شده  کوبیده  آسفالتی  بتن  هر متر مکعب برای .9ـ2ـ2
 .شود  می  محاسبه  بنایی  مالت  بابت  ماسه  تن16/0،   سبک  از بتن  ساخته  پیش  بتنی  با بلوک  بنایی  هر متر مکعب برای .10ـ2ـ2
 )  آالت آهن ( فوالد مصرفی .3ـ2
 05/1شود،   می  مشخص  اجرایی های  و نقشه  فنی  مشخصات  بر اساس  که  و نهم  هفتم فصلهای  به  مربوط  فوالد مصرفی  هر کیلوگرم  ازای  به

 .شود  منظور می  حمل  بابت کیلوگرم
   به  نصب  برای  شود و سپس  ساخته  در کارخانه  فلزی های  سازه  و یا دستور کارفرما مقرر شود قطعات  ضوابط  طبق که درصورتی .2-3-1

 3-2 بند  با در نظر گرفتن) شود  می  کارفرما تعیینتایید با   کارخانه محل (  کارخانه  به  تهیه  از محل آالت  آهن  حمل  شود، هزینه  حمل کارگاه
 .شود  می  زیر عمل  ترتیب  به کارگاه   به  از کارخانه  شده  ساخته  فوالدی  قطعات  حمل شود و برای  می پرداخت
 کیلومتر 30   حمل فاصله حداقل (280101   ردیف  برابر بهای4   کیلومترمعادل75   تا فاصله  و حمل  و باراندازی  بارگیری های  هزینه  جبران  برای

 و   محاسبه  مربوط های ردیف   به5/1   ضریب ا اعمال ب  بعدی های ردیف   قیمت  کیلومتر طبق75 مازادبر   فواصل و برای) شود  می درنظرگرفته
 .شود  می پرداخت

 :های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و جدول   سبک  و بتنی  سفالی آجر و بلوک .4ـ2
   حمل  برای  تن25/1 ،  و ماشینی ، سیمانی  آهکی ، ماسه ، قزاقی  فشاری  با آجرهای  و نماچینی  یا نماسازی  بنایی  هر متر مکعب برای .1ـ4ـ2

 .شود آجر منظور می
 .شود  منظور می  بلوک  حمل  برای  تن7/0 سبک،   از بتن  ساخته  پیش  بتنی و بلوک)  ای تیغه (  سفالی  با بلوک  بنایی  هر متر مکعب برای .2ـ4ـ2
 .شود  منظور می  بلوک  حمل ای بر  تن4/0 اجرا شود،   سفالی  با بلوکهای  که  سبک  سقف  هر متر مکعب برای .3ـ4ـ2
 .شود های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی از ردیف های حمل سیمان پاکتی پرداخت می جدول هزینه حمل .4ـ4ـ2
 .شود  می  زیر تعیین  شرح ، به  حمل ه هزین  پرداخت ، برای  سیمان حمل مبدا  .3
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 خرید   محل  حالت در این.   است  مربوط  کارخانه ، محل حمل مبدا  شود،   خریداری لی داخ های  مستقیماً از کارخانه  سیمان  که در صورتی .1ـ3
 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب  مهندستایید باید قبالً به

   سیمان که ( لی داخ  سیمان  کارخانه  نزدیکترین ، محل حمل مبدا  نشود،   خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان که در صورتی .2ـ3
 .، خواهد بود)کند  خرید تولید می مورد نظر را در زمان

 .شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای فوالد  مبدأ حمل .4
   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی تولید کنندگان، مستقیماً از فوالد   که در صورتی .1ـ4

 باید قبالً   خرید یا تحویل  محل  حالت در این.  خواهد بود  تحویل  محل، مرکز  خریدهای  و برای تولید   محل داخلیتولید کنندگان خرید از 
 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس به
   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه داخلیتولید کنندگان مسقیماً از فوالد    که در صورتی .2ـ4

محسوب فوالد  نورد نیز جزو تولیدکنندگان های کارخانه .کند نزدیکترین محل تولید فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می
  .شوند می
 مبدا .  کارفرما برسد  مشاور و تصویب  مهندستایید   باید بهیش ساخته ماشینی پرسیهای بتنی پ جدول  و آجر،  سنگی  خرید مصالح محل .5

 . آنها است)  خرید محل (  تحویل ، محل  حمل  هزینه  پرداخت  برای  یاد شده  مصالح حمل
   پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل های دیفر   کیلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد - مبدا  (  حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل بهای .6

 50/1   ضریب ، با اعمال  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل های ردیف   کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل شود و اگر مسافت  می پرداخت
 .شود  می  کیلومتر پرداخت30 از کسر   پس، مسیر  طول تمامهای مربوط، برای  به قیمت ردیف

   یاد شده  در دفترچه  که در مورد راههایی.   است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت ه دفترچ  آخرین  طبق  راه  نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین مبنای .7
 .شود ی م  آنها تعیین  مشاور مسافت  نظر مهندس  طبق  فاصله  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای مسافتی

 .شود  می  درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  این های ردیف   شود، بهای  انجام  و شنی  خاکی  در راههای  مصالح  حمل  که در صورتی .8
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
  کیلومتر-تن  335

 30 آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد برحمل
 . کیلومتر75ومتر تا فاصله کیل

 280101 

  
  کیلومتر-تن  225

 آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر حمل
 . کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75

 280102 

  
  کیلومتر-تن  140

 آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد حمل
 . کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150بر

 280103 

  
  کیلومتر-تن  115

 آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر حمل
 . کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله300

 280104 

  
  کیلومتر-تن  100

 آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد حمل
 . کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450بر

