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 مقدمه

هایی بوده که از زمان تشکیل سازمان  هاي مختلف جزو مسوولیت بهاي واحد پایه در رشته فهارستهیه، تدوین و ابالغ      
ماده هاي توسعه کشور و  قانون احکام دائمی برنامه 34نظام فنی و اجرایی کشور موضوع ماده برنامه و بودجه کشور و به استناد 

کشور انجام  اي سرمایههاي  هاي اجراي پروژه منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه  به ،قانون برنامه و بودجه 23
. گردد هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ می االجرا) بوده و به دستگاه . این فهارس از نوع گروه اول (الزمپذیرد می

یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل  ارسابالغ گردید و از آن پس، فه 1355بهاي واحد پایه در سال  اولین فهرست
 گیرد.  قرار میسازي، بازنگري، توسعه و اصالح  هنگام و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به

ات مستمر کارشناسی با خبرگان پس از تشکیل جلسطی یک دوره سه ساله و تدوین فهارس بهاي مورد نیاز صنعت برق کشور 
  ابالغ گردید. 1392در سال هاي شرح ردیف  ساختار اولیه فهارس مذکور در قالب بخشنامهانجام و صنعت برق 

 شرکت مشارکتو با  سازمان قرار گرفتهاي آنها مجددا در دستور کار  ها و تعیین قیمت بازنگري شرح ردیف 1397از سال 
هاي کارشناسی با  کارگروه پس از تشکیل و ر)انتقال و توزیع نیروي برق ایران (توانی تخصصی مدیریت تولید، مادر

 تدوین گردید.  برق يروین عیانتقال و فوق توز ییرشته خطوط هوا هیبهاي واحد پا فهرست ،خبرگان صنعت برقحضور 
نظام امور آید تا اظهار نظرها و پیشنهادهاي فنی و سازنده خود را به  از عموم استفاده کنندگان از این مرجع دعوت به عمل می

 فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و یا شرکت توانیر ارسال نمایند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و پاسداشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحبنظران ارزشمندي که در طول بیش از 

اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع  ینوسیله ازدب اند، کرده واحد پایه تالشبهاي  فهارسسال در جریان تدوین  40
هاي پایه،  که در مراحل تعیین قیمت صنعت برق نظران و نیز مدیران، کارشناسان و صاحب بها هدایت و تصویب فهارس

 . گردد به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می ابه فهرستاین کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب 
  .توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم
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 1399بهاي واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروي برق  کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست

 

 کشور سازمان برنامه و بودجه

 (رییس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران)فر  سیدجواد قانع

  کار کیهاندخت نازك

 (نماینده شوراي عالی فنی)فریدا نکویی 

 (مشاور سازمان)فرزاد عارفی 

 علیرضا فخر رحیمی

 مجتبی عزتی

 امیر جهانشاهی

 

 

 وزارت نیرو (شرکت توانیر)

 توانیر)شرکت  دربها  (مسوول کمیته فنی راهبري فهرستابوذر دقت 

 )شرکت مهندسی دریا پاال -(مدیر پروژه مشاورامیرعلی پوشیده 

 رضا توفیقی ثابت قدم

 رضا محسنی

 حمید بخشی

 منصور پورعابدي

 مجید روستایی

  سیدعلی قریشی

 چی محمود فتوره

 حمیدرضا شالچیان

 ساعد راعی

 مهوش گلشن

 حمیده لیالز مهرآبادي
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 ٧٩ ......................................................................................................... حمل.  کمی و ستیب فصل

 ٨٢ ......................................................................................................... کار یپا  مصالح. ١  وستیپ

 ٨۴ .........................................................................................  یباالسر  یها نهیهز  اقالم  شرح. ٢ وستیپ

 ٨۶ ....................................................................................................... یا منطقه بیضرا. ٣  وستیپ

 ٨٧ ..................................................................................  کارگاه  دنیبرچ و زیتجه  دستورالعمل. ۴  وستیپ

 ٩۴ .......................................................................................................... دیجد یکارها. ۵ وستیپ
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 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 دستورالعمل کاربرد

 
هـا،   فصل ۀمقدم ات،یدستورالعمل کاربرد، کل نیبرق شامل ا يروین عیرشته خطوط هوایی انتقال و فوق توز هیواحد پا  يبها . فهرست1-1

 است: لیبها به شرح ذ فهرست يها وستیو پ ها فیواحد رد يشرح بها
 مصالح پاي کار: 1 وستیپ
 يباالسر يها نهی: شرح اقالم هز2 وستیپ
 يا منطقه بی: ضرا3 وستیپ
 کارگاه  دنیو برچ زیتجه : دستورالعمل4 وستیپ
 دیجد ي: کارها5 وستیپ
موضـوع   یـی اجرا يهـا  دستگاه یگذاري تمام سرمایه يها ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا ی. حوزه شمول نظام فن1-2

ـ ا یاسـالم  يجمهـور  یو فرهنگـ  یاجتمـاع  ،ي) قانون برنامه پنجم توسـعه اقتصـاد  222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160ماده ( و  رانی
 .باشد یم یخصوصآنان با بخش  یگذاري مشارکت سرمایه يها ها و پروژه طرح

 :ریبها و مقاد فهرست هیکار و ته  ياجرا  ۀنی. نحوه برآورد هز2
 عیـ رشـته خطـوط هـوایی انتقـال و فـوق توز      يکارها یشده است که اقالم عموم نییتع يبها به نحو فهرست نیا يها فی. شرح رد2-1
ـ و یـی و اجرا یمشخصات فن  انجام کار، يکه برا يبرق را پوشش دهد. در موارد يروین ـ مـورد ن  يا ژهی باشـد کـه اقـالم آن بـا شـرح       ازی

 يو در انتهـا  هیآن اقالم ته يمناسب برا فینکند، شرح رد قی) تطب7(مطابق جدول بند  هیپا يبهافهارس  ریو سا  فهرست نیا يها فیرد
. شود یم  دهیدار نام ستاره  يها فیرد  عنوان و به    مشخص  ستاره  با عالمت ها، فیرد  نی. اشود یدرج م دیجد فیگروه مربوطه با شماره رد

ـ   دفترچهدار در  اقالم ستاره یالزم است مشخصات فن واحـد    يدرج شـود. بهـا   مـان یاسـناد ارجـاع کـار و پ    یخصوصـ  یمشخصـات فن
ـ فهرست، محاسـبه و در برابـر رد   نیا يدوره مبنا يها متیو براساس ق  متیق  هیتجز  دار، با روش ستاره  يها فیرد   مـورد نظـر درج    فی
  بـا شـماره    مربوط  فصل  مقدمه  يانتها و به   هیته  الزم  باشد، متن ازیدار مورد ن ستاره  يها فیرد  پرداخت  يبرا  یدستورالعمل  . هرگاهشود یم

 . شود  یم  اضافه دیجد
 1-2در بنـد    شده  درج  روش واحد هستند، به   يبها  ، اما بدون بها موجود است فهرست  نیآنها در ا  شرح  که  ییها فیواحد رد  ي. بها2-2
 .شود یم  دار محسوب ستاره  يها فیرد زین  اقالم  نی. اشود یم  نییتع
ـ با 2-2بنـد    موضـوع    هیرپایغ  يها فیواحد رد  يدار)، و بها ستاره  (اقالم 1-2بند   موضوع  هیرپایغ  يها فیواحد رد  يو بها  . شرح2-3  دی

 برسد.  ییاجرا  دستگاه  بیتصو کار، به   ياجرا ي  نهیبرآورد هز  یبررس  هنگام
  مبلـغ   بـه جمـع    ، نسـبت  دار سـتاره   يهـا  فیبرآورد رد  مبلغ  چنانچه جمع شود، یواگذار م یمناقصه عموم قیاز طر  که  یی. در کارها2-4

) درصد باشد، 30( یاز س شتری، ب رشته نی، در ا کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ۀنیهز  ) بدون اعمال هیرپایو غ  هیبها (پا فهرست  يها فیبرآورد رد
بـا    همراه ب،یرا، پس از تصو  رشته  در آن  دار ستاره  يها فیرد یواحد تمام  يو بها  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  ییاجرا  است دستگاه الزم
  وسـط ت  بیو تصـو   یدگیاز رسـ   دارد تا پس  در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال ، یفن  یعال  يشورا رخانهیدب مربوطه به  متیق  یۀتجز

ـ قـرار گ   عمل  دار) مالك ستاره يها فیرد بیو تصو هیته ة(بر اساس دستورالعمل نحو ، یفن  یعال  يشورا ـ کـه از طر  یی. در کارهـا ردی  قی
) درصـد خواهـد   10) درصـد و ده ( 25و پنج ( ستیب بیشده به ترت ادیسقف  شود، یمناقصه واگذار م فاتیترك تشر ایمناقصه محدود 

 بود. 
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ـ  ، ییها فیرد ای  فیواحد رد  ياز بها  يدرصد  صورت آنها به   يها، بها فصل  مقدمه ای  اتیدر کل  که  یاز اقالم  کیهر   ي. برا2-5   روش ای
  روش بـه    کـه   واحـد آن   يشود و بها  ینیب شیپ  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  يا جداگانه  فیرد دی، با است  شده  نییتع يگرید
 يکـه بـرا   ی. در صـورت دنشـو  یم  محسوب  هیپا  يها فیرد  زیاقالم ن  نیشود. ا  درج  شده ادی  فیرد  در مقابل شود، یمحاسبه م  شده  نییتع
ـ اضـافه   يشده باشد، جمـع جبـر   ینیب شیکسر) بها پ ایاضافه ( کیاز  شیب قلم از کار، کیواحد  يبها نییتع کسـر بهـا مـالك عمـل      ای

 .باشد می
آنها بـه   تیهر فصل با توجه به ماه يها فیرد د،یجد يها فیو امکان درج رد ازیمورد ن يها فیبه رد یمنظور سهولت دسترس . به 2-6

بها شامل شـش رقـم اسـت کـه بـه       فهرست يها فیشده است. شماره رد کیبا شماره مشخص تفک يا جداگانه يها فصل ریا زیها  گروه
در هر گروه  فیفصل و دو رقم آخر به شماره رد ریز ایبه شماره گروه  يشماره فصل، دو رقم بعد بهاز سمت چپ، دو رقم اول  بیترت

 فصل، اختصاص داده شده است.  ریز ای
 ر،یـ ز يها نهیو هز ها بیضر ،مربوط به آن هیپا ریغ يها فیبها و رد فهرست نیا يها فیواحد رد يبرآورد، به جمع بها هی. هنگام ته2-7

 .شود یاعمال م 8-2شده در بند  نییطبق روش تع
 :باشد یم ریدرج شده است، به شرح ز 2 وستیکه شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پ يباالسر بی. ضر2-7-1

کـه بـه    ییکارهـا  يبـرا  یعمران يها طرح يباالسر  بی):  ضر21 یال 16، 2، 1و حمل (فصول احداث  نصب، ،یفصول طراح ي. براالف
مناقصـه)   يعدم الزام بـه برگـزار   ایمناقصه (و  فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 3/1برابر  شوند، یصورت مناقصه واگذار م

برابـر   شـوند،  یکه به صورت مناقصه واگـذار مـ   ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بیضرباشد.  یم 2/1برابر  شوند، یواگذار م
 . باشد یم 3/1برابر  شوند، یمناقصه) واگذار م يعدم الزام به برگزار ایمناقصه (و  فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 41/1
 . باشد یم 14/1برابر  يباالسر بی): ضر9تا  3(فصول  زاتیتجه نیفصول تام ي. براب

 ،یطراحـ  يهـا  مانی) و پPCو نصب ( نیتام يها مانی)، پEP( زاتیتجه نیو تام یطراح يها مانیاسناد ارجاع کار پ میدر تنظ بیضر نیا
ـ ، فاقد ردP( زاتیتجه نیتام يها مانیو به فصول مذکور در پ ردیگ ی) مورد استفاده قرار مEPCو نصب ( نیتام )، یطراحـ  ایـ نصـب   فی

 . ردیگ یتعلق نم
 .3 وستیمفاد پ تیکار با رعا يدر زمان برآورد اجرا یدستورالعمل ابالغ نیمطابق آخر يا منطقه بی. ضر2-7-2
 .4  وستیپ  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ي نهی. هز2-7-3

و حمـل، کـه فاقـد     یطراحـ  زات،یتجه نیاز خدمات تام يا مجموعه ای کیکه صرفا شامل  ییدر کارها  کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ي نهیهز
 .ردیگ یباشد، تعلق نم ییاجرا اتیهرگونه عمل

  يهـا  فیـ رد  بو بر حسـ   نییتع ، یفن  و مشخصات  ییاجرا  يها نقشه  ، براساس آن  اقالم ری، مقادهر کار  ياجرا  ي نهیبرآورد هز  يبرا .2-8
کل  يواحد، مقدار و بها  ي، واحد، بها شرح ، مارهش  شامل  که  یفهرست و شود یم  يریگ ، اندازه مربوط  هیپا ریغ  يها فیبها و رد فهرست  نیا

 .شود یم  هی، ته است ها فیرد
ـ است. از جمع بهاي کل رد فیضرب مقدار در بهاي واحد آن رد حاصل ف،یفهرست، بهاي کل هر رد نیا در مربـوط بـه هـر     هـاي  فی

و از جمـع مبـالغ     زاتیـ تجه نیبهـا در بخـش تـام    فهرسـت  نیـ جمع مبلـغ ا  زاتیتجه نیتام يها فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل
باالسري (بـا توجـه    بی. سپس ضردیآ یبراي کار مورد نظر به دست م ،در بخش دستمزد ابه فهرست نیجمع مبلغ ا ي،دستمزد يها فصل

ضـرب جمـع    بخش دستمزد ضرب شده و سپس بـا حاصـل   يدر جمع بها ی،در پ یبه صورت پ يا منطقه بی) و ضر1-7-2به مفاد بند 
کارگـاه،   دنیو برچ زیتجه ۀنیهز تی. در نهاشود ی) جمع م1-7-2  باالسري (با توجه به مفاد بند  بیدر ضر زاتیتجه نیبخش تام يبها
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ـ کل ادشده،یاجراي کار خواهد بود. به مدارك  ۀنیبرآورد هز جه،ینت شود، یبه آن اضافه م ـ  1 هـاي  وسـت یهـا و پ  فصـل  ۀمقدمـ  ات،ی   5 یال