 280105 

  
  کیلومتر-تن  83

 مازاد  آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت بهحمل
 . کیلومتر750بر

 280106 

  
  کیلومتر-تن  380

 30 آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر حمل
 . کیلومتر75کیلومتر تا فاصله 

 280201 

  
  کیلومتر-تن  255

 75 آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر حمل
 . کیلومتر150کیلومتر تا فاصله 

 280202 

  
  کیلومتر-تن  160

 150 مصالح سنگی نسبت به مازاد بر  آجر وحمل
 . کیلومتر300کیلومتر تا فاصله 

 280203 

  
  کیلومتر-تن  135

 300 آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر حمل
 . کیلومتر450کیلومتر تا فاصله 

 280204 

  
  کیلومتر-تن  115

 450 آجر ومصالح سنگی نسبت به مازاد بر حمل
 .ومتر کیل750کیلومتر تا فاصله 

 280205 

  
  کیلومتر-تن  95

 750 آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد برحمل
 .کیلومتر

 280206 

  
  کیلومتر-تن  685

 کیلو متر تا فاصله 30 آسفالت نسبت به مازادحمل
 . کیلومتر75

 280301 
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 کار  پای مصالح. 1  پیوست
 

  مقدمه
   زمانبندی  برنامه  به با توجه در کار نصب شود ، مورد نیاز باشد و  پیمان  موضوع  اجرای  برای شود که  می  اطالق مصالحی کار، به  پای مصالح. 1

  هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات  کار، طبق اجرای
 . شود  مشاور تنظیم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن ورود که   جلسه ، باید صورت کارگاه  به ورود مصالح

 در   مصالح  و باراندازی  مربوط  فصلهای های ردیف در   شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری ه، هزین  ضمیمه  فهرست های ردیف  در قیمت .2
   در مقدمه  شده بینی  موارد پیش استثنای ، به  مازاد مصالح  حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده ظر گرفته، در ن  منظم صورت  به کارگاه

 .شود  نمی فصلها، انجام
   مصالح بهای درصد 70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام. 3

  ه، هزین ای  منطقه  ضریبهای ، با احتساب)شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی برای( 7/0بدون اعمال ضریب    حمل کار و هزینه پای
 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  و پیشنهادی باالسری

   کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست  به ، متعلق  وضعیت ورت در ص  از منظور شدن کار، پس  پای  مصالح تمام. 4
  چنانچه (   وضعیت  از صورت  از کسر آن ، پس  صورت  در این که.  باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  اجرای  برای  که ندارد، مگر مصالحی

 . کند  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت تواند با پیشنهاد مهندس یمانکار می، پ) باشد   منظور شده  وضعیت در صورت
   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ ولیتئمس. 5

 . باشد، انبار کند ن مصو  و سایر عوامل  جوی عوامل
   شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهای کار در صورت  پای  مصالح  بهای  محاسبه کار، تنها برای  پای  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح نرخ. 6

 .  یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ، و قابل است
 مازاد  مصالح. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  قطعی  وضعیت ، و صورت موقت   از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین. 7

 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه ، باید توسط پیمانکار است  به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که بر مصرف
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 410202  . شستهماسه رمکعبمت 102،500  
 410203  . شستهشن مترمکعب 59،300  
 410204  . قلوهسنگ مترمکعب 47،800  
 410205  . زیر اساس از مصالح رودخانه ایمصالح مترمکعب 52،900  
 410206  . اساس شکسته از مصالح رودخانه ایمصالح مترمکعب 61،400  
 410301  . الشهسنگ مترمکعب 54،900  
 410302  . الشه قواره شده موزاییکیسنگ مترمکعب    
 410303  . الشه قواره شده موزاییکی درز شدهسنگ مترمکعب    
 410305  . بادبرسنگ مترمکعب 119،500  
 410306  . سنگ دوتیشه ریشه دارانواع مترمربع 74،500  
  

 مترمربع 163،000
 2ت ضخام  سنگ پالک تراورتن سفید به انواع

 .سانتیمتر
 410401 

  
 مترمربع 238،000

 2ضخامت   سنگ پالک تراورتن رنگی به انواع
 .سانتیمتر

 410402 

 410403  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ پالک الشتر بهانواع مترمربع 78،200  
 410404  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ پالک سیاه بهانواع مترمربع 73،200  
 410405  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ پالک مرمریت بهعانوا مترمربع 93،700  
 410406  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ پالک چینی بهانواع مترمربع 148،000  
 410407  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ الشه تراورتن بهانواع تن 119،500  
 410408  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ قرنیز بهانواع مترطول 7،320  
 410501  . پرتلند نوع یک پاکتیسیمان تن 453،000  
 410502  . پرتلند نوع یک فلهسیمان تن 389،500  
 410503  . پرتلند نوع دو پاکتیسیمان تن 468،000  
 410504  . پرتلند نوع دو فلهسیمان تن 404،500  
 410506  . پاکتی5 پرتلند نوع سیمان تن 483،000  
 410507  . فله5  پرتلند نوعسیمان تن 419،500  
 410508  . سفید پاکتیسیمان تن 865،500  
 410601  . پاکتیگچ تن 215،000  
 410602  . فلهگچ تن 172،000  
 410603  . آهک زندهکلوخه تن 289،500  
 410701  . فشاریآجر قالب 775  
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 410702  . آجر ماشینی سوراخدارانواع قالب 540  
 410703  .قزاقی آجر انواع قالب 680  
 410801  ).آجر تیغه( بلوک سفال انواع قالب 1،680  
 410802  ).سقفی( بلوک سفال انواع قالب 5،160  
 410803  . بلوک سیمانی دیواریانواع قالب 3،870  
 410804  . بلوک سیمانی سقفیانواع قالب    
 410901  . تیرآهنانواع کیلوگرم 8،680  
 410902  . تیرآهن بال پهنانواع مکیلوگر 12،700  
 410903  . ناودانیانواع کیلوگرم 10،300  
 410904  . نبشیانواع کیلوگرم 8،640  
 410905  . سپریانواع کیلوگرم 9،410  
 410906  . قوطیانواع کیلوگرم 9،040  
 410907  . تسمهانواع کیلوگرم 8،040  
 410908  . ورق سیاهانواع کیلوگرم 8،070  
 411001  . میل گرد سادهانواع کیلوگرم 8،960  
 411002  . میل گردآجدارانواع کیلوگرم 8،410  
 411003  . شبکه جوشی فوالدیانواع کیلوگرم 9،130  
  

 کیلوگرم 8،660
 و پروفیل Z پروفیلهای توخالی، پروفیل انواع

 .چهارچوب
 411101 

 411202  .انیزه ورقهای گالوانواع کیلوگرم 11،600  
 411303  . توری سیمیانواع کیلوگرم 10،100  
 411304  . رابیتسانواع مترمربع 8،630  
 411405  . پروفیل آلومینیومیانواع کیلوگرم 35،800  
 411406  . ورق آلومینیومیانواع کیلوگرم 38،700  
 411407  . در و پنجره آلومینیومیانواع کیلوگرم 46،800  
 411501  . ورقهای صاف آزبست سیمانانواع کیلوگرم 3،350  
 411502  . ورقهای موجدارآزبست سیمانانواع کیلوگرم 2،200  
 411601  . موزاییک سیمانی سادهانواع مترمربع 27،700  
 411602  . موزاییک ایرانیانواع مترمربع 37،200  
 411603  . موزاییک فرنگیانواع مترمربع 49،200  
 411701  .های پیش ساخته رطوبتی  عایقانواع مترمربع 22،700  
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

 411801  . کاشی دیواریانواع مترمربع 44،500  
 411802  ).سرامیک( کاشی کفی انواع مترمربع    
 411901  . خارجیتراورس مترمکعب 2،785،000  
 411902  . نراد خارجیتخته مترمکعب 2،885،000  
 412001  . ایرانیتراورس عبمترمک 2،635،000  
 412002  . و الوار ایرانیتخته مترمکعب 2،485،000  
 412101  . فیبرانواع مترمکعب 3،075،000  
 412201  . نئوپانانواع مترمکعب 2،568،000  
 412301  . تخته سه الیی ایرانیانواع مترمکعب 12،835،000  
 412401  . قیرانواع کیلوگرم 3،280  
 412501  . درچوبی پیش ساختهانواع مترمربع 123،000  
 412502  . چهارچوب چوبیانواع مترطول 57،800  
 412601  . کف پوش پالستیکیانواع مترمربع 62،000  
 412701  . کف پوش الستیکیانواع مترمربع 81،000  
 412801  . پوکهانواع مترمکعب 136،500  
 412901  .ی چتایانواع مترمربع 5،060  
 413001  . میلیمتر و کمتر3ضخامت   شیشه بهانواع مترمربع 18،200  
 413002  . میلیمتر4ضخامت   شیشه بهانواع مترمربع 22،200  
 413003  . میلیمتر و بیشتر6ضخامت   شیشه بهانواع مترمربع 41،400  
 413101  . رنگ روغنیانواع کیلوگرم 32،600  
 413102  . رنگ پالستیکانواع مکیلوگر 23،300  
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    ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب. 2  پیوست
 
 کار  ، و چنانچه  است  شده  در نظر گرفته  و زیر همکف  همکف  کار در طبقه  انجام  بها، برای  فهرست  در این  شده  درج قیمتهای : طبقات ضریب. 1

   آن  از حمل  ناشی  مصالح  و افت  یاد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزینه  شود، بابت  انجام  زیر همکف تر از طبقه  و پایین  باالتر از همکف در طبقات
 .شود ، منظور می  عملیات  اجرای  و در برآورد هزینه  زیر تعیین شرح  به  طبقات  کار، ضریب  اجرای  سختی  و همچنین طبقات به
   باالتر از طبقه  طبقه  اولین  زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  همکف ز طبقه باالتر ا  هر طبقه  زیر بنای سطح .1ـ1

، در   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب همکف
 .شود  می ، ضربn  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  ضریب

 تر   پایین  طبقه  اولین  زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  زیر همکف تر از طبقه  پایین  هر طبقه  زیربنای سطح .2ـ1
تر از   پایین  طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ضریب، در   زیر همکف از طبقه
 .شود  می ، ضربm  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  ، در ضریب  زیر همکف طبقه

   کار مربوط  اقالم استثنای به (  هر ساختمان  برای طور جداگانه  به  که  است آید، ضریبی  می دست  زیر به  از رابطه  که)P(  قات طب ضریب. 3ـ1
 .شود  می ، اعمال  مربوط  کار ساختمان  اقالم  تمام  و به  محاسبه)   سازی محوطه به
و این تغییرات به اجرا در آید فرمـول مربـوط یکبـار دیگـر بـر اسـاس                   تغییر کند   ها  تعداد طبقات و مساحت آن    حین اجرای کار    چنانچه در    .1-4

بینـی     بـیش  p مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضـریب           ،شود  صورت وضعیت اعمال می   آخرین   محاسبه و در     اتضریب حاصل از این تغییر    
 اسـتحقاق   و تغییر نقشـه،  در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجرای کار    pای باشد که نباید ضریب          اجرایی به گونه  های     چنانچه نقشه  .شده باشد 

 .شود ها اعمال می  را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیتpدریافت ضریب 
 