 .شود یم دهیکار)، نام جرايا نهی(برآورد هز مانیمنضم به پ رکاریبها و مقاد شده، به عنوان فهرست هیته ۀشده، مجموع مهیبها ضم فهرست
 یهر نوع اطالعات یطور کل آنها و به  هیو منبع ته زاتیمشخصات کامل مصالح و تجه دیبا ،برآورد کننده هیواحد ته ای. مهندس مشاور 3

و در  هیداشته باشند، را ته ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیارائه پ يگران برا ت مناقصهمؤثر بوده و الزم اس متیدرباره آنها که در ق
 درج کند. هیو منبع ته یفن یو بازرس تیفیهمراه با دستورالعمل نحوه کنترل ک مان،یاسناد ارجاع کار و پ یخصوص یمشخصات فن

 ،يدیقانون حداکثر استفاده از توان تول«ضوابط  تیکننده طرح با رعا هیواحد ته ایاست که مهندس مشاور  نیا »هیدرج منبع ته«منظور از 
خارج کشور است و عالوه بر آن، چنانچه  ایمشخص کند که اقالم کار، ساخت داخل  ،»یرانیا ياز کاال تیکشور و حما یخدمات

 يها متیکاال را با مشخصات مشابه و ق (در صورت وجود) که همان دکنندهیکاال منحصر به فرد نباشد، حداقل نام سه تول دکنندهیتول
ارجاع کار، فهرست مذکور توسط  ندی. در فرادیاسناد ارجاع کار درج نما یخصوص یدر مشخصات فن کنند، یم دیبه هم تول کینزد

و  دهیگر انتخاب گرد (از فهرست مذکور) توسط هر مناقصه دکنندهیچند تول ای کیهر کاال  يقرارگرفته و برا یگران مورد بررس مناقصه
مذکور  يکاال ازی) به عنوان امتيا هر کاال (در مناقصات دومرحله يمختلف برا دکنندگانیمحصوالت تول یبازرگان یفن ازیامت نیکمتر

 کیمختار است هر  مانکاریپ مان،یپ يرا. در زمان اجگردد یم جدر مانیبرنده مناقصه در پ دییفهرست مورد تا تیو در نها شود یلحاظ م
 .دینما نیتام یرا بدون هرگونه تبعات مال مانیدر پ هیهر کاال، مندرج در فهرست منبع ته يمختلف برا دکنندگانیاز محصوالت تول

برآورد  ای ریبها و مقاد است، فهرست ازیمورد ن هیپا يبها رشته فهرست کیاز  شیها، به ب آن ياجرا ۀنیبرآورد هز يکه برا یی. در کارها4
 هیطور جداگانه ته  رشته مربوط به هیپا يبها رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست کیاز کار که مربوط به   هر بخش  ياجرا نهیهز

همراه با برگه خالصه برآورد  شود، یم هیمختلف کار ته يها بخش يبرا بیترت نیکه به ا يا نهیبرآورد هز ای ریبها و مقاد . فهرستشود یم
 ۀنیبرآورد هز ای ریبها و مقاد عنوان فهرست  در آن منعکس است، به زیصورت جمع ن و به  کیمختلف کار به تفک يها که برآورد بخش

 هیها) ته رشته  کار (تمام  کل  يبرا  کارگاه  دنیو برچ زیفهرست تجه کینوع کارها تنها  نی. در اشوند یم ملحق گریکدیکار، به  ياجرا
 .شود یم 

موظـف   مانکاریپ ها، فیرد ایمندرج در مقدمه فصول  یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فن ی. در صورت تفاوت مشخصات فن5
ـ   ییمجزا نهیهز چیخود منظور نموده و ه يشنهادیپ متیمذکور را در سرجمع ق يبهااست تفاوت  مـذکور   یبابت تفاوت مشخصـات فن

و پیمان مندرج در اسناد ارجاع کار  یو انجام کار بر اساس مشخصات فن زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاری. در هر حال پگردد یمنظور نم
 .باشد یم
و  لتلوویک 132تا  63 لوولت،یک 33تا  11با ولتاژ کارکرد  یزاتیتجه بیو انتقال، به ترت عیفشار متوسط، فوق توز زاتی. منظور از تجه6

 .باشد یم لوولتیک 400و  230
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 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
ـ انتقال و فوق توز خطوط هوایی يها اسناد ارجاع کار پروژه نی. در تدو7 ـ کـه در ا  یاقالمـ  فیـ جهـت بـرآورد و اسـتفاده از رد    ع،ی  نی

 استفاده نمود: ریمندرج در جدول ز ياز راهنما توان یم باشد، یبها موجود نم فهرست

 فصلعنوان  موضوع کار رشته

 هیابن

 و برچیدن بیتخر اتیعمل بتن بیتخر

 دنیو برچ بیتخر اتیعمل درختان جابجایی

 فوالدي يبند قالب يبند قالب

 با سنگ ییبنا اتیعمل با سنگ ییبنا اتیعمل

 و نقل حمل یمصالح ساختمان حمل

یو سپرکوب یکوب شمع راه، راه آهن و باند فرودگاه  یو سپرکوب یکوب و شمع يحفار 

 ي برقروین عیپست انتقال و فوق توز
 ینومیآلوم يهاد AAAC ي ها میس

 نیزم ستمیس یمس میس
 خاك و بتن شاتیآزما و مقاومت مصالح کیژئوتکن
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  کلیات
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
  کلیات

 
 هستند. گریکدیو مکمل  کیتفک رقابلیغ ياجزا ها، فیها و شرح رد مقدمه فصل ات،ی. مفاد کل1
از  کیواحد هر  يبلکه بها ست،یمشخصات کامل کار ن کننده نییتع ییتنها به  ات،یها و کل و شرح درج شده در مقدمه فصل ها فی. شرح رد2

 فیبها و رد فهرست نیشده در ا نییانجام شود و با مشخصات تع یقابل پرداخت است که کار طبق نقشه و مشخصات فن یدر صورت ها فیرد
 مورد نظر مطابقت داشته باشد.

 يها برق، در پروژه يروین عیته خطوط هوایی انتقال و فوق توزمربوط به رش يکارها ياجرا ۀنیبها، متوسط هز فهرست نیا يها متی. ق3
دانش   يریکارگ به  زی) و ن9 یال 3(در فصول  زاتیتجه نیتأم ای دیخر  يها نهیهز  و شامل  بوده يساز نهیاحداث، توسعه، اصالح و به د،یخر
 ریو مصالح در سا زاتیتجه يانداز نصب، آزمون و راه ،يحمل، بارانداز ،يریبارگ ،یطراح يو ابزار کار برا  آالت نیماش ، یانسان  يروین ،یفن

 صرف نظر شده است.  ها، فیموارد در شرح رد نیاختصار از درج ا يفصول مربوطه است و برا
 یطیمح طیشرا  بابت  ییبها اضافه  چگونهی. ه است  یفن  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  يبرا  یکامل  يها متیبها، ق فهرست  نیا  يها متی. ق4
کارگاه،  ي در محدوده  يو بارانداز  ییجابجا ، يریکار، بارگ   ارتفاع ای  عمق ، نیزم  یکیزیو مشخصات ف یتوپوگراف ،ینحوه دسترس ،يجو و

بها  اضافه ایبها   آن  يبها برا رستفه  نیدر ا  به صراحت  کند، جز آنچه  مخصوص ایتر  کار را مشکل  ياجرا  که يگریاز شهر و موارد د يدور
 . ستین  پرداخت  ، قابل است  شده  ینیب شیپ

 :زاتی. حمل تجه5
خارج از کارخانه سازنده  ییاجرا اتیبوده و فاقد هرگونه عمل زاتیتجه نیمربوطه صرفا شامل تام يها فی، شرح رد9 یال 3در فصول  .5-1
از  کی چیه متیکارگاه در ق ای داریسازنده تا محل انبار خر ایمذکور از محل انبار فروشنده  زاتیتجه  حمل ۀنی. هزباشد یانبار فروشنده م ای

(حمل)  21در فصل  يا جداگانه يها فیبه صورت رد (با احتساب بیمه حمل) حمل فوق نهیفصول منظور نشده است و هز نیا يها فیرد
 هیته يها نهیمذکور هز يها فیرد متی. الزم به ذکر است، در قشود یلحاظ م مانیاسناد ارجاع کار برآورد و در پ هیتوسط مشاور در زمان ته

اختصار از درج عبارات فوق در شرح  يشده است و برا ینیب شینده پزدر محل کارخانه سا يریارگبندي و ب بسته ش،یساخت، آزما ه،یمواد اول
 صرف نظر شده است. ها، فیرد
 يها نهیباشد، هز یو ... م يانداز نصب، آزمون، راهاحداث،  لیاز قب ییاجرا يها تیشامل فعال ها فی، که شرح رد20الی  16. در فصول 5-2

فصول مذکور  يها فیبار، در رد چند  ای کیآالت در محل کارگاه، اعم از  آالت و ابزار نیمصالح، ماش زات،یتجه يحمل و بارانداز ،يریبارگ
 .ستیقابل پرداخت ن یاضاف نهیهز چگونهیبابت ه نیاز ا ومنظور شده است 

، از محل تامین تا انبار پیمانکار یا مرکز خط، توضیحات الزم در 18الی  16. در خصوص هزینه حمل مصالح ساختمانی مرتبط با فصول 5-3
 مقدمه فصل حمل ذکر شده است.

 ، مانیپ  به  کار منضم  ياجرا  ۀنیدر برآورد هز  که  ی، در صورت هکارگا  دنیو برچ زیتجه  ۀنیو هز يباالسر ،يا منطقه   يها بیضر  به  مربوط  . مبلغ6
 .  است  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده

 ایروز  يها متیآن با ق سهیمقا ای گر،ید ارسبها با فه فهرست نیا سهیمقا ای گر،یکدیبها با  فهرست نیا يها فصل سهیاز مقا يریگ جهی. با نت7
 .ستیشده است قابل پرداخت ن نییصراحت تع بجز آنچه به  یوجه اضاف گر،ید سهیهر نوع مقا ای مت،یق هیاستناد به تجز

 برآورد، نافذ خواهد بود. ۀمرحل يبرآورد داده شده است، مفاد آن تنها برا ةنحو يبرا یبها که دستورالعمل فهرست نی. در هر بخش از ا8
 شیرایو نیبرق با لحاظ آخر يروین عیه در خطوط هوایی انتقال و فوق توزبها جهت استفاد فهرست نیدر ا ها فیرد یتمام ي. بها9

سازمان برنامه و بودجه  یابالغ یعموم یمشخصات فن ران،یا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق رو،یوزارت ن ،یالملل نیمعتبر ب ياستانداردها
 یهیاست. بد  شده  نییهر فصل، تع  در مقدمه هیپا یدر مشخصات فن و شرکت مدیریت شبکه برق ایران ریشرکت توان یابالغ ضوابطکشور و 
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  کلیات
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
مندرج در اسناد  یمشخصات فن ری) و سامانیمذکور (مندرج در پ یبر اساس ضوابط فن و انجام کار زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریاست پ

 .باشد یم مانیارجاع کار و پ
 ایمهندس مشاور  دیقبل از سفارش به تائ ،ی پیمانبا مشخصات فن قیاز نظر تطب دیبا از،یمورد ن زاتیمصالح و تجه یکاتالوگ فن ای. نمونه 10

 کارفرما برسد.
 شود. لیتحو يحمل و نگهدار يمناسب برا يبند نو بوده و در بسته باید زاتیتجه ی. تمام11
ها صورت  مجلس دستورکارها و صورت ،ییاجرا يها انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه يکارها بر اساس ابعاد کارها يریگ . اندازه12
 .شود یم  امانج  شده نییتع  روش به   يریگ ، اندازه است  شده  ینیب شیبها پ فهرست  نیدر ا  يریگ اندازه  يبرا  يا ژهیو  روش  که  ي. در مواردردیگ یم

در مورد  ناًیع لوولت،یک 63 زاتیتجه يانداز نصب و آزمون و راه ن،یتأم ،یفصول مربوط به طراح يها فیرد هیکل ي. مفاد مقدمات و بها13
 .باشد یصادق م زین لوولتیک 66 زاتیتجه
 :   باشد یعمل م يمبنا ریز ياز دامنه استفاده شده است الگو زاتیتجه یکه جهت مشخصات فن ي. در موارد14
 . گردد یآمپر م نیز 100و  25دامنه مذکور شامل » آمپر 100تا  25« . در عبارت 14-1
 .گردد یآمپر نم 100دامنه مذکور مشمول » آمپر 100از  شتریب«. در عبارت 14-2
 ن،یزم ستمیس ياجرا احداث فونداسیون و مانند ، ستین سریآنها بعداً م  کامل  یبازرس  و امکان شود یم  دهیکار پوش  از انجام  پس  که  یاتی. عمل15
  جلسه مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  دهیاز پوش  کار و قبل  ياجرا  نیح ،و دستورکارها  یفن  مشخصات ، ییاجرا  يها آنها با نقشه  مطابقت دیبا

 شود.
 جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد: . در تنظیم صورت16
هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی،  د در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشهجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، بای . صورت16-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه شوند و حسب مورد شامل اطالعات زیر باشند:
 جلسه، نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورت -
 جلسه، جیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتذکر دالیل و تو -
 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -
 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

د تعیین شده) برسد. تمامی جلسات باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موار صورت. 16-2
وضعیت به همراه  جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت صورت

به جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما  موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورت
جلسه اصالحی را به اطالع مهندس  هر دلیل ابالغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیه صورت

جلسه اصالحی، الزم است مراحل تهیه و ابالغ آن ظرف مدت دو هفته  مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت
جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر  م شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورتانجا

جلسه اصالحی و پرداخت مبلغ مربوط به آن، بر اساس  ابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابالغ صورت
 گردد. در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور میدستورالعمل مربوط، 

گردد.  وضعیت لحاظ می در صورت 7/0جلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب  صورت 
هاي مهندس مشاور و  تجلسات بوده و از تعهدات و مسوولی سازي مدارك و صورت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند ابالغ صورت
 کاهد. پیمانکار نمی

و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین  جلسه مطابقت داشته باشد . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورت16-3
 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می
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  کلیات
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
جلسه، خارج از  جلسه) قبل از تنظیم و ابالغ صورت بت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورت. هرگونه پرداخت به پیمانکار از با16-4

 باشد. ضوابط این ماده مجاز نمی
صراحت تعریف اینکه به باشد، مگر  هاي خطوط هوایی، طول افقی خط انتقال مالك عمل می گیري مقادیر مربوط به ردیف در اندازه. 17

 .شده باشد ذکر دیگري
سازي آن جهت نگهداري تجهیزات خطوط و نگهبانی آن،  هاي مربوط به بکارگیري، تسطیح و آماده محوطه انبار و هزینه زمین . نحوه تامین18

شود. در صورت عدم تعیین هر یک از موارد  در شرایط خصوصی و پیوست تجهیز و برچیدن کارگاه مندرج در اسناد ارجاع کار تعیین می
 اید هزینه آنرا در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید.فوق، پیمانکار ب

 . است  شده  محاسبه 1398سال   چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  . این19
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 گذاریبرداری و برجفصل اول. مسیریابی، نقشه
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 گذاریبرداری و برجفصل اول. مسیریابی، نقشه

 
 مقدمه

 برداري، محاسبات . موضوع این فصل به طراحی خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروي برق اختصاص دارد و شامل مسیریابی، نقشه1

(طراحی، تامین و  EPCهایی که به صورت  گروه یک و سه صرفاً در پیمانهاي  باشد و ردیف تفصیلی الکتریکی، مکانیکی و ساختمانی می
 گردد، کاربرد دارد. اجرا) انجام می

ترین و گیرد که کوتاه . مسیریابی در حد فاصل ابتدا و انتهاي خطوط انتقال نیرو با توجه به عوارض، موانع و معارض به نحوي انجام می2
هاي قابل بازیابی، بر اساس مشخصات و ضوابط فنی  کوبی و مشخص گردیده و شناسه ل زوایا میخشود. مح ترین مسیر انتخاب  اقتصادي

ها و کروکی مسیر با ذکر جزئیات زوایا و  هاي مختلف با شرح مزایا و معایب آن گردد. گزینه مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان، ثبت می
اري بر روي مسیر مصوب (که به طور کتبی توسط کارفرما ابالغ گردیده است) انجام برد گردد. عملیات نقشه ها تهیه می حد فاصل بین آن

و  1:500هاي پالن و پروفیل با ترسیم عوارض در محدوده پنجاه متري طرفین محور خطوط انتقال نیرو و با مقیاس عمودي  شود. نقشه می
افزار مورد استفاده در فرایند  کترونیکی قابل ویرایش مرتبط با نرمگردد. کلیه اطالعات طراحی خط بر روي نسخه ال تهیه می 1:2000افقی 

هاي پالن و پروفیل بر اساس  گذاري بر روي نقشه گردد. در صورت ابالغ کارفرما، برج طراحی (بر اساس مشخصات فنی) تحویل می
گذاري شده با  هاي برج گردد. نقشه انجام می محاسبات طراحی خط و با پارامتر مورد تایید کارفرما و رعایت استانداردهاي وزارت نیرو

کوبی  ها پیاده و میخ ها و اشتباهات احتمالی مشخص گردد، همچنین محل مرکز برج شود تا مغایرت برداري کنترل می عملیات نقشه
ابر با قطر پایه بلندترین برج متر و تا طول بر 2ها، در راستاي چهار پایه برج به فواصل حداکثر  هاي پروفیل قطري محل برج گردد. نقشه می

برداري بر اساس طول افقی مسیر خطوط انتقال نیرو و  گذاري و کنترل نقشه برداري و تهیه نقشه، برج یابی، نقشه شود. هزینه مسیر تهیه می
 گردد.  هاي این فصل محاسبه و منظور می ها بر اساس ردیف هاي پروفیل قطري با توجه به تعداد برج تهیه نقشه

هاي این  برداري و غیره در قیمت ردیف ها، تهیه میخ نقشه هاي جانبی اجراي کار از قبیل تهیه عکس و فیلم، تهیه و تکثیر نقشه . هزینه3
 فصل منظور شده است.

 گردند :  بندي میبرداري به شرح زیر طبقه . مسیرهاي خطوط انتقال نیرو از نظر شیب براي عملیات نقشه4

 % 3هایی با شیب تا  دشت : زمین. 4-1
 %  7% تا 3هایی با شیب بیش از   تپه ماهور : زمین. 4-2
 %20% تا 7هایی با شیب بیش از  کوهستان : زمین. 4-3
 %60% تا 20هایی با شیب بیش از  . کوهستان سخت: زمین4-4
 %60هایی با شیب بیش از  . کوهستان خیلی سخت: زمین4-5

 باشد.  گیري شیب زمین اختالف ارتفاع محل استقرار مرکز دو برج متوالی می مبناي اندازه
 گردند:  هاي زیر تقسیم می ها به دسته مسیرهاي خطوط انتقال نیرو از نظر موانع موجود در سر راه آن . 5

 یزرع و فاقد عوارض طبیعی و مصنوعی. هاي لم بدون مانع : زمین .5-1
 کاري، شالیزار، برکه، مرداب و سایر عوارض طبیعی و مصنوعی وجود داشته باشد. ها باغ، چاي در آن هایی که با مانع : زمین .5-2
ها امکان برقراري دید مستقیم وجود  هاي پوشیده از درختان متراکم به طوري که بدون قطع درختان و شاخ و برگ آن : زمین . جنگل5-3

 نداشته باشد.
 گیرند که حداقل حد فاصل دو برج متوالی را پوشانیده باشند. وقتی مالك عمل قرار می 3-5و  2-5موانع مندرج در بندهاي 

درصد و در مناطق داراي موانع کاري موثر (از قبیل مرداب،  80. با تشخیص کارفرما براي جبران صعوبت کار در مناطق جنگلی، تا 6
 40ها) تا  یک و ازدحام در مناطق شهري، فصل کاري نامناسب و مانند آنبرکه، تاالب، مانداب، شالیزار، باغ، عدم وجود راه دسترسی، تراف
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 گذاریبرداری و برجفصل اول. مسیریابی، نقشه
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
اضافه و در اسناد ارجاع کار لحاظ  010405تا  010401و  010205تا  010201، 010106تا  010102هاي  درصد، به بهاي واحد ردیف

 شود.  می

صله مستقیم هوایی بین ابتدا و انتهاي خط انتقال مورد نظر و ، فا010106تا  010102هاي  گیري طول مسیر در ردیف . در این فصل، اندازه7
 باشد. طول افقی مسیر می 010405تا  010201هاي  ردیف

 باشد. حاکم بر ضوابط این فصل می "برداري هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه". کلیه مشخصات فنی مندرج در8

استاندارد پایگاه داده مکانی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع بر اساس آخرین ویرایش  010602تا  010601هاي  . ردیف9
 باشد. می

صورت نیاز از تعرفه خدمات ژئوتکنیک و  . هزینه کلیه اقدامات مرتبط با آزمایشات ژئوتکنیک در این فصل لحاظ نشده است و در10
 گردد. مقاومت مصالح استفاده می

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.  مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروههاي  . به منظور سهولت دسترسی به ردیف11
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 طراحی تفصیلی و انتخاب مسیر 01
 تهیه مقطع (پروفیل) طولی  02
 هاي پالن و پروفیل  گذاري روي نقشه برج 03

 برداري  کنترل نقشه 04
 هاي قطري  پروفیل 05
 اطالعات توصیفی و مکانی 06
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 گذاریبرداری و برجفصل اول. مسیریابی، نقشه
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 مجموعه 

و ارائه  PDFطراحی تفصیلی و ارائه گزارش در فرمت 
افزاری مربوط به طراحی خط مطابق با شرایط  های نرم فایل

 مندرج در مقدمه فصل.

٠١٠١٠١ 

  

 کیلومتر 

بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد 
های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات  گزینه

محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و 
 ها در مسیرهای دشت. مقایسه فنی و اقتصادی آن

٠١٠١٠٢ 

  

 کیلومتر 

بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد 
تعیین مختصات های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با  گزینه

محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و 
 ها در مسیرهای تپه ماهور. مقایسه فنی و اقتصادی آن

٠١٠١٠٣ 

  

 کیلومتر 

بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد 
های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات  گزینه

گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و محل زوایا، تهیه 
 ها در مسیرهای کوهستانی. مقایسه فنی و اقتصادی آن

٠١٠١٠۴ 

  

 کیلومتر 

بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد 
های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات  گزینه

و  محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه
ها در مسیرهای کوهستانی   مقایسه فنی و اقتصادی آن

 سخت.

٠١٠١٠۵ 

  

 کیلومتر 

بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا وانتهای خط، پیشنهاد 
های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات  گزینه

محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و 
در مسیرهای کوهستانی خیلی ها  مقایسه فنی و اقتصادی آن

 سخت.

٠١٠١٠۶ 

 کیلومتر ٩٬۵٣١٬٠٠٠  
و ارتفاعی  ١:٢٠٠٠تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس 

 متر از طرفین عرض مسیر در دشت.  ۵٠و پالن  ۵٠٠:١
٠١٠٢٠١ 

 کیلومتر ٩٬۵٣١٬٠٠٠  
و ارتفاعی  ١:٢٠٠٠تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس 

 متر از طرفین عرض مسیر در تپه ماهور.  ۵٠و پالن  ۵٠٠:١
٠١٠٢٠٢ 

 کیلومتر ١٢٬٨٣١٬٠٠٠  
و ارتفاعی  ١:٢٠٠٠تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس 

 متر از طرفین عرض مسیر در کوهستان. ۵٠و پالن  ۵٠٠:١
٠١٠٢٠٣ 

  
 کیلومتر ١٧٬٠٧۴٬٠٠٠

و ارتفاعی  ١:٢٠٠٠تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس 
متر از طرفین عرض مسیر در کوهستان  ۵٠و پالن  ۵٠٠:١
 سخت.

٠١٠٢٠۴ 
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 گذاریبرداری و برجفصل اول. مسیریابی، نقشه
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  
 کیلومتر ٢٣٬۶٧۴٬٠٠٠

و ارتفاعی  ١:٢٠٠٠تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس 
متر از طرفین عرض مسیر در کوهستان  ۵٠و پالن  ۵٠٠:١

 خیلی سخت.

٠١٠٢٠۵ 

  
 کیلومتر ٣٬٧٧١٬٠٠٠

برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور 
های پالن و پروفیل اصلی  خط و ترسیم آن بر روی نقشه

 در مسیرهای دشت.

٠١٠٢٠۶ 

  
 کیلومتر ٣٬٧٧١٬٠٠٠

برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور 
اصلی های پالن و پروفیل  خط و ترسیم آن بر روی نقشه

 در مسیرهای تپه ماهور.

٠١٠٢٠٧ 

  
 کیلومتر ۵٬٠٩١٬٠٠٠

برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور 
های پالن و پروفیل اصلی  خط و ترسیم آن بر روی نقشه

 در مسیرهای کوهستانی.

٠١٠٢٠٨ 

  
 کیلومتر ۶٬٧٨٨٬٠٠٠

برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور 
های پالن و پروفیل اصلی  ترسیم آن بر روی نقشهخط و 

 در مسیرهای کوهستانی سخت.

٠١٠٢٠٩ 

  
 کیلومتر ٩٬۴٢٨٬٠٠٠

برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور 
های پالن و پروفیل اصلی  خط و ترسیم آن بر روی نقشه

 در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.

٠١٠٢١٠ 

  
 کیلومتر 

های پالن و پروفیل شامل تعیین  نقشهگذاری روی  برج
  محل، ارتفاع و نوع برج در مسیرهای دشت.

٠١٠٣٠١ 

  
 کیلومتر 

های پالن و پروفیل شامل تعیین  گذاری روی نقشه برج
 محل، ارتفاع و نوع برج در مسیرهای تپه ماهور.

٠١٠٣٠٢ 

  
 کیلومتر 

های پالن و پروفیل شامل تعیین  گذاری روی نقشه برج
 ارتفاع و نوع برج در انواع مسیرهای کوهستانی.محل، 

٠١٠٣٠٣ 

  
 کیلومتر 

های پالن و پروفیل شامل تعیین  برج گذاری روی نقشه
  محل، ارتفاع و نوع برج در مسیرهای کوهستانی سخت.

٠١٠٣٠۴ 

  
 کیلومتر 

های پالن و پروفیل شامل تعیین  گذاری روی نقشه برج
مسیرهای کوهستانی خیلی محل، ارتفاع و نوع برج در 

 سخت.

٠١٠٣٠۵ 

 کیلومتر ۴٬٧٧٣٬٠٠٠  
برداری پالن و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و  کنترل نقشه

 ها در مسیرهای دشت. کوبی مراکز برج میخ
٠١٠۴٠١ 

 کیلومتر ۴٬٧٧٣٬٠٠٠  
برداری پالن و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و  کنترل نقشه

 مسیرهای تپه ماهور.ها در  کوبی مراکز برج میخ
٠١٠۴٠٢ 
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 گذاریبرداری و برجفصل اول. مسیریابی، نقشه
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 کیلومتر ۶٬۴٢٣٬٠٠٠  
برداری پالن و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و  کنترل نقشه

 ها در مسیرهای کوهستانی. کوبی مراکز برج میخ
٠١٠۴٠٣ 

 کیلومتر ٨٬۵۴۴٬٠٠٠  
برداری پالن و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و  کنترل نقشه

 مسیرهای کوهستانی سخت.ها در  کوبی مراکز برج میخ
٠١٠۴٠۴ 

  
 کیلومتر ١١٬٨۴۴٬٠٠٠

برداری پالن و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و  کنترل نقشه
ها در مسیرهای کوهستانی خیلی  کوبی مراکز برج میخ

 سخت.

٠١٠۴٠۵ 

 برج ١٬١٣٢٬٠٠٠  
ها با نظر دستگاه  دهنده مراکز برج جابجا کردن میخ نشان

 نظارت در هر نوع مسیر.
٠١٠۴٠۶ 

  
 برج ١٬۴٢٩٬٠٠٠

 ٢های قطری چهارپایه برج با فواصل  برداشت پروفیل
های مختلف و تهیه  متری یا کمتر بطول کافی برای برج

 نقشه در هر نوع مسیر.