S
BmBBBFnFFFp

×
×++×+×+×+×++×+×+×

+= 100
)...32(1)...32(11 m321n321 

 ٠F=  همکف   زیربنای  سطح
 ١F  =  همکف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 ٢F =   همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه نای زیرب  سطح
 ٣F =   همکف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Fn =   همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای  سطح
 ٠B =   زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطح

 ١B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 ٢B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 ٣B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Bm =   زیر همکف طبقهتر از   پایین  امm   طبقه  زیربنای  سطح

 

 S=    زیرهمکف تر از طبقه  پایین  طبقات تمام و  باالتر از همکف  طبقات ، تمام زیر همکف ، طبقه  همکف  طبقه  زیربنای  سطح ، با احتساب  ساختمان  زیربنای  کل سطح
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   که  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوری  زمین  وضعیت  که  در صورتی)1  تبصره
 .گیرد  قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه ، مالک  شده  مشخص  اولیه های در نقشه
  ن از ساختما  در خارج  که  و برقی  مکانیکی تاسیسات یا   ساختمانی  عملیات  از تمام  است ، عبارت  سازی  محوطه  منظور از کارهای)2  تبصره
 . شود انجام
  استثنای  به  ساختمان  کار همان  اقالم تمام شود، به  می  تعیین  مشمول  از ساختمانهای  هر یک  برای طور جداگانه  به  که  طبقات  ضریب)3  تبصره
 .شود  منظور می  وضعیت  صورت گیرد و از اولین  می کار، تعلق  پای مصالح
 و اگر   باشد، حذف5 بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم شود، چنانچه  می  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات قم با چهار ر  طبقات  ضریب)4  تبصره

 .شود  می  بعد از ممیز اضافه  چهارم  رقم  واحد به  و یا بیشتر باشد، یک5
   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  و یازده  زیر همکف ر از طبقهت  پایین  طبقه  سه  دارای  زیر، که  با مشخصات  ساختمان  یک  برای  طبقات  ضریب: مثال
 .شود  می  زیر محاسبه  شرح ، به است

 .  متر مربع1200، جمعاً   متر مربع400  ، هر طبقه  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع٠B( = 400(   زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع٠F( = 600(   همکف  طبقه یربنای ز  سطحـ
 .  متر مربع5000، جمعاً   متر مربع500  ، هر طبقه  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمین  اولین  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع400 =   یازدهم  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع7600اً ، جمعS( = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400( زیربنا،   کل  سطحـ

 400 = 400 × 1 = ١B × 1 
 800 = 400 × 2 = ٢B × 2 
 1200 = 400 × 3 = ٣B × 3 

 500 = 500 × 1 = ١F × 1 
 1000 = 500 × 2 = ٢F × 2 
 1500 = 500 × 3 = ٣F × 3 
 2000 = 500 × 4 = ٤F × 4 
 2500 = 500 × 5 = ٥F × 5 
 3000 = 500 × 6 = ٦F × 6 
 3500 = 500 × 7 = ٧F × 7 
 4000 = 500 × 8 = ٨F × 8 
 4500 = 500 × 9 = ٩F × 9 

 5000 = 500 × 10 = ١٠F × 10 
 4400 = 400 × 11 = 11F × 11  

  جمع                       34300                                                                                                  

1/04510/0451217600100
343001 =+=
×

+=p 
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  ای  کار در طبقه  و چنانچه  بوده  متر در هر طبقه5/3 حداکثر   کار تا ارتفاع  انجام  بها برای  فهرست  در این  شده  درج قیمتهای : ارتفاع ضریب. 2
   الزم  داربستهای  اجرای ، و همچنین  ارتفاع از  ناشی  مصالح  و افت ، و حمل  عملیات  اجرای  سختی  شود، بابت  متر انجام5/3 از   بیش ارتفاعبا 

  تمام ، به  ضریب این. دشو  کار منظور می  عملیات  اجرای و در برآورد هزینهمحاسبه زیر های   رابطه ، مطابق  ارتفاع ، ضریب  ساختمان در داخل
   در صورتی.گیرد  می کار، تعلق  پای  مصالح استثنای ، به  باالیی بقه ط  کف)معماری (رازت تا   مربوط  طبقه  کف)معماری (رازت از   طبقه  کار آن اقالم

دیگر برای طبقات  به شرط اجرا شدن، فرمول مذکور یکبار) دوارتفاع کم یا زیاد ش(د وارتفاع طبقه ایجاد شحین اجرای کار تغییراتی در که در 
 . شود یت اعمال میصورت وضعآخرین مربوط بر اساس کار واقعی انجام شده محاسبه و در 

 :آید ضریب ارتفاع از رابطه زیر بدست می متر باشد 10  و تا5/3 بیشتر از) H(در صورتیکه ارتفاع طبقه : الف
  

H
HH

Q
××

+−
+=

1002
0/6)3/5)(4(1 

 :آید  متر باشد ضریب ارتفاع از رابطه زیر بدست می10بیشتر از ) H(چنانچه ارتفاع طبقه : ب
)H)(/(/Q 10005013781 -+= 

Q ،ارتفاع  از ضریب  است عبارت  . 
Hالرأس  خط  ارتفاع  شیبدار، متوسط  با سقف  در ساختمانهای.  باالیی  طبقه  کفتراز تا   مربوط  طبقه  کفتراز از   طبقه  از ارتفاع  است ، عبارت   

 . خواهد بود  عمل ، مالک  طبقه  کفترازشود، از   آغاز می  شیب  که  و ارتفاعی شیب
   تمام  و ارتفاع  پی  روی ، فاصلهH،   صورت در این.  خواهد شد  باال عمل  رابطه مانند دیوار نیز، مطابقو منفرد    سقف  بدون های د سازهدر مور
 . خواهد بود  سازه شده