٠١٠۵٠١ 

 برج ١٬١١٨٬٠٠٠  
های هر برج در هر نوع زمین و هر  کردن محل پایه  پیاده

 نوع مسیر.
٠١٠۵٠٢ 

 ٠١٠۶٠١ توصیفی و مکانی. برداشت اطالعات برج   

  
 برج 

 GPSدر صورت استفاده از  ٠١٠۶٠١بها به ردیف  اضافه
 فرکانسه. دو

٠١٠۶٠٢ 
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 ها  فصل دوم . طراحی و آزمون برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 
 

 

١٣  
 

 

 ها  فصل دوم . طراحی و آزمون برج
 

 مقدمه 
المللی (مورد تایید  در یک آزمایشگاه ملی یا بین ۱هاي این فصل، شامل هزینه طراحی برج و انجام آزمون نوعیبهاي واحد ردیف .1

اي بر اساس درخت بارگذاري و نقشه انجام محاسبات سازه باشد. منظور از طراحی برج، تهیه طرح وکارفرما) تا اخذ تاییدیه الزم می
، ۲هاي کارگاهی، ساخت، مونتاژ و نصب، تهیه جداول اوزان قطعاتهاي تنش داخلی اعضا و اتصاالت، تهیه نقشه خطی، تهیه جدول تک

پروژه و آخرین ویرایش  ها در کلیه ترکیبات ارتفاعی براساس مشخصات فنی سازي طراحی برج افزار شبیههاي نرمتهیه نسخه
 استانداردهاي وزارت نیرو، ملی و بین المللی معتبر است. 

گونه اضافه سازي شده از کارخانه سازنده تا آزمایشگاه منظور گردیده است و هیچ هاي نمونه هاي انجام آزمون و حمل برجکلیه هزینه .2
آالت اسقاط، ردیف  از کسر ارزش آهن هاي این فصل لحاظ نشده و پس  سازي برج در ردیف هاي نمونه گردد. هزینهبهایی لحاظ نمی

 دار تعیین و در اسناد ارجاع کار درج شود. مربوطه به صورت ستاره

 10مداره و تا وزن  2و  1براي  تن 5متر و تا وزن  25ها تا  ارتفاع برج نمونه براي انواع خطوط با ولتاژهاي مختلف و براي انواع برج  .3
بهاي افزایش  گردد. (الزم بذکر است اضافه هاي مربوط منظور می بها از ردیف باشد و براي وزن و ارتفاع بیشتر، اضافهمداره می 4تن براي 

 شود.) ارتفاع و وزن براي اعداد بین دو طبقه، طبقه باالتر در نظر گرفته می
ها از قبیل هزینه تخریب در نظر گرفته شده است. سایر هزینهدر آزمون نوعی، برآورد براي شش حالت بارگذاري بدون انجام آزمون . 3-1

ها، اعضا و اتصاالت در بهاي ردیف کشی، آزمون آنالیز مواد، آزمون کشش مصالح روي پیچتوقف یا تاخیر در انجام آزمون، تغییر در سیم
شده متعلق خریب یا عدم تخریب، برج آزمایش صورت ت گیرد و در شده تعلق نمیمنظور گردیده است. هزینه اضافه بابت برج آزمایش 

 باشد.به پیمانکار می
گردد و براي ارتفاع یا وزن و یا بها لحاظ میشده در فهرستبراي ارتفاع یا وزن یا تعداد حاالت بارگذاري کمتر، همان مبلغ درج .3-2

 هاي فهرست لحاظ خواهد شد. ردیف بها به شرححالت بارگذاري بیشتر، و همچنین براي انجام آزمون تخریب، اضافه
بها درج گردیده است و هر برج با هر تعداد سیم در هر فاز (باندل) در نظر گرفته شده  هاي فهرستنوع برج و تعداد مدار در ردیف  .4

 است. 
متر  -تن 1000بزرگتر از  هپای لنگر متر و یا 5/1مساوي  یا بزرگتر پایه قطر با هاي تلسکوپی ویژه، برج تلسکوپی منظور از برج فوالدي .5

 باشد. می
ساخت،  هاي نهایی گردد، مالکیت کلیه محاسبات و نقشه هایی که بر اساس این فصل طراحی و آزمون نوعی می در خصوص دکل  .6

ط به هاي مندرج در این فصل منو باشد و پرداخت هزینه هاي آزمون نوعی متعلق به کارفرما می مونتاژي و همچنین گواهینامه و گزارش
 ارائه مستندات مذکور خواهد بود.
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 ها  فصل دوم . طراحی و آزمون برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .7

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 خود ایستا)برج فوالدي مشبک ( 01
 برج فوالدي تلسکوپی  02
 فوالدي تلسکوپی ویژه برج 03

 برج بتنی 04
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 ها  فصل دوم . طراحی و آزمون برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار کل (ریال)بهای 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 دستگاه برج 

مداره تا  طراحی و آزمون نوعی برج فوالدی مشبک یک
 تن.  ۵متر و تا وزن  ٢۵ارتفاع 

٠٢٠١٠١ 

  
 دستگاه برج 

مداره تا  نوعی برج فوالدی مشبک دو طراحی و آزمون
 تن. ۵متر و تا وزن  ٢۵ارتفاع 

٠٢٠١٠٢ 

  
 برجدستگاه  

مداره تا  نوعی برج فوالدی مشبک چهار طراحی و آزمون
 تن. ١٠متر و تا وزن  ٢۵ارتفاع 

٠٢٠١٠٣ 

  
 متر 

ازای هر متر  به ٠٢٠١٠٣تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
 افزایش ارتفاع برج.

٠٢٠١٠۴ 

  
 تن 

ازای هر تن  به ٠٢٠١٠٣تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
 افزایش وزن برج.

٠٢٠١٠۵ 

  
 عدد 

ازای اعمال  به ٠٢٠١٠٣تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
 هر حالت بارگذاری اضافی روی برج.

٠٢٠١٠۶ 

  
 دستگاه برج 

در صورت  ٠٢٠١٠٣تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
 انجام آزمون تخریب.

٠٢٠١٠٧ 

  
 دستگاه برج 

مداره تا  نوعی برج فوالدی تلسکوپی یک طراحی و آزمون
 تن.  ۵متر و تا وزن  ٢۵ارتفاع 

٠٢٠٢٠١ 

  
 دستگاه برج 

مداره تا  نوعی برج فوالدی تلسکوپی دو طراحی و آزمون
 تن.  ۵متر و تا وزن  ٢۵ارتفاع 

٠٢٠٢٠٢ 

  
 دستگاه برج 

مداره تا  نوعی برج فوالدی تلسکوپی چهار طراحی و آزمون
 تن.  ١٠متر و تا وزن  ٢۵ارتفاع 

٠٢٠٢٠٣ 

  
 متر 

ازای هر متر  به ٠٢٠٢٠٣تا  ٠٢٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 افزایش ارتفاع برج.

٠٢٠٢٠۴ 

  
 تن 

ازای هر تن  به ٠٢٠٢٠٣تا  ٠٢٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 افزایش وزن برج.

٠٢٠٢٠۵ 

  
 عدد 

ازای اعمال  به ٠٢٠٢٠٣تا  ٠٢٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 هر حالت بارگذاری اضافی روی برج.

٠٢٠٢٠۶ 

  
 دستگاه برج 

در صورت  ٠٢٠٢٠٣تا  ٠٢٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 انجام آزمون تخریب.

٠٢٠٢٠٧ 

  
 دستگاه برج 

نوعی برج فوالدی تلسکوپی ویژه  طراحی و آزمون
 تن.  ۵متر و تا وزن  ٢۵مداره تا ارتفاع  یک

٠٢٠٣٠١ 

  
 دستگاه برج 

مداره  نوعی برج فوالدی تلسکوپی ویژه دو طراحی و آزمون
 تن. ۵متر و تا وزن  ٢۵تا ارتفاع 

٠٢٠٣٠٢ 

 
 

 

١۵  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 ها  فصل دوم . طراحی و آزمون برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار کل (ریال)بهای 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 دستگاه برج 

نوعی برج فوالدی تلسکوپی ویژه  طراحی و آزمون
 تن. ١٠متر و تا وزن  ٢۵مداره تا ارتفاع  چهار

٠٢٠٣٠٣ 

  
 متر 

ازای هر متر  به ٠٢٠٣٠٣تا  ٠٢٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
 افزایش ارتفاع برج.

٠٢٠٣٠۴ 

  
 تن 

ازای هر تن  به ٠٢٠٣٠٣تا  ٠٢٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
 افزایش وزن برج.

٠٢٠٣٠۵ 

  
 عدد 

ازای اعمال  به ٠٢٠٣٠٣تا  ٠٢٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
 هر حالت بارگذاری اضافی روی برج.

٠٢٠٣٠۶ 

  
 دستگاه برج 

در صورت  ٠٢٠٣٠٣تا  ٠٢٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
 انجام آزمون تخریب.

٠٢٠٣٠٧ 

  
 دستگاه برج 

متر  ٢۵مداره تا ارتفاع  نوعی برج بتنی یک طراحی و آزمون
 تن. ۵و تا وزن 

٠٢٠۴٠١ 

  
 دستگاه برج 

متر و  ٢۵مداره تا ارتفاع  نوعی برج بتنی دو طراحی و آزمون
 تن. ۵تا وزن 

٠٢٠۴٠٢ 

  
 دستگاه برج 

 ٢۵مداره تا ارتفاع  طراحی و آزمون نوعی برج بتنی چهار
 تن. ١٠متر و تا وزن 

٠٢٠۴٠٣ 

  
 متر 

ازای هر متر  به ٠٢٠۴٠٣تا  ٠٢٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه
 برج. افزایش ارتفاع

٠٢٠۴٠۴ 

  
 تن 

ازای هر تن  به ٠٢٠۴٠٣تا  ٠٢٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه
 افزایش وزن برج.

٠٢٠۴٠۵ 

  
 عدد 

ازای اعمال  به ٠٢٠۴٠٣تا  ٠٢٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه
 هر حالت بارگذاری اضافی روی برج.

٠٢٠۴٠۶ 

  
 دستگاه برج 

صورت در  ٠٢٠۴٠٣تا  ٠٢٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه
 انجام آزمون تخریب.

٠٢٠۴٠٧ 
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 های فلزی فصل سوم .  برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 های فلزی برج سوم .فصل 
 

 مقدمه 
 این فصل (بجز تابلوها) به صورت گالوانیزه گرم لحاظ گردیده است. کلیه قطعات فلزي .1
باشد و همچنین هزینه درج کد یا عالمت انحصاري  متعلقات برج شامل پیچ، مهره، واشر، خار مانع صعود، پیچ پله، خار ضد پرنده می .2

 گردد. ه از این بابت لحاظ نمیها لحاظ شده است و هزینه اضاف هاي برج در قیمت ردیف کارفرما بر روي نبشی و پلیت
 هاي مجزا درج شده است. هزینه تابلوهاي خطر، شماره و هوایی و قطعات ریشه برج در ردیف .3
گردد، وزن برج به ماخذ اوزان قطعات که توسط مشاور  ها بر اساس وزن تجهیزات یا مصالح تعیین می هایی که بهاي واحد آن ردیف .4

شود. مقادیر مندرج در جدول تضمینی، مالك  گردد، تعیین می ده است و به آن جدول تضمینی اطالق میتهیه و در اسناد ارجاع کار درج ش
تهیه اسناد پیمان است. در زمان تحویل تجهیزات و در صورت عدم تغییر طراحی، در صورتیکه وزن تحویلی تجهیزات بیش از اوزان 

باشد و در صورتیکه وزن تحویلی تجهیزات کمتر از اوزان  ل تضمینی میمندرج در جدول تضمینی بود مالك تعیین هزینه، اوزان جدو
مندرج در جدول تضمینی بود، مالك تعیین هزینه، وزن واقعی تجهیزات تحویلی خواهد بود. الزم به ذکر است در این روش در هر حال 

 گردد. پس از تکمیل کلیه اجزاي دکل مطابق طرح نهایی خط، پرداخت نهایی انجام می
صورت  لحاظ شده است، لذا درصورت نیاز به تامین پیچ و مهره به 2و  1هاي گروه  ها در ردیف اینکه هزینه پیچ و مهره برج ا توجه بهب .5

 گردد.  استفاده می 030404و 030403هاي  مستقل، از ردیف
 است.هاي مربوط منظور شده  ها در بهاي واحد ردیف آالت برج هزینه قراردادن چوب در زیر آهن .6
با توجه به  ها باشد و بهاي واحد این ردیف مداره و بیشتر با هر ترکیبی از اعضا و هر ارتفاع می مداره، دو منظور از هر نوع برج، برج تک .7

هاي چند مداره که داراي  هاي خط انتقال به طور متوسط تعیین شده است. در برج وجود یا عدم وجود اختالف ارتفاع بین چهار پایه برج
 باشد.باشند، سطح ولتاژ باالتر مالك عمل می سطوح ولتاژ مدار متفاوت می

بر اساس ضوابط مندرج در مشخصات فنی اسناد پیمان، تحویل کارفرما  ٤بندي شده و دسته ۳صورت مرتب  ها به کلیه قطعات برج .8
 گردد.  می
 گردد. ا استفاده از فصل حمل محاسبه میها ب اندازي آن هاي این فصل و بار بهاي حمل کلیه تجهیزات و مصالح ردیف .9
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .10

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 برج فوالدي مشبک 01
 برج فوالدي تلسکوپی 02
 برجریشه  03
 کسري قطعات وپیچ و مهره   04
 تابلوهاي شماره و خطر 05

 

۳ Sorted 
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 های فلزی فصل سوم .  برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ١٢٩٬۵٠٠  
 ۶٣و  ١٣٢نوع برج فوالدی مشبک برای خطوط  قطعات هر

 های مخابراتی مشبک. کیلوولت و برج
٠٣٠١٠١ 

 کیلوگرم ١۴۶٬٠٠٠  
و  ۴٠٠نوع برج فوالدی مشبک برای خطوط  قطعات هر

 کیلوولت. ٢٣٠
٠٣٠١٠٢ 

 کیلوگرم ١۴٠٬٠٠٠  
و  ١٣٢نوع برج فوالدی تلسکوپی برای خطوط  هرقطعات 

 های مخابراتی تلسکوپی. کیلوولت و برج ۶٣
٠٣٠٢٠١ 

 کیلوگرم ١۶٣٬٠٠٠  
و  ۴٠٠برج فوالدی تلسکوپی برای خطوط  نوع قطعات هر

  کیلوولت. ٢٣٠
٠٣٠٢٠٢ 

 ٠٣٠٣٠١ کیلوولت. ١٣٢و  ۶٣ریشه برج برای برج های  کیلوگرم ١٣١٬٠٠٠  

 ٠٣٠٣٠٢ کیلوولت. ۴٠٠و  ٢٣٠های  ریشه برج برای برج کیلوگرم ١۴٩٬٠٠٠  

 ٠٣٠٣٠٣ های تلسکوپی. ریشه برج (انکربولت) و تمپلیت برای دکل کیلوگرم ١٨٨٬٠٠٠  

 ٠٣٠۴٠١ .ST37ها از نوع فوالد  کسری قطعات برج کیلوگرم ١٣۶٬٠٠٠  

 ٠٣٠۴٠٢ .ST52ها از نوع فوالد  کسری قطعات برج کیلوگرم ١۵۴٬٠٠٠  

 ٠٣٠۴٠٣ نوع برج.  برای هر ۵٫٨کسری پیچ و مهره و واشر تا رده  کیلوگرم ٢٣٠٬٠٠٠  

 کیلوگرم ٢۴۵٬٠٠٠  
نوع  به باال برای هر ۶٫٨  کسری پیچ و مهره و واشر از رده

 برج.
٠٣٠۴٠۴ 

 عدد ٨۵٠٬٠٠٠  
میلیمتر شامل عالمت  ٣٠٠×۴٠٠تابلوی یکپارچه به ابعاد 

 خطر، فاز و شماره.
٠٣٠۵٠١ 

 ٠٣٠۵٠٢ میلیمتر. ٧۵٠×٧۵٠طرفه به ابعاد  تابلوی هوایی مثلثی دو عدد ۵٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٣٠۵٠٣ میلیمتر. ۵٠٠×۶٠٠طرفه به ابعاد  تابلوی هوایی یک عدد ٣٬۵٠٠٬٠٠٠  
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 های بتنی فصل چهارم .  برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 های بتنی برجفصل چهارم . 

 

 مقدمه 
 هاي بتنی به صورت گالوانیزه گرم لحاظ گردیده است.  کلیه متعلقات فلزي برج .1
 باشد. آرم، پیچ، مهره، واشر، نردبان صعود و خار ضد پرنده می متعلقات برج بتنی شامل کراس .2
 گردد. هاي فلزي لحاظ می هاي مربوطه در فصل برج هاي خطر، شماره و هوایی از ردیف هزینه تابلو .3
 گردد.  هاي فلزي لحاظ می هاي مربوطه در فصل برج در صورت نیاز به تامین پیچ و مهره به صورت مجزا مبلغ آن از ردیف .4
 باشد.  هایی با هرگونه ترکیب از اعضا و هر ارتفاع می منظور از برج بتنی، برج .5
 گردد. ها با استفاده از فصل حمل محاسبه می اندازي آن هاي این فصل و بار بهاي حمل کلیه تجهیزات و مصالح ردیف .6
 گردد. هاي بتنی با استفاده از فصل عملیات نصب برج محاسبه می بهاي نصب برج .7
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه ردیفبه منظور سهولت دسترسی به  .8

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر شماره گروه

 کیلوولت 63بتنی   برج 01

 کیلوولت 132بتنی   برج 02

 کیلوولت 230برج بتنی  03

 کیلوولت 400برج بتنی  04

 کیلوولت 63/230چهارمداره بتنی   برج 05

 کیلوولت 132/230بتنی چهارمداره   برج 06
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 های بتنی فصل چهارم .  برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر  ١٣مداره با ارتفاع تا  کیلوولت یک ۶٣برج بتنی آویزی 

 آرم پایین.  از زیر کراس
٠۴٠١٠١ 

  ١۵٬٣٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۶٣افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ١٣ مداره (مازاد بر یک
٠۴٠١٠٢ 

 دستگاه برج ٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٣مداره با ارتفاع تا   کیلوولت یک ۶٣درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠١٠٣ 

  ٢١٬۴٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۶٣درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٣مداره (مازاد بر  یک
٠۴٠١٠۴ 

 دستگاه برج ۴۴۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٣مداره با ارتفاع تا  کیلوولت یک ۶٣درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠١٠۵ 

  ٢۶٬۵٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۶٣درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٣مداره (مازاد بر  یک
٠۴٠١٠۶ 

 دستگاه برج ٢٩١٬٢٠٠٬٠٠٠  
متر از  ١٢مداره با ارتفاع تا  کیلوولت دو ۶٣برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. زیر کراس
٠۴٠١٠٧ 

  ١٨٬٨٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۶٣افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ١٢مداره (مازاد بر  دو
٠۴٠١٠٨ 

 دستگاه برج ۴٠۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر  ١١مداره با ارتفاع تا  دوکیلوولت  ۶٣درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. از زیر کراس
٠۴٠١٠٩ 

  ٣۶٬٩٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۶٣درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١١مداره (مازاد بر  دو
٠۴٠١١٠ 

 دستگاه برج ۶١٩٬٢٠٠٬٠٠٠  
متر  ١١مداره با ارتفاع تا  کیلوولت دو ۶٣درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. از زیر کراس
٠۴٠١١١ 

  ۴١٬٨٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۶٣درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١١مداره (مازاد بر  دو
٠۴٠١١٢ 

 دستگاه برج ۶۵٩٬٣۴٠٬٠٠٠  
متر  ١۵مداره با ارتفاع تا  کیلوولت چهار ۶٣برج بتنی آویزی 

 پایین.آرم  از زیر کراس
٠۴٠١١٣ 

  ٢٧٬٢٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۶٣افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ١۵مداره (مازاد بر  چهار
٠۴٠١١۴ 

 دستگاه برج ١٬٣٢۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۴مداره با ارتفاع تا  کیلوولت چهار ۶٣درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠١١۵ 

  ۴۶٬٠٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۶٣درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  چهار
٠۴٠١١۶ 
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 های بتنی فصل چهارم .  برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ١٬٨٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۴مداره با ارتفاع تا  کیلوولت چهار ۶٣درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠١١٧ 

  ٨٠٬۵٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۶٣درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  چهار
٠۴٠١١٨ 

 دستگاه برج ٢۴١٬٢٠٠٬٠٠٠  
متر  ١٣مداره با ارتفاع تا   کیلوولت یک ١٣٢برج بتنی آویزی 

 آرم پایین.  از زیر کراس
٠۴٠٢٠١ 

  ١۶٬۶٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ١٣٢یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی افزایش هر 

 متر). ١٣مداره (مازاد بر  یک
٠۴٠٢٠٢ 

 دستگاه برج ٣٨٧٬۵٢٠٬٠٠٠  
 ١٣مداره با ارتفاع تا   کیلوولت یک ١٣٢درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین.  متر از زیر کراس
٠۴٠٢٠٣ 

  ٢٣٬١٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٣مداره (مازاد بر  کیلوولت یک
٠۴٠٢٠۴ 

 دستگاه برج ۴٨۴٬۴٠٠٬٠٠٠  
 ١٣مداره با ارتفاع تا   کیلوولت یک ١٣٢درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠٢٠۵ 

  ٢٨٬٨٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٣مداره (مازاد بر  یککیلوولت 
٠۴٠٢٠۶ 

 دستگاه برج ۴۵٧٬١٠٠٬٠٠٠  
متر  ١٢مداره با ارتفاع تا  کیلوولت دو ١٣٢برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. از زیر کراس
٠۴٠٢٠٧ 

  ٢۴٬۴٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ١٣٢افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ١٢مداره (مازاد بر  دو
٠۴٠٢٠٨ 

 دستگاه برج ۵۵٩٬٨٠٠٬٠٠٠  
 ١٢مداره با ارتفاع تا  کیلوولت دو ١٣٢درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠٢٠٩ 

  ٢٨٬٢٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٢مداره (مازاد بر  کیلوولت دو
٠۴٠٢١٠ 

 دستگاه برج ١٬٠٢١٬٩٠٠٬٠٠٠  
 ١٢کیلوولت دومداره با ارتفاع تا  ١٣٢درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠٢١١ 

  ۴۵٬٧٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٢مداره (مازاد بر  کیلوولت دو
٠۴٠٢١٢ 

 دستگاه برج ٧١٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۵کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا  ١٣٢برج بتنی آویزی 
 آرم پایین. متر از زیر کراس

٠۴٠٢١٣ 

  ٢۴٬٣٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ١٣٢افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ١۵مداره (مازاد بر  چهار
٠۴٠٢١۴ 
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 های بتنی فصل چهارم .  برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ١٬۴٣١٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا  ١٣٢درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴
٠۴٠٢١۵ 

  ٣٨٬٢٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠٢١۶ 

 دستگاه برج ٢٬٠٣٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
با ارتفاع تا کیلوولت چهارمداره  ١٣٢درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴
٠۴٠٢١٧ 

  ۶۶٬٩٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠٢١٨ 

 دستگاه برج ٣٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر  ١٧مداره با ارتفاع تا   کیلوولت یک ٢٣٠برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. زیر کراس از
٠۴٠٣٠١ 

  ٢۵٬٣٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ٢٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ١٧مداره (مازاد بر  یک
٠۴٠٣٠٢ 

 دستگاه برج ٧۵۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۴مداره با ارتفاع تا   کیلوولت یک ٢٣٠درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠٣٠٣ 

  ٣۶٬٨٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ٢٣٠درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت یک
٠۴٠٣٠۴ 

 دستگاه برج ٩٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۴مداره با ارتفاع تا   کیلوولت یک ٢٣٠درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠٣٠۵ 

  ۴٨٬٣٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ٢٣٠درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت یک
٠۴٠٣٠۶ 

 دستگاه برج ١٬٠٠۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر  ١٧کیلوولت دومداره با ارتفاع تا  ٢٣٠برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. از زیر کراس
٠۴٠٣٠٧ 

  ٣٢٬١٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ٢٣٠هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی افزایش 

 متر). ١٧مداره (مازاد بر  دو
٠۴٠٣٠٨ 

 دستگاه برج ١٬٢۴٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۴کیلوولت دومداره با ارتفاع تا  ٢٣٠درجه  ١٠برج بتنی 
 آرم پایین. کراس متر از زیر

٠۴٠٣٠٩ 

  ۶٠٬٠٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ٢٣٠درجه  ١٠بتنی افزایش هر یک متر ارتفاع برج 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت دو
٠۴٠٣١٠ 

 دستگاه برج ١٬۴٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۴کیلوولت دومداره با ارتفاع تا  ٢٣٠درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠٣١١ 

  ۶٧٬٩٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ٢٣٠درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت دو
٠۴٠٣١٢ 
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 های بتنی فصل چهارم .  برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ١٬٨٧١٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۴کیلوولت دومداره با ارتفاع تا  ٢٣٠درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠٣١٣ 

  ٨۴٬٩٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ٢٣٠درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴(مازاد بر مداره  کیلوولت دو
٠۴٠٣١۴ 

 دستگاه برج ١٬٢٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٧کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا  ٢٣٠برج بتنی آویزی 
 آرم پایین. متر از زیر کراس

٠۴٠٣١۵ 

  ٣٨٬۵٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ٢٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ١٧مداره (مازاد بر  چهار
٠۴٠٣١۶ 

 دستگاه برج ١٬۴٩٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا  ٢٣٠درجه  ١٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴
٠۴٠٣١٧ 

  ٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ٢٣٠درجه  ١٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠٣١٨ 

 دستگاه برج ١٬٧٩۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا  ٢٣٠درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴
٠۴٠٣١٩ 

  ٨١٬۵٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ٢٣٠درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠٣٢٠ 

 دستگاه برج ٢٬٢۴۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا  ٢٣٠درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴
٠۴٠٣٢١ 

  ١٠١٬٩٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ٢٣٠درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠٣٢٢ 

 دستگاه برج ١٬٠۴٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر  ٢١مداره با ارتفاع تا   کیلوولت یک ۴٠٠بتنی آویزی برج 

 آرم پایین. از زیر کراس
٠۴٠۴٠١ 

  ۴٧٬۵٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۴٠٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ٢١مداره (مازاد بر  یک
٠۴٠۴٠٢ 

 دستگاه برج ٢٬٠۶٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٨مداره با ارتفاع تا   یک کیلوولت ۴٠٠درجه  ٣٠برج بتنی 
 آرم پایین. کراس متر از زیر

٠۴٠۴٠٣ 

  ٨٠٬٧٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ۴٠٠درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٨مداره (مازاد بر  کیلوولت یک
٠۴٠۴٠۴ 

 دستگاه برج ٢٬۵٩٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٨تا  مداره با ارتفاع  کیلوولت یک ۴٠٠درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠۴٠۵ 

  ١٠۴٬٣٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ۴٠٠درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٨مداره (مازاد بر  کیلوولت یک
٠۴٠۴٠۶ 
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 های بتنی فصل چهارم .  برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ١٬٧٧۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر  ١٩کیلوولت دومداره با ارتفاع تا  ۴٠٠برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. کراساز زیر 
٠۴٠۴٠٧ 

  ۴٩٬١٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
کیلوولت  ۴٠٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ١٩مداره (مازاد بر  دو
٠۴٠۴٠٨ 

 دستگاه برج ٢٬٨٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٩کیلوولت دومداره با ارتفاع تا  ۴٠٠درجه  ١٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠۴٠٩ 

  ۶۴٬٨٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ۴٠٠درجه  ١٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٩مداره (مازاد بر  کیلوولت دو
٠۴٠۴١٠ 

 دستگاه برج ٣٬٧٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٩کیلوولت دومداره با ارتفاع تا  ۴٠٠درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠۴١١ 

  ١٠٠٬۵٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ۴٠٠درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١٩مداره (مازاد بر  کیلوولت دو
٠۴٠۴١٢ 

 دستگاه برج ۶٬٠۶٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٩کیلوولت دومداره با ارتفاع تا  ۴٠٠درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس
٠۴٠۴١٣ 

  ١۵٠٬۵٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ۴٠٠درجه  ۶٠یک متر ارتفاع برج بتنی افزایش هر 
 متر). ١٩مداره (مازاد بر  کیلوولت دو

٠۴٠۴١۴ 

 دستگاه برج ١٬٣۴٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا  ۶٣/٢٣٠برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۵
٠۴٠۵٠١ 

  ۴٢٬٢٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ۶٣/٢٣٠بتنی آویزی افزایش هر یک متر ارتفاع برج 

 متر). ١۵مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠۵٠٢ 

 دستگاه برج ١٬۵۶٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع  ۶٣/٢٣٠درجه  ١٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴تا 
٠۴٠۵٠٣ 

  ۵۴٬٢٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ۶٣/٢٣٠درجه  ١٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠۵٠۴ 

 دستگاه برج ٢٬٠٢٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع  ۶٣/٢٣٠درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴تا 
٠۴٠۵٠۵ 

  ٨٢٬٩٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ۶٣/٢٣٠درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠۵٠۶ 

 دستگاه برج ٣٬۴١۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع  ۶٣/٢٣٠درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴تا 
٠۴٠۵٠٧ 

  ١٠٧٬٢٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ۶٣/٢٣٠درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر). ١۴مداره (مازاد بر  چهارکیلوولت 
٠۴٠۵٠٨ 
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 های بتنی فصل چهارم .  برج
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ١٬۴٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع  ١٣٢/٢٣٠برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۵تا 
٠۴٠۶٠١ 