 یا بیشتر باشد، 5 و اگر  اشد، حذف ب5 بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم شود، چنانچه  می منظور   اعشار در محاسبات  با چهار رقم  ارتفاع ضریب
 .شود  می  بعد از ممیز اضافه  چهارم رقم  واحد به یک
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 3  پیوست
 

 .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسری  و هزینه  عمومی  باالسری هزینه  به  طور کلی ، به  باالسری هزینه
 
   عمومی  باالسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  آنها را به توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 . ات و خدم ، تدارکات  ومالی ،اموراداری ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی ههزین .1ـ1
 .  دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه ه هزین انضمام ، به) کارفرما سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه ههزین .2ـ1
 .شود  می  انجام  عمومی  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل هزینه .3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه ههزین .4ـ1
 .  دفتر مرکزی  نگهداری ههزین .5ـ1
 .  دفتر مرکزی  دفتری  وسایل  استهالک ههزین .6ـ1
 .  دفتر مرکزی ، و سوخت ، برق  آب ههزین .7ـ1
 .  دفتر مرکزی  و پست  مخابرات ههزین .8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه یی پذیرا ههزین .9ـ1
 .  دفتر مرکزی  التحریر و ملزومات  لوازم ههزین .10ـ1
 .  در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ  فتوکپی ههزین .11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه ههزین .12ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت ههزین .13ـ1
 .، و مانند آنها  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه شامل،   متفرقه های هزینه .14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض ههزین .15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره  گذاری  سرمایه ههزین .16ـ1
 .دفتر مرکزیای   دستگاهها و تجهیزات رایانهههزین .17ـ1
  کار  باال سری هزینه. 2

 : در زیر  شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه .1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به توجه پیمانکار، با   در گردش  تنخواه ههزین .1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی ههزین .2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت ههزین .2ـ2
 .  تعهدات  انجام ه نام  ضمانت ههزین .1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش ه نام  ضمانت ههزین .2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه ه نام  ضمانت ههزین .3ـ2ـ2
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 .  مالیات ههزین .3ـ2
 .  کارآموزی  صندوق ههزین .4ـ2
 .سود پیمانکار .5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه .6ـ2
  ه، هزین همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری فتر فنی، د  کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروی ههزین .1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست های ردیف   در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی ههزین .2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران ههزین .3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه ههزین .4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای ههزین .5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی ههزین .6ـ6ـ2
 . های متفرقه والن کارگاه و هزینهومخابرات، ارتباطات، سفر مس،   پست های هزینه .7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله تامین  ههزین .8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی ههزین .9ـ6ـ2
 .رهای پیمانکا  آزمایش هزینه .10ـ6ـ2
 . و حفاظت کار)HSE(، بهداشت، محیط زیست های مربوط به ایمنی هزینه .11ـ6ـ2
 . کار  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه .7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه .1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه ههزین .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه ههزین .3ـ7ـ2
 .  پروژه  و کنترل  ریزی  برنامه های هزینه .4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداری های هزینه .5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه .6ـ7ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی ه جزو هزین آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی ههزین )1  توضیح
 .  است  نشده منظور   باالسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض ه هزین همچنین و   کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای )2 توضیح
  منظور   باالسری های  آنها در هزینه  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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 ١٥٩

  ای  منطقه یب ضر جدول. 4  پیوست
 

   در زمان  که  است  ضریبهایی ، آخرینگیرد  که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار میبها هرست ف این  به  مربوط ای  منطقه های ضریب
 .  است  شده  اعالمریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معاونت برنامه   کار، از سوی  اجرای  برآورد هزینه تهیه
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 ١٦٠

   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 
، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهای ، از این  است  شده  تهیه  مختلف های  در رشته  استفاده  و برای  عمومی صورت ، به  دستورالعمل ینا
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  برای  موقت صورت  باید به  که  است ، اقدامها و تدارکاتی ز عملیات ا ، عبارت تجهیز کارگاه. 1ـ1

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  گیرند، مانند کارگاههای  قرار می برداری ، مورد بهره اجرایی   عملیات  پشتیبانی  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  پشتیبانی ساختمانهای. 2ـ1

 و مانند  ساخته  پیش  قطعات ، ساخت ، نقاشی ، صافکاری سازی ، باطری ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری یتاسیسات   کارگاههای ، شامل سر پوشیده
   ترانسفورماتورها و مولدهای  محل  پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه بار مواد منفجره، ان  سرپوشیده ،انبارهای آالت  ماشین ه سرپوشید ، تعمیرگاههای آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

 قرار گیرد، مانند  آنها، مورد استفاده  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  عمومی ساختمانهای. 3ـ1
  ، پارکینگهای ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوری  مسکونی ، مهمانسرا، ساختمانهای ار، نمازخانهدفاتر ک

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ، ایجاد خاکریز و کانالهای  و فاضالب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان ، شامل سازی محوطه. 4ـ1

   روشنایی تامین،   روباز، حصارکشی ، پارکینگهای  ورزشی  روباز، زمینهای  سبز، انبارهای ، فضای  سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت دیگر برای
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات تامین،  محوطه

 کارفرما   کار، از سوی  مورد نیاز اجرای ، گاز و مخابرات ، برق ، آب  در آن  که  است  از کارگاه محلهایی یا  ، محل  کارگاه منظور از ورودی. 5ـ1
 .شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی ، در شرایط  پیشگفته  از نیازهای  هر یک تامین   برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می  و تحویل تامین

   و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداری ، برای  تجهیز کارگاه  جانمایی طرح  به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی ، محل انبار کارگاه. 6ـ1
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند تصل م کارگاه  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است ، راهی  دسترسی راه .1-7
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای. 8ـ1 
   یا با واسطه طور مستقیم  را، به  و مانند آن ، انبار مواد منفجره  قرضه ، محل  آب ، منابع  مصالح  معادن  هستند که ، راههایی  ارتباطی راههای. 9ـ1

 .کنند  می  متصل  عملیات  اجرای محل گر، به دی راههای
   عملیات  انجام علت شد، اما به  می  از مسیر موجود انجام" قبال  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل تامین   برای ، که  است ، راهی  انحرافی راه. 10ـ1

 . شود ، احداث  است  شده  قطع  پیمان موضوع
  یا   احداث روش ، به آالت  و ماشین تاسیسات ساختمانها،   کردن ، فراهم  کارگاه  تجهیز و برچیدن های دیفر   در شرح تامینمنظور از . 11ـ1
 از   برداری  وبهره نگهداری  به مربوط  و اقدامهای  یااجاره  خریدخدمت صورت ، به  موجود درمحل  آنهااز امکانات  یا دراختیار گرفتن کارگاه 

 . آنهاست
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 ١٦١

 و دیگر  آالت ، ماشین ، تجهیزات  مصالح  کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای تاسیسات،   مصالح آوری  از جمع ، عبارت  کارگاه برچیدن. 12ـ1
 نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  زمینها و محلهای  برگرداندن  اول شکل  به  لزوم  و در صورت ، تمیز کردن ، تسطیح  پیمانکار از کارگاه تدارکات

 . ماستکارفر
 
  برآورد  تهیه روش. 2
،   آن  اجرای  برای  شده  انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین شرایط  به  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس. 1ـ2

 تجهیز و   در فهرست  شده بینی  پیش های فردی   را طبق  مربوط های ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
 و   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسری های  هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجرای  محل  قیمتهای ، بر حسب  پیوست  این  کارگاه برچیدن

،   و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه رچیدن تجهیز و ب  برای ای  ویژه  مشخصات  و چنانچهکند   مورد نظر، درج های ردیفدر برابر 
 برآورد آنها منظور  عنوان ، به  و حاصل  کسر شده  احداث ، از هزینه  بازیافتی  مصالح شود، ارزش  می  احداث  که  ساختمانهایی برای.  کند  بینی پیش
  ، استهالک  و نصب  حمل ه، هزین  فلزی  ساختمانها، مانند قابهای ه ساخت  پیش  و قطعات، مانند کاروانها ساخته  پیش در مورد ساختمانهای. شود می

 از چند   که در پیمانهایی. شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن ه و جزو برآورد هزین  شده  کار محاسبه  اجرای  آنها، در طول گذاری و سرمایه
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می  واحد استفاده بهای  فهرست رشته

 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت ، بهشود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  در برآورد هزینه  که  و راههایی تاسیساتساختمانها، . 2ـ2
   دوره  برای  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی تاسیسات  اجرای  به  دادن ، با اولویت جهیز کارگاه ت های  هزینه منظور تقلیل به. شود  می نظر گرفته

 در   موضوع  و اینشود   استفاده  تجهیز کارگاه عنوان  به  یاد شده تاسیسات اجرا نیاز خواهد بود، از   و در دوره  است  شده بینی  پیش برداری بهره
   اجرای  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهای های فهرست از   آنها با استفاده  هزینه  حالت در این.  شود رج د  پیمان اسناد و مدارک
 یا  ی و عموم ، پشتیبانی ، اداری  مسکونی  ساختمانهای تامین یا   کارگاه  و راههای ، گاز، مخابرات ، برق  آب تامین   برای چنانچه. شود کار منظور می

 آنها در   هزینه اینکه  به ، با توجهشود  شود استفاده  می  بینی  پیش  از طرح برداری  بهره  دوران  برای  که  یا زیربنایی  جنبی تاسیساتسایر موارد، از 
 .شود  منظور نمی  کارگاه ن در تجهیز و برچید  یاد شده تاسیسات ایجاد   برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای های ردیف
در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به ) تبصره

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
،   آب  انتقال  برای چنانچه.  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات ، برق  آب تامین  هنحو. 3ـ2

   اجرا الزم  دوره ،برای کشی  و کابل کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری ، از شبکه  مخابراتی  ارتباط ، گاز و برقراری برق
 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باید چگونگیباشد،

 ترانسفورماتور و   نصب ، شامل  آن  کارهای  بگیرد، که عهده  را به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  باشد تدارک  کارفرما در نظر داشته چنانچه. 4ـ2
 و سایر   برق  و اشتراک  انشعاب های و هزینه) دیماند (  برق  ثابت های  تعرفه ، پرداخت  کارگاه ی تا ورود  شبکه  از برق کشی ، کابل  آن متعلقات
 در تجهیز   بابت  از این ای شود و هزینه  می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط طور مشخص ، به  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  است  مشابه کارهای

 از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک چنانچه. شود نمی، منظور   کارگاه و برچیدن
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت عهده  را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب امینت کارفرما در نظر دارد   که در صورتی .5ـ2
 و سایر   آب  و انشعاب  اشتراک های  هزینه ، پرداخت  کارگـاه  تا ورودی  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـرای ، شـامل  آن  کـارهای  که  آب عـمومی
  ، در اسناد ومدارک  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است  مشابه کارهای
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 ١٦٢

  حداث یا ا  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  تدارک چنانچه. شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این ای شود و هزینه  می  درج پیمان
، منظور   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل های  از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده ، به  آب چاه
 .شود می
  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به  در دوره کارگاه  به  دسترسی  برای چنانچه. 6ـ2