  ۴۴٬٣٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢/٢٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی 

 متر). ١۵(مازاد بر مداره  کیلوولت چهار
٠۴٠۶٠٢ 

 دستگاه برج ١٬۶۴۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع  ١٣٢/٢٣٠درجه  ١٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴تا 
٠۴٠۶٠٣ 

  ۵۶٬٩٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢/٢٣٠درجه  ١٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر).  ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠۶٠۴ 

 دستگاه برج ٢٬١٣١٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع  ١٣٢/٢٣٠درجه  ٣٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴تا 
٠۴٠۶٠۵ 

  ٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢/٢٣٠درجه  ٣٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر).  ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠۶٠۶ 

 دستگاه برج ٣٬۵٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با ارتفاع  ١٣٢/٢٣٠درجه  ۶٠برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴تا 
٠۴٠۶٠٧ 

  ١١٢٬۶٠٠٬٠٠٠ 
دستگاه  -متر 

 برج
 ١٣٢/٢٣٠درجه  ۶٠افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی 

 متر).  ١۴مداره (مازاد بر  کیلوولت چهار
٠۴٠۶٠٨ 
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 و محافظ هوایی های هادی فصل پنجم . سیم
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 
 

 

٢۶  
 

 

 های هادی و محافظ هوایی فصل پنجم . سیم
 

 مقدمه
 تولید آلومینیومی روکش و گالوانیزه روکش نوع دو با هادي هاي سیم هسته و هوایی محافظ هاي سیم دهنده تشکیل فوالدي هاي رشته .1

 .هستند متفاوت هاي قیمت داراي که شوند می
 و حرارتی انبساط ضریب طولی، انبساط ضریب ،٥نهایی کششی مقاومت مانند هوایی، محافظ و هادي از اعم ها سیم فیزیکی مشخصات .2

 در نظر گرفته شده است. معتبر المللی بین و ملی نیرو، وزارت استانداردهاي ویرایش آخرین با منطبق غیره
ارائه گواهی آزمون . است دهیگرد لحاظ ها فیرد متیق در استاندارد مطابق ۷اي نمونه ،٦اي مستمر کارخانه يها آزمون هیکل انجام نهیهز  .3

 هاي مربوط منظور شده است. نوعی توسط پیمانکار الزامی است و هزینه آن در بهاي ردیف
 چیه و بوده استاندارد و مانیپ یفن مشخصات ضوابط با مطابق و يفلز قرقره يرو مناسب يبند بسته يدارا ستیبا یم ها میس هیکل  .4

 .باشدیم کارفرما به متعلق یخال يها قرقره است ذکر به الزم. گردد ینم لحاظ خصوص نیا در یاضاف نهیهز
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به .5

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 
 
 
 
 
 
 

٥ Ultimate Tension Strength(U.T.S) 

٦ Test  Routine 

۷ Test  Sample 

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 ACSRسیم هادي  01

 ACSS يهاد سیم 02

 ACCC يهاد سیم 03

 ییمحافظ هوا میس 04

                                                           

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 های هادی و محافظ هوایی فصل پنجم . سیم
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۵٠١٠١ با هسته فوالد گالوانیزه. FOXو  MINKهای هادی  سیم کیلوگرم ٢۵٠٬٠٠٠  

 کیلوگرم ٢۴٧٬٠٠٠  
 HYENA ,LYNX ,HAWKهای هادی  سیم

,SQUAB ,WOLF  هسته فوالد گالوانیزه. با 
٠۵٠١٠٢ 

 کیلوگرم ٢۵۴٬٠٠٠  
 CANARY ,DRAKEهای هادی  سیم

,CURLEW ,MARTIN .با هسته فوالد گالوانیزه 
٠۵٠١٠٣ 

 کیلوگرم ٣٠٠٬٠٠٠  
با هسته فوالد روکش  FOXو  MINKهای هادی  سیم

 آلومینیوم.
٠۵٠١٠۴ 

 کیلوگرم ٢٩۵٬٠٠٠  
 HYENA ,LYNX ,HAWKهای هادی  سیم

,SQUAB ,WOLF  .با هسته فوالد روکش آلومینیوم 
٠۵٠١٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٩٠٬٠٠٠

 CANARY ,DRAKEهای هادی  سیم
,CURLEW ,MARTIN  با هسته فوالد روکش

 آلومینیوم.

٠۵٠١٠۶ 

 کیلوگرم ٣٠٠٬٠٠٠  
با هر مقطع و هر تعداد رشته  ACSSظرفیت  سیم هادی پر

 صورت گرد با هسته فوالدی گالوانیزه.  به
٠۵٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٣١۵٬٠٠٠  
با هر مقطع و هر تعداد رشته  ACSSظرفیت  سیم هادی پر

 به صورت گرد با هسته فوالدی روکش آلومینیوم.
٠۵٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ٣٣٠٬٠٠٠  
با هر مقطع و هر تعداد رشته  ACSSظرفیت  سیم هادی پر

 ای با هسته فوالدی گالوانیزه. به صورت ذوزنقه
٠۵٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ٣۴۶٬۵٠٠  
با هر مقطع و هر تعداد رشته  ACSSظرفیت  سیم هادی پر

 ای با هسته فوالدی روکش آلومینیوم.  به صورت ذوزنقه
٠۵٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ٨٠٠٬٠٠٠  
با هر مقطع و هر تعداد  ACCCظرفیت  سیم هادی پر

 رشته.
٠۵٠٣٠١ 

 کیلوگرم ٢١٠٬٠٠٠  
سیم محافظ هوایی از نوع فوالدی با روکش گالوانیزه با هر 

 مقطع و هر تعداد رشته.
٠۵٠۴٠١ 

 کیلوگرم ٢۴٢٬٠٠٠  
سیم محافظ هوایی از نوع فوالدی با روکش آلومینیومی با 

 هر مقطع و هر تعداد رشته.
٠۵٠۴٠٢ 
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 ینور بریف یحاو ییهوا محافظ یها میس. ششمفصل 
 ١٣٩٩توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق

  
 ینور بریف یحاو ییهوا محافظ یها میس. ششمفصل 
 

 دمهقم
 حرارتی انبساط ضریب طولی، انبساط ضریب نهایی، کششی مقاومت مانند ،ينور بریف يحاو هوایی محافظ يها سیم فیزیکی مشخصات .1

در نظر گرفته شده  معتبر المللی بین و ملی نیرو، وزارت استانداردهاي ویرایش آخرین و کار ارجاع اسناد یفن مشخصات با منطبق غیره و
 . است

 . است دهیگرد منظور ها فیرد متیق در مربوط استاندارد مطابق کشور داخل در انجام قابل يها آزمون هیکل انجامبهاي  .2
مرتبط  استاندارد و مانیپ یفن مشخصات ضوابط با مطابق و يفلز قرقره يرو مناسب يبند بسته يدارا ي موضوع این فصل بایدها میس .3

 خالی متعلق به کارفرما است.هاي  قرقره .هاي مربوط منظور شده است بهاي آن در ردیف و بوده
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور هب .4

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 
 
 
 

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 میلیمتر 5/10به قطر  فیبر نوري حاويسیم محافظ هوایی  01

 میلیمتر 12به قطر  فیبر نوري حاويسیم محافظ هوایی  02

 میلیمتر 5/13به قطر  فیبر نوري حاويسیم محافظ هوایی  03

 میلیمتر 15به قطر  فیبر نوري حاويسیم محافظ هوایی  04
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 ینور بریف یحاو ییهوا محافظ یها میس. ششمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 متر طول ٣٨٢٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٠٫۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ۶٫۵حداقل   کوتاه  اتصالقدرت تحمل جریان 

 .NZDSFرشته فیبر نوری از نوع  ٢۴

٠۶٠١٠١ 

  
 متر طول ٣۶٣٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٠٫۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ۶٫۵حداقل   کوتاه  قدرت تحمل جریان اتصال

  .SMرشته فیبر نوری از نوع  ٢۴

٠۶٠١٠٢ 

  
 متر طول ۴١٢٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٠٫۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ۶٫۵حداقل   کوتاه  قدرت تحمل جریان اتصال

 .NZDSFرشته فیبر نوری از نوع  ۴٨

٠۶٠١٠٣ 

  
 متر طول ٣٩١٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٠٫۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ۶٫۵حداقل   کوتاه  اتصالقدرت تحمل جریان 

  .SMرشته فیبر نوری از نوع  ۴٨

٠۶٠١٠۴ 

  
 متر طول ٣٩٧٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٢سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ٨٫۵حداقل   کوتاه  قدرت تحمل جریان اتصال

 .NZDSFرشته فیبر نوری از نوع  ٢۴

٠۶٠٢٠١ 

  
 طول متر ٣٧٧٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٢سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ٨٫۵حداقل   کوتاه  قدرت تحمل جریان اتصال

  .SMرشته فیبر نوری از نوع  ٢۴

٠۶٠٢٠٢ 

  
 متر طول ۴٣٨٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٢سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ٨٫۵حداقل   کوتاه  اتصالقدرت تحمل جریان 

 .NZDSFرشته فیبر نوری از نوع  ۴٨

٠۶٠٢٠٣ 

  
 متر طول ۴١۶٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٢سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ٨٫۵حداقل   کوتاه  قدرت تحمل جریان اتصال

  .SMرشته فیبر نوری از نوع  ۴٨

٠۶٠٢٠۴ 

  
 طول متر ۴٨٠٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٣٫۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ١٢حداقل   کوتاه  قدرت تحمل جریان اتصال

 .NZDSFرشته فیبر نوری از نوع  ٢۴

٠۶٠٣٠١ 

  
 متر طول ۴۵۶٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٣٫۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ١٢حداقل   کوتاه  اتصالقدرت تحمل جریان 

 .SMرشته فیبر نوری از نوع  ٢۴

٠۶٠٣٠٢ 

  
 متر طول ۵٠۵٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٣٫۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ١٢حداقل   کوتاه  قدرت تحمل جریان اتصال

 .NZDSFرشته فیبر نوری از نوع  ۴٨

٠۶٠٣٠٣ 
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 ینور بریف یحاو ییهوا محافظ یها میس. ششمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 طولمتر  ۴٨٠٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١٣٫۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ١٢حداقل   کوتاه  اتصال قدرت تحمل جریان 

  .SMرشته فیبر نوری از نوع  ۴٨

٠۶٠٣٠۴ 

  
 متر طول ۵٨٠٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ١۵حداقل   کوتاه  اتصالقدرت تحمل جریان 

 .NZDSFرشته فیبر نوری از نوع  ٢۴

٠۶٠۴٠١ 

  
 متر طول ۵۵١٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ١۵حداقل   کوتاه  قدرت تحمل جریان اتصال

  .SMرشته فیبر نوری از نوع  ٢۴

٠۶٠۴٠٢ 

  
 طولمتر  ۶٠٠٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ١۵حداقل   کوتاه  قدرت تحمل جریان اتصال

 .NZDSFرشته فیبر نوری از نوع  ۴٨

٠۶٠۴٠٣ 

  
 متر طول ۵٧٠٬٠٠٠

میلیمتر، با  ١۵سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 
کیلوآمپر، حاوی  ١۵حداقل   کوتاه  اتصال قدرت تحمل جریان 

 .SM  رشته فیبر نوری از نوع ۴٨

٠۶٠۴٠۴ 
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 یا شهیش و یکیسرام یها .  مقرههفتمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 یا شهیش و یکیسرام یها . مقرههفتمفصل 
 

 مقدمه
 ایو  325×170 ای 280×170 ای 255×146 ابعاد به ۱۰ساکت-از نوع بالاین فصل  ۹اي یا شیشه ۸یکیسرام بشقابی هاي مقره .1

 .باشند می 330×195
 .در نظر گرفته شده است معتبر المللی بین و ملی نیرو، وزارت استانداردهايویرایش از  آخرین باطبق نم ي این فصلها مقره  .2
 و هزینه آن در بهاي ردیف منظور شده است. باشند معتبرنوعی  آزمونداراي گواهی  باید ها مقره .3
منظور  اي مستمر کارخانه واي  نمونههاي  آزمونانواع  انجام و بندي بسته ساخت، اولیه، مواد تهیه هاي این فصل، هزینه در بهاي ردیف .4

 .شده است
حمل از  بهايو  باشدو آماده تحویل روي کامیون در کارخانه سازنده  یچوب يها در پالت شده بندي بسته صورت به باید ها مقره .5

 .گردد می تعیین حمل فصلهاي  ردیف ازمرکز خط  ایانبار کارفرما  تاکارخانه 
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.  هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .6

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

  یکیسراممقره بشقابی  01 

 اي شیشه  بشقابی مقره 02 

 

۸ Porcelain 

۹ Toughened Glass 

۱۰ Ball-Socket 
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 یا شهیش و یکیسرام یها .  مقرههفتمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ١٬١٠٠٬٠٠٠  
نیوتن استاندارد  کیلو ٨٠ساکت  –مقره بشقابی سرامیکی بال 

 میلیمتر.  ٢۵۵×١۴۶با ابعاد 
٠٧٠١٠١ 

 عدد ١٬١۵٠٬٠٠٠  
نیوتن  کیلو ١٢٠ساکت  –مقره بشقابی سرامیکی بال 

 میلیمتر. ٢۵۵×١۴۶استاندارد با ابعاد 
٠٧٠١٠٢ 

 عدد ١٬٣٧٨٬٠٠٠  
نیوتن  کیلو ١۶٠ساکت  –مقره بشقابی سرامیکی بال 

 میلیمتر. ٢۵۵×١۴۶استاندارد با ابعاد 
٠٧٠١٠٣ 

 عدد ١٬۶٣٨٬٠٠٠  
نیوتن  کیلو ١۶٠ساکت  –مقره بشقابی سرامیکی بال 

 میلیمتر. ٢٨٠×١٧٠استاندارد با ابعاد 
٠٧٠١٠۴ 

 عدد ١٬۶٧١٬٠٠٠  
نیوتن  کیلو ٢١٠ساکت  –مقره بشقابی سرامیکی بال 

 میلیمتر. ٢٨٠×١٧٠استاندارد با ابعاد 
٠٧٠١٠۵ 

 عدد ٢٬٣٢٢٬٠٠٠  
نیوتن  کیلو ٣٠٠ساکت  –مقره بشقابی سرامیکی بال 

 میلیمتر. ٣٣٠×١٩۵استاندارد با ابعاد 
٠٧٠١٠۶ 

 عدد ١٬١٨۵٬٠٠٠  
نیوتن مهی با  کیلو ٨٠ساکت  –مقره بشقابی سرامیکی بال 

 میلیمتر. ٢۵۵×١۴۶ابعاد 
٠٧٠١٠٧ 

 عدد ١٬٢۶٣٬٠٠٠  
نیوتن مهی با  کیلو ١٢٠ساکت  –سرامیکی بال مقره بشقابی 

 میلیمتر. ٢۵۵×١۴۶ابعاد 
٠٧٠١٠٨ 

 عدد ١٬٩۶٠٬٠٠٠  
نیوتن مهی با  کیلو ١۶٠ساکت  –مقره بشقابی سرامیکی بال 

 میلیمتر. ٣٣٠×١٧٠ابعاد 
٠٧٠١٠٩ 

 عدد ١٬٩٩٣٬٠٠٠  
نیوتن مهی با  کیلو ٢١٠ساکت  –مقره بشقابی سرامیکی بال 

 میلیمتر.٣٣٠×١٧٠ابعاد 
٠٧٠١١٠ 

 عدد ١٬١٢١٬٠٠٠  
نیوتن استاندارد  کیلو ٧٠ساکت  –شیشه ای بال   مقره بشقابی

 میلیمتر. ٢۵۵×١۴۶با ابعاد 
٠٧٠٢٠١ 

 عدد ١٬٣٧٨٬٠٠٠  
نیوتن  کیلو ١٢٠ساکت  –بال   ای  شیشه مقره بشقابی 

 میلیمتر. ٢۵۵×١۴۶استاندارد با ابعاد 
٠٧٠٢٠٢ 

 عدد ١٬٨٢١٬٠٠٠  
نیوتن  کیلو ١۶٠ساکت  –بال   ای  شیشه  مقره بشقابی

 میلیمتر. ٢٨٠×١٧٠استاندارد با ابعاد 
٠٧٠٢٠٣ 

 عدد ١٬٩۶٠٬٠٠٠  
نیوتن  کیلو ٢١٠ساکت  –بال  شیشه ای  مقره بشقابی 

 میلیمتر. ٢٨٠×١٧٠استاندارد با ابعاد 
٠٧٠٢٠۴ 

 عدد ١٬۶٩٣٬٠٠٠  
نیوتن مهی با  کیلو ١٢٠ساکت  –بال   شیشه ای  مقره بشقابی

 میلیمتر. ٢٨٠×١۴۶ابعاد 
٠٧٠٢٠۵ 

 عدد ١٬٩٨٢٬٠٠٠  
نیوتن مهی با  کیلو ١۶٠ساکت  –بال   شیشه ای مقره بشقابی 

 میلیمتر. ٣٢۵×١٧٠ابعاد 
٠٧٠٢٠۶ 
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 یا شهیش و یکیسرام یها .  مقرههفتمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٢٬١٣٩٬٠٠٠  
نیوتن مهی با  کیلو ٢١٠ساکت  –بال   شیشه ای مقره بشقابی 

 میلیمتر. ٣٢۵×١٧٠ابعاد 
٠٧٠٢٠٧ 
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 یفاز نیب یسرهایاسپ و تیکامپوز یها مقره.  هشتمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 یفاز نیب یسرهایاسپ و تیکامپوز یها مقره.  هشتمفصل 
 

 مقدمه
 ولتاژ تناسب به ابعادي باي فاز نیب يسرهایاسپ و ۱۲آي-یا کلویس ۱۱ساکت-بال نوع ازکامپوزیت هاي  مقره فصل این هاي ردیف در .1

 .باشد می مشخص خزشی فاصله و خط
 هاي ترکیبی سیلیکون رابر است. منظور از مقره کامپوزیت، مقره .2

 در نظر گرفته شده است. معتبر، المللی بین و ملی نیرو، وزارت استانداردهايویرایش از  آخرین با ي این فصل منطبقها مقره .3
 .دننوعی معتبر باش آزمونداراي گواهی  ي بایدفاز نیب يسرهایاسپ و ها مقره .4
منظور شده  اي مستمر کارخانه و اي نمونههاي  آزمونبندي و انواع  تهیه مواد اولیه، ساخت، بستههاي این فصل، هزینه  در بهاي ردیف .5

 .است
حمل از  بهايو  باشدبندي شده و آماده تحویل روي کامیون در کارخانه سازنده  صورت بسته بهباید  يفاز نیب يسرهایاسپ وها  مقره .6

 .گردد می حمل تعیین فصلهاي  ردیف ازبا استفاده  مرکز خط ایانبار کارفرما  تاکارخانه 
 است. دهیدر دو سمت مقره منظور گرد نگیر کرونا نیتام نهیهز باالتر،و  لوولتیک 132 يولتاژ  سطوحي ها مقره بهاي در .7
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.  هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .8

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 کامپوزیتمقره  01

 فازي نیب اسپیسر 02

 
 

۱۱ Ball & socket 

۱۲ Clevis-Eye 
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 یفاز نیب یسرهایاسپ و تیکامپوز یها مقره.  هشتمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 شاخه ٣٬٩۵٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ۶٣کیلونیوتن برای ولتاژ  ١٢٠مقره کامپوزیتی تا 
 میلیمتر. ٢٠٠٠با فاصله خزشی تا 

٠٨٠١٠١ 

 درصد ٢٫۵  
میلیمتر بیشتر از  ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠١٠١بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ٢٠٠٠

٠٨٠١٠٢ 

 شاخه ٧٬٠۵٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ١٣٢ولتاژ کیلونیوتن برای  ١٢٠مقره کامپوزیتی تا 

 میلیمتر. ٣۶٢۵با فاصله خزشی حداقل 
٠٨٠١٠٣ 

 درصد ٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠١٠٣بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ٣۶٢۵

٠٨٠١٠۴ 

 شاخه ٧٬٧٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت با  ١٣٢کیلونیوتن برای ولتاژ  ١۶٠مقره کامپوزیتی 

 میلیمتر. ٣۶٢۵فاصله خزشی حداقل 
٠٨٠١٠۵ 

 درصد ٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠١٠۵بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ٣۶٢۵

٠٨٠١٠۶ 

 شاخه ١١٬٢٨٠٬٠٠٠  
کیلوولت با  ٢٣٠کیلونیوتن برای ولتاژ  ١٢٠مقره کامپوزیتی 

 میلیمتر. ۶١٢۵فاصله خزشی حداقل 
٠٨٠١٠٧ 

 درصد ١٫۵  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠١٠٧بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ۶١٢۵

٠٨٠١٠٨ 

 شاخه ١٢٬٣٢٠٬٠٠٠  
کیلوولت با  ٢٣٠کیلونیوتن برای ولتاژ  ١۶٠مقره کامپوزیتی 

 میلیمتر. ۶١٢۵فاصله خزشی حداقل 
٠٨٠١٠٩ 

 درصد ١٫٢۵  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠١٠٩بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ۶١٢۵

٠٨٠١١٠ 

 شاخه ١٢٬۶٢٨٬٠٠٠  
کیلوولت با  ٢٣٠کیلونیوتن برای ولتاژ  ٢١٠مقره کامپوزیتی 

 میلیمتر. ۶١٢۵فاصله خزشی حداقل 
٠٨٠١١١ 

 درصد ١٫٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠١١١بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ۶١٢۵

٠٨٠١١٢ 

 شاخه ١۶٬۵٩٠٬٠٠٠  
کیلوولت با  ۴٠٠ولتاژ کیلونیوتن برای  ١٢٠مقره کامپوزیتی 

 میلیمتر. ١٠۵٠٠فاصله خزشی حداقل 
٠٨٠١١٣ 

 درصد ١  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠١١٣بها به ردیف  اضافه

 میلیمتر. ١٠۵٠٠
٠٨٠١١۴ 

 شاخه ١٧٬۴٢٠٬٠٠٠  
کیلوولت با  ۴٠٠کیلونیوتن برای ولتاژ  ١۶٠مقره کامپوزیتی 

 میلیمتر. ١٠۵٠٠فاصله خزشی حداقل 
٠٨٠١١۵ 

 درصد ١  
میلیمتر بیشتر از  ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠١١۵بها به ردیف  اضافه

 میلیمتر. ١٠۵٠٠
٠٨٠١١۶ 

 
 

 

٣۵  
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 یفاز نیب یسرهایاسپ و تیکامپوز یها مقره.  هشتمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 شاخه ١٧٬٨۵۶٬٠٠٠  
کیلوولت با  ۴٠٠کیلونیوتن برای ولتاژ  ٢١٠مقره کامپوزیتی 

 میلیمتر. ١٠۵٠٠فاصله خزشی حداقل 
٠٨٠١١٧ 

 درصد ١  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠١١٧بها به ردیف  اضافه

 میلیمتر. ١٠۵٠٠
٠٨٠١١٨ 

 شاخه ٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت با فاصله  ۶٣لوال)  فازی ثابت (بدون اسپیسر بین

 میلیمتر.  ٢٠٠٠خزشی حداقل 
٠٨٠٢٠١ 

 درصد ٢  
میلیمتر  ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠٢٠١بها به ردیف  اضاف
 میلیمتر.  ٢٠٠٠از  بیشتر

٠٨٠٢٠٢ 

 شاخه ٨٬۶٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت با فاصله خزشی  ۶٣لوال  فازی تک بین اسپیسر
 میلیمتر. ٢٠٠٠حداقل 

٠٨٠٢٠٣ 

 درصد ٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠٢٠٣بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ٢٠٠٠

٠٨٠٢٠۴ 

 شاخه ١۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت با فاصله  ١٣٢فازی ثابت (بدون لوال)  بین اسپیسر

 میلیمتر. ٣۶٢۵خزشی حداقل 
٠٨٠٢٠۵ 

 درصد ٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠٢٠۵بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ٣۶٢۵

٠٨٠٢٠۶ 

 شاخه ١۴٬٨٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت با فاصله خزشی  ١٣٢لوال  فازی تک بین اسپیسر
 میلیمتر. ٣۶٢۵حداقل 

٠٨٠٢٠٧ 

 درصد ٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠٢٠٧بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ٣۶٢۵

٠٨٠٢٠٨ 

 شاخه ٢۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت با فاصله  ٢٣٠فازی ثابت (بدون لوال)  اسپیسر بین

 میلیمتر. ۶١٢۵خزشی حداقل 
٠٨٠٢٠٩ 

 درصد ٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠٢٠٩بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ۶١٢۵

٠٨٠٢١٠ 

 شاخه ٢۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت با فاصله خزشی  ٢٣٠لوال  فازی تک بین اسپیسر
 میلیمتر. ۶١٢۵حداقل 

٠٨٠٢١١ 

 درصد ٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠٢١١بها به ردیف  اضافه
 میلیمتر. ۶١٢۵

٠٨٠٢١٢ 

 شاخه ۴۴٬۵٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت با فاصله  ۴٠٠فازی ثابت (بدون لوال)  بین اسپیسر

 میلیمتر. ١٠۵٠٠خزشی حداقل 
٠٨٠٢١٣ 

 درصد ٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠٢١٣بها به ردیف  اضافه

 میلیمتر. ١٠۵٠٠
٠٨٠٢١۴ 
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 یفاز نیب یسرهایاسپ و تیکامپوز یها مقره.  هشتمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 شاخه ۴۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت با فاصله خزشی  ۴٠٠لوال  فازی تک بین اسپیسر
 میلیمتر. ١٠۵٠٠حداقل 

٠٨٠٢١۵ 

 درصد ٢  
از  میلیمتر بیشتر ١٠٠ازای هر  به ٠٨٠٢١۵بها به ردیف  اضافه

 میلیمتر. ١٠۵٠٠
٠٨٠٢١۶ 

 
 

 

٣٧  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 آالت یراقفصل نهم . 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 
 

 

٣٨  
 

 

 آالت یراقفصل نهم . 
 

 مقدمه
اسناد ارجاع کار و  ی مندرج درمشخصات فن با مطابق بایدهاي هادي و محافظ هوایی  آالت خط شامل زنجیره مقره، اتصاالت سیم یراق .1

بر نیرو، ملی و بین المللی معتبر طراحی و ساخته شده و  وزارتهاي فنی سازمان برنامه و بودجه،  دستورالعملبر اساس آخرین ویرایش 
  .باشد معتبر نوعی آزمون گواهی داراياساس ضوابط مندرج در اسناد ارجاع کار 

 و مهره و پیچ ملحقات، اجزا، کلیه شاملو  فنی مشخصات و نقشه مطابق باید ها سیم اتصاالت و مقره زنجیره از اعم خط آالت یراق .2
 .باشد  غیره

اي در بهاي  مستمر کارخانهو  اي نمونههاي  آزمونانواع  انجام بندي و بستهآالت خط شامل تهیه مواد اولیه، ساخت،  یراقهزینه تهیه  .3
 ها منظور شده است. ردیف

یا محل  مرکز خطحمل از کارخانه تا  بهايو  باشدکارخانه سازنده  محل بندي شده وآماده تحویل روي کامیون در بسته باید آالت یراق .4
 گردد.  می تعیین ل حملفصهاي  ردیف ازانبار کارفرما 

،  ۱۳گیر ارتعاش کلیه متعلقات الزم از جمله باشد) شامل آالت خط عالوه بر زنجیره مقره آویزي و کششی (زنجیره فاقد مقره می یراق .5
راي سیم محافظ و ب ۱۹، جعبه اتصال۱۸، مفصل میانی۱۷، غالف تعمیري۱٦، آرمورراد۱٥دهنده جمپر ، فاصله۱٤گیر دهنده ارتعاش فاصله

 باشد. می ۲۱کلمپ اتصال سیم به سیم ،۲۰اتصال سیم به برجفیبر نوري، کلمپ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۳ Damper 

۱٤ Spacer Damper 

۱٥ Spacer Jumper 

۱٦ Armor Rod 

۱۷ Repair Sleeve 

۱۸ Mid Span Joint 

۱۹ Joint Box 

۲۰ Bonding Clamp 

۲۱ Parallel Groove Clamp 
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 آالت یراقفصل نهم . 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.  هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .6

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 زنجیره مقره  01 
 هوایی محافظ سیم زنجیره 02 
  OPGW  اتصال و جعبه ترمینال و کلمپ نگهدارنده سیم  جعبه 03 
 دهنده  فاصله 04 
 گیر ارتعاش 05 
 آرمورراد 06 
 رنگی گوي 07 
 تعادلی وزنه 08 
 هادي سیم براي تعمیري غالف 09 
 میانی مفصل 10 

 زمین اتصال کلمپ و میله 11
 

 
 

 

٣٩  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 آالت یراقفصل نهم . 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 مجموعه ۵٬٠٨٣٬٠٠٠  
های هادی  کیلونیوتن برای سیم  ٨٠ (I) زنجیره مقره آویزی

HYENA ,LYNX ,HAWK. 
٠٩٠١٠١ 

 مجموعه ١٣٬۶۶٧٬٠٠٠  
کیلونیوتن برای  ٨٠ (V) و (II) زنجیره مقره آویزی

 .HYENA ,LYNX ,HAWK   های هادی سیم
٠٩٠١٠٢ 

 مجموعه ۶٬١١٧٬٠٠٠  
های  کیلونیوتن برای سیم ١٢٠تا  (I)زنجیره مقره کششی 

 .HYENA ,LYNX ,HAWKهادی 
٠٩٠١٠٣ 

 مجموعه ١٨٬٩٣٣٬٠٠٠  
های  کیلونیوتن برای سیم ١٢٠تا  (II)زنجیره مقره کششی 

 .HYENA ,LYNX ,HAWKهادی 
٠٩٠١٠۴ 

 مجموعه ۶٬٩٣٠٬٠٠٠  
های  کیلونیوتن برای سیم ١٢٠) تا Iزنجیره مقره آویزی (

 .CANARY, DRAKE, CURLEWهادی 
٠٩٠١٠۵ 

  
 مجموعه ٢٢٬۵٠٠٬٠٠٠

کیلونیوتن برای  ١٢٠) تا V) و (IIمقره آویزی (زنجیره 
 ,CANARY, DRAKEهای هادی  سیم

CURLEW. 