 تجهیز و  های ردیف در   بابت  از این ای  کارفرما باشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس  که در صورتی. شود
   رشته  واحد پایه بهای  از فهرست  با استفاده  آن نباشد، هزینه کارفرما  عهده  به  دسترسی  راه  احداث  که در حالتی. شود  منظور نمی  کارگاه برچیدن

 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه
   باشد تمام  کارفرما در نظر داشته ، چنانچه  کارفرماست عهده  به جهیز کارگاه ت  برای  زمین تامین،   پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که با وجود این. 7ـ2

 و   کرده  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوی  زمین تامین شود، باید  تامین پیمانکار   توسط  تجهیز کارگاه  از زمین یا قسمتی
 .کند، منظور   کارگاه  تجهیز و برچیدن یها  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره هزینه

   دیگری  تسهیالت ، هر نوع  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثنای به. 8ـ2
 . کند  بینی  پیش  پیمان  خصوصی آنرا در شرایط در اختیار پیمانکار قراردهد، باید   تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد برای که
  های ردیف واحد  ، در بهای ساخته  پیش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری تاسیسات مانند   تجهیز کارگاههایی ههزین. 9ـ2

 .شود  منظور نمی ای ، هزینه اه کارگ  تجهیز و برچیدن های ردیف، در   بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط فصلهای
   و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهای های ردیف، در  آالت  ماشین  ساعتی  در هزینه آالت  ماشین  تجهیز تعمیرگاههای هزینه. 10ـ2

 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ردیف در  ای هزینه ، بابت
 در  ای ، هزینه  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط  واحد ردیفها در فصلهای  کار، در بهای  اجرای  برای  مصرفی ق و بر  آب ههزین. 11ـ2

 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ردیف
   است  الزم  که در کارهایی.   است  شده بینی پیش)  گاه مستمر کار های هزینه (  باالسری ، در هزینه  پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذای ههزین. 12ـ2

 .شود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای تامین   برای هایی  هزینه  یا کمک پیمانکار هزینه
 از غذا، در   کننده ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذای تامین   که در کارهایی. 13ـ2

 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  و جزو هزینهشود  برآورد می طور مقطوع  به  آن هو هزین. شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط
 کار مجاز   اجرای  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه رد نیاز کارفرما، مهندس مو  نقلیه  وسیله تامین   هزینه بینی پیش. 14ـ2

 . نیست
  ، بر اساس  انحرافی راههای  به  مربوط  عملیات حجم. شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ردیف، جزو   انحرافی  راههای ههزین. 15ـ2

 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست
،   شده  درج ، در اسناد مناقصه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهای  و مشخصات نـقشه. 16ـ2

 .شود  برآورد می  مقطوع  صورت  و به  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی های  نقشه  به  آنها، با توجه رای اج ههزین
 تا 421001 و 420303 تا 420301  های ردیف   به  مربوط های  هزینه  احتساب  بدون ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن ه هزین  مقطوع  مبالغ جمع. 17ـ2

 در زیر   شده  تعیین نباید از میزان) منظور شود ها نیز باید به صورت مقطوع که خود این ردیف(،   کارگاه چیدن تجهیز و بر ، فهرست421104
   از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن ه، بیشتر باشد، هزین  شده  از حد تعیین  هزینه ، این  در موارد استثنایی  که در صورتی. بیشتر شود

 . برسد  فنی  عالی  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به رجاع یا ا مناقصه
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  شبکهآبخیزداری و منابع طبیعی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه رصد مبلغ د4   میزان  به  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب توزیع

 و  ، آبیـاری تحـت فشـار          آب   انتقـال   خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 2ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای ورد هزینه برآ  درصد مبلغ6  میزان ، به  و زهکشی آبیاری

   تجهیز و برچیدن  حد مبلغ شود، هر گاه  می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی 2-17-3
   مبلغ تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه

 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به  برآورد مربوط
  ه هزین انچه، چن  است  ریال  میلیون2500، کمتر از   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  آنها بدون  اجرای ه برآورد هزین  که در کارهایی. 18ـ2

  در بند  شده  تعیین  سقف  آنها، تا میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن ه بیشتر نشود، هزین17ـ2 در بند   شده  آنها از حدود تعیین تجهیز و برچیدن
   ولی  نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ردیف  به  آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت  و به ، تعیین17ـ2

 .شود  می بینی  پیش  جداگانه  بصورت  ضرورت  برحسب17-2 مذکور در بند  های ردیف
 
   کلی شرایط. 3
  ه را تهی  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی  است پیمانکار موظف. 1ـ3

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  مهندستایید از   و پس کرده
   اجرایی دستگاههای ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق  آب تامین   برای  پیمان  در اسناد ومدارک  شده بینی  پیش  روش  به کارفرما با توجه. 2ـ3

   استفاده ، برای  و موارد مشابه عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن ، گاز و تلفن ، برق  آب عاب انش  گرفتن  برای  دولتی و سازمانهای
 .کند  می ، معرفی  ساختمان  در دوره موقت

  ، در حد متعارف  منطقه رایط ش  و همچنین  تجهیز کارگاه  برای  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است پیمانکار موظف. 3ـ3
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیز . شود  می ، انجام  است  شده بینی  پیش  پیمان  در اسناد و مدارک  که ، در حدی گاه کار  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه تعهدات. 4ـ3

  ، انجام  بابت  از این  اضافی  و پرداختاست پیمانکار  هزینه ، به  کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده بینی  پیش مازاد بر موارد یا مبالغ
،   تجهیز اضافی کند و هزینه  تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان ، مبلغ  پیمان  عمومی  شرایط  طبق چنانچه. شود نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جدید   قیمت تنها برای
   مبلغ ، تا سقف4مفاد بند   به ، با توجه  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ردیف از   هر یک تامین  ، در صورت  کارگاه  تجهیز و برچیدن ههزین. 5ـ3

 .شود  می ، پرداخت  مربوط های ردیف در   شده بینی پیش
   مبلغ ، تا سقف4ـ4 بند   مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک صورت  آنها به  تجهیز و برچیدن  هزینه  که در پیمانهایی)   تبصره
 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش

  کند، در برابر حوادث  می  احداث  تجهیز کارگاه  برای  را که  کارگاه  موقت تاسیسات خود، ساختمانها و  هزینه  به  است پیمانکار، موظف. 6ـ3
 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی

.  شوند  کار برچیده  از انجام ، باید پس  است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهای  که تجهیز کارگاه  به  مربوط تاسیساتساختمانها و . 7ـ3
جز ساختمانها و  به.  کار استپیمان  به ، متعلق) کارفرما  توسط  شده  تجهیز انجام استثنای به (  تجهیز کارگاه  بازیافتی ، و مصالح تجهیزات
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، مورد نیاز کارفرما   است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه تاسیسات ساختمانها و  ، چنانچه  ساخته پیش قطعات
  تاسیساتپیمانکار، ساختمانها و   به  آن  وجه اخت و با پرد  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح باشد، بهای

 .شود کارفرما واگذار می ، به یاد شده
 
   پرداخت هنحو. 4
   وضعیتها درج  و در صورت  شده آنها، محاسبه  به  مربوط  عملیات  پیشرفت تناسب ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ردیف از   هر یک ههزین. 1ـ4
 .شود می

  تناسب  از کار باشد، به بخشی  به  مربوط شود، چنانچه  می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت صورت  آنها به تامین   که یهای ردیف  هزینه )  تبصره
 و  ، محاسبه  پیمان موضوع   عملیات پیشرفت  تناسب  به  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  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن ههزین. 2ـ4
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن ههزین. 3ـ4
   و هزینه  است  ریال  میلیون2500 آنها کمتر از   اجرای ه برآورد هزین  که ، در پیمانهایی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ه هزین پرداخت  روش. 4ـ4

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
 آبخیـزداری و منـابع طبیعـی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه  رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

 :  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع شبکه
  ، یا تـدارک    است  زم ال   پیمان   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز برچیدن    درصد مبلغ  45 ـ 

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
 و ، آبیاری تحت فشـار    آب  انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   باند فرودگاه ،     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 2ـ4ـ4 

 : و زهکشی آبیاری
،   اسـت   الزم  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه   تجهیز و برچیدن     درصد مبلغ  30 ـ 

 . آالت  ماشین درصد60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .جهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکارتامین و ت 420101
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران 420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع .آزمایشگاه
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع .مشاور و آزمایشگاه

 

  مقطوع .مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاهتامین غذای کارمندان  420303
هزینه تجهیز انبارهای سرپوشیده،  و های پشتیبانی تامین ساختمان 420401

 مقطوع .آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
 

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
سکونی و های م ، بجز ساختمانهای عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 420602
  مقطوع .ابراتی داخل کارگاههای مخ تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تامین راه 420703
  مقطوع .ب کارگاهتامین ایاب و ذها 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

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

آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه  نصب ماشین 420902
 مقطوع .خرید خدمت یا خرید مصالح

 

آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین 420903
 مقطوع .برعکس

 

  تجهیز و بر چیدن کارگاههای ردیف فهرست 



  برچیدن کارگاهدستورالعمل تجهیز و. 5پیوست 
 1387فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

 
 

 ١٦٦

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج  421001

ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 
 مقطوع . متر باشد3,5

 

آالت و لوازم  ازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشینبارگیری، حمل، بار اند 421002
 مقطوع .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

 

آالت حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع .محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه

 

کوبی و  آالت شمع شینبارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ما 421004
 مقطوع .سپرکوبی به کارگاه و برعکس

 

سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
  مقطوع .ها ساخته پل پیش

 بارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقطعات تیر مشبک فلزی 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

 

ساخته از محل  استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیشجایی و  هجاب 421007
 مقطوع .هر پل به محل پل دیگر

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین عال 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

 و آوری فاضالب  شبکه جمع،کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
 شبکه ،ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب روی ترانشه

 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع
 

ه در تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلی 421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری   شبکه جمع،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب می

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضالب

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع

 

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

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
 
 



 اند  دهبها منعقد ش هایی که براساس این فهرست های جدید پیمان نحوه عمل برای تعیین قیمت. 6پیوست 
 1387فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

 
 

 ١٦٧

 اند ا منعقد شدهبه هایی که براساس این فهرست  های جدید پیمان نحوه عمل برای تعیین قیمت. 6پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
بینی نشده باشد برای تعیین   برای کار جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیش)برآورد اجرای کار (بهای منضم به پیمان فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29ت جدید مطابق بند ج ماده قیم
بینی شده باشد برای   شرح و قیمت واحد پیش)برآورد اجرای کار( بهای منضم به پیمان که برای کار جدید ابالغی در فهرست در صورتی .2

ای، پیشنهادی پیمانکار و  های باالسری، منطقه ند هزینهمان(از همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پیمان ً پرداخت قیمت جدید عینا
های قیمتهای جدید با درنظر گرفتن  شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف استفاده می) برحسب مورد سایر ضریبهای مربوط

 . درصد است25افزایش مقادیر کار تا 
   تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه بند، تجهیزات   این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره
 تجهیز و  مبلغ. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارک  شده بینی پیش

 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25، حداکثر تا   اضافی برچیدن
 