٠٩٠١٠۶ 

 مجموعه ٩٬٨٧٠٬٠٠٠  
های هادی  کیلونیوتن برای سیم ١۶٠ (I)زنجیره مقره آویزی 

CANARY, DRAKE, CURLEW. 
٠٩٠١٠٧ 

  
 مجموعه ٢۴٬۶٧۵٬٠٠٠

برای کیلونیوتن  ١۶٠ (V)) و IIزنجیره مقره آویزی (
 ,CANARY, DRAKEهای هادی  سیم

CURLEW. 

٠٩٠١٠٨ 

 مجموعه ١٠٬٣٧٠٬٠٠٠  
های هادی  کیلونیوتن برای سیم ٢١٠ (I)زنجیره مقره آویزی 

CANARY, DRAKE, CURLEW. 
٠٩٠١٠٩ 

  
 مجموعه ٢۵٬٩٢۵٬٠٠٠

کیلونیوتن برای  ٢١٠ (V) ) وIIزنجیره مقره آویزی (
, CANARY, DRAKEهای هادی  سیم

CURLEW. 

٠٩٠١١٠ 

 مجموعه ١٢٬٩٠٠٬٠٠٠  
های هادی  کیلونیوتن برای سیم ١۶٠ (I)زنجیره مقره کششی 

CANARY, DRAKE, CURLEW. 
٠٩٠١١۴ 

 مجموعه ٢۵٬٧٧۵٬٠٠٠  
های  کیلونیوتن برای سیم ١۶٠ (II)زنجیره مقره کششی 

 .CANARY, DRAKE, CURLEWهادی 
٠٩٠١١۵ 

 مجموعه ۶۶٬٠٣٣٬٠٠٠  
های  کیلونیوتن برای سیم ١۶٠ (III)زنجیره مقره کششی 

 .CANARY, DRAKE, CURLEWهادی 
٠٩٠١١۶ 

 مجموعه ٣٨٬۵٧۵٬٠٠٠  
های  کیلونیوتن برای سیم ٢١٠ (II)زنجیره مقره کششی 

 .CANARY, DRAKE, CURLEWهادی 
٠٩٠١١٧ 

 مجموعه ٧٨٬۶۶٧٬٠٠٠  
های  سیمکیلونیوتن برای  ٢١٠ (III)زنجیره مقره کششی 

 .CANARY, DRAKE, CURLEWهادی 
٠٩٠١١٨ 
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 آالت یراقفصل نهم . 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 مجموعه ۵٬٧٨۵٬٠٠٠  
کیلونیوتن برای سیم هادی  ٨٠ (I) زنجیره مقره آویزی

SQUAB. 
٠٩٠١١٩ 

 مجموعه ١۴٬۴٠٠٬٠٠٠  
کیلونیوتن برای  ٨٠ (V) و (II) زنجیره مقره آویزی

 .SQUAB   هادی سیم
٠٩٠١٢٠ 

 مجموعه ٧٬٠٨٠٬٠٠٠  
هادی  کیلونیوتن برای سیم ١٢٠تا  (I) زنجیره مقره کششی

SQUAB. 
٠٩٠١٢١ 

 مجموعه ٢١٬٢٠٠٬٠٠٠  
هادی  کیلونیوتن برای سیم ١٢٠تا  (II) زنجیره مقره کششی

SQUAB. 
٠٩٠١٢٢ 

 مجموعه ٢۴٬٠۵٠٬٠٠٠  
کیلونیوتن برای  ١٢٠) تا V) و (IIزنجیره مقره آویزی (

 .MARTINهادی  سیم
٠٩٠١٢٣ 

 مجموعه ١٠٬٣٨۶٬٠٠٠  
هادی  کیلونیوتن برای سیم ١۶٠) تا Iزنجیره مقره آویزی (

MARTIN. 
٠٩٠١٢۴ 

 مجموعه ٢۵٬٩۶٧٬٠٠٠  
کیلونیوتن برای  ١۶٠ (V) ) وIIزنجیره مقره آویزی (

 .MARTINهادی  سیم
٠٩٠١٢۵ 

 مجموعه ١٠٬٧٠٠٬٠٠٠  
هادی  کیلونیوتن برای سیم ٢١٠ (I) زنجیره مقره آویزی

MARTIN. 
٠٩٠١٢۶ 

 مجموعه ٢۶٬٧۶٧٬٠٠٠  
کیلونیوتن برای  ٢١٠ (V) ) وIIزنجیره مقره آویزی (

 .MARTINهادی  سیم
٠٩٠١٢٧ 

 مجموعه ١٣٬۶٠٠٬٠٠٠  
هادی  کیلونیوتن برای سیم ١۶٠ (I) زنجیره مقره کششی

MARTIN. 
٠٩٠١٢٨ 

 مجموعه ٢٨٬٢٣٣٬٠٠٠  
هادی  کیلونیوتن برای سیم ١۶٠ (II) زنجیره مقره کششی

MARTIN. 
٠٩٠١٢٩ 

 مجموعه ٧٠٬١٠٠٬٠٠٠  
هادی  کیلونیوتن برای سیم ١۶٠ (III) زنجیره مقره کششی

MARTIN. 
٠٩٠١٣٠ 

 مجموعه ۴١٬٢۶٧٬٠٠٠  
هادی  کیلونیوتن برای سیم ٢١٠ (II) زنجیره مقره کششی

MARTIN. 
٠٩٠١٣١ 

 مجموعه ٨۵٬۴۶٧٬٠٠٠  
هادی  کیلونیوتن برای سیم ٢١٠ (III) زنجیره مقره کششی

MARTIN. 
٠٩٠١٣٢ 

 مجموعه ١٬٨٠٠٬٠٠٠  
کیلونیوتن بدون  ٨٠زنجیره آویزی سیم محافظ هوایی 

 آرمورراد.
٠٩٠٢٠١ 

 مجموعه ٢٬١٠٣٬٠٠٠  
کیلونیوتن با  ٨٠زنجیره آویزی سیم محافظ هوایی 

   آرمورراد.
٠٩٠٢٠٢ 

 ٠٩٠٢٠٣ کیلونیوتن. ١٢٠زنجیره کششی سیم محافظ هوایی تا  مجموعه ٢٬٢۴۵٬٠٠٠  
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 آالت یراقفصل نهم . 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 مجموعه ٣٬١٧۵٬٠٠٠  
 ٨٠زنجیره آویزی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری 

 با آرمورراد. کیلونیوتن
٠٩٠٢٠۴ 

 مجموعه ۶٬٠۵٠٬٠٠٠  
 ١٢٠زنجیره کششی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری تا 

 کیلونیوتن.
٠٩٠٢٠۵ 

 دستگاه ٩٬٢۵٠٬٠٠٠  
مناسب برای  OPGW جعبه اتصال فلزی دوراهی سیم 

 تار.  ۴٨انواع سیم تا 
٠٩٠٣٠١ 

 دستگاه ١٠٬۵٠٠٬٠٠٠  
مناسب برای  OPGW راهی سیم   جعبه اتصال فلزی سه

 تار. ۴٨انواع سیم تا 
٠٩٠٣٠٢ 

 دستگاه ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
مناسب برای  OPGW جعبه اتصال فلزی چهارراهی سیم 

 تار. ۴٨انواع سیم تا 
٠٩٠٣٠٣ 

 ٠٩٠٣٠۴ کلمپ نگهدارنده سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری. عدد ٣٨٣٬٠٠٠  

 مجموعه ٢٬٣۵٠٬٠٠٠  
لوال برای خطوط با هر سطح  گیر تک دهنده ارتعاش فاصله

 سیمه.  ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو
٠٩٠۴٠١ 

 مجموعه ۴٬٣۶٠٬٠٠٠  
لوال برای خطوط با هر سطح  گیر دو دهنده ارتعاش فاصله

 سیمه.  ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو
٠٩٠۴٠٢ 

 مجموعه ٣٬١٣٣٬٠٠٠  
لوال برای خطوط با هر سطح  گیر تک دهنده ارتعاش فاصله

 سیمه.  ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه
٠٩٠۴٠٣ 

 مجموعه ۶٬٠٢۵٬٠٠٠  
لوال برای خطوط با هر سطح  گیر دو ارتعاشدهنده  فاصله

 سیمه. ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه
٠٩٠۴٠۴ 

 مجموعه ۴٬٩٧۵٬٠٠٠  
لوال برای خطوط با هر سطح  گیر تک دهنده ارتعاش فاصله

 سیمه.  ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل چهار
٠٩٠۴٠۵ 

 مجموعه ٨٬۶٠٠٬٠٠٠  
لوال برای خطوط با هر سطح  دوگیر  دهنده ارتعاش فاصله

 سیمه. ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل چهار
٠٩٠۴٠۶ 

 مجموعه ٩۶۵٬٠٠٠  
دهنده جمپر برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع  فاصله

 سیمه. هادی به صورت باندل دو
٠٩٠۴٠٧ 

 مجموعه ١٬٣٠٠٬٠٠٠  
دهنده جمپر برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع  فاصله

 سیمه.  هادی به صورت باندل سه
٠٩٠۴٠٨ 

 مجموعه ٢٬١۶٧٬٠٠٠  
دهنده جمپر برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع  فاصله

 سیمه.  هادی به صورت باندل چهار
٠٩٠۴٠٩ 

 مجموعه ١٬۴۶۵٬٠٠٠  
 HYENA ,LYNXهای هادی  گیر برای سیم ارتعاش

,HAWK ,SQUAB. 
٠٩٠۵٠١ 

 مجموعه ٢٬١۴٠٬٠٠٠  
 ,CANARYهای هادی  گیر برای سیم ارتعاش

DRAKE, CURLEW, MARTIN. 
٠٩٠۵٠٢ 
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 آالت یراقفصل نهم . 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 ٠٩٠۵٠٣ گیر برای هر نوع سیم محافظ. ارتعاش مجموعه ١٬٢٧٣٬٠٠٠  

 مجموعه ١٬۵۵١٬٠٠٠  
های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری  گیر برای سیم ارتعاش
 میلیمتر. ١۵تا قطر 

٠٩٠۵٠۴ 

 مجموعه ١٬٣۶٠٬٠٠٠  
 HYENA ,LYNXهای هادی   آرمورراد برای سیم

,HAWK. 
٠٩٠۶٠١ 

 ٠٩٠۶٠٢ .SQUABهادی   آرمورراد برای سیم مجموعه ١٬٩٨٠٬٠٠٠  

 ٠٩٠۶٠٣ .CANARY, DRAKEهای هادی   آرمورراد برای سیم مجموعه ٢٬٩٨۵٬٠٠٠  

 ٠٩٠۶٠۴ .CURLEWهادی   آرمورراد برای سیم مجموعه ۴٬٢۵٠٬٠٠٠  

 ٠٩٠۶٠۵ .MARTINهادی   آرمورراد برای سیم مجموعه ۵٬٣۴۵٬٠٠٠  

 عدد ۵٬١٠٠٬٠٠٠  
های هادی و محافظ  رنگی اعالم خطر برای انواع سیم  گوی

 هوایی.
٠٩٠٧٠١ 

 ٠٩٠٨٠١ کیلوگرمی. ٢۵وزنه تعادلی  عدد ۴٬٧٠٠٬٠٠٠  

 مجموعه ٣٠۵٬٠٠٠  
 HYENA ,LYNXهادی های   غالف تعمیری برای سیم

,HAWK. 
٠٩٠٩٠١ 

 ٠٩٠٩٠٢ .SQUABهادی   غالف تعمیری برای سیم مجموعه ۴٠۵٬٠٠٠  

 مجموعه ۶۴٠٬٠٠٠  
 ,CANARYهادی  های  غالف تعمیری برای سیم

DRAKE. 
٠٩٠٩٠٣ 

 ٠٩٠٩٠۴ .CURLEWهادی   غالف تعمیری برای سیم مجموعه ٧۵٠٬٠٠٠  

 ٠٩٠٩٠۵ .MARTINهادی   سیمغالف تعمیری برای  مجموعه ٨٢٠٬٠٠٠  

 ٠٩١٠٠١ مفصل میانی برای انواع سیم محافظ هوایی. عدد ۶۴٠٬٠٠٠  

 ٠٩١٠٠٢ .HYENAهادی   مفصل میانی برای سیم مجموعه ٧٢٠٬٠٠٠  

 ٠٩١٠٠٣ .LYNX ,HAWKهای هادی  مفصل میانی برای سیم مجموعه ٨۵۵٬٠٠٠  

 ٠٩١٠٠۴ .SQUABهادی   مفصل میانی برای سیم مجموعه ١٬١٧٠٬٠٠٠  

 مجموعه ٢٬۴٢۵٬٠٠٠  
 ,CANARYهای هادی  مفصل میانی برای سیم

DRAKE. 
٠٩١٠٠۵ 

 ٠٩١٠٠۶ .CURLEWهادی   مفصل میانی برای سیم مجموعه ٢٬٧٠٠٬٠٠٠  

 ٠٩١٠٠٧ .MARTINهادی   مفصل میانی برای سیم مجموعه ٣٬١٨٠٬٠٠٠  

 عدد ١٬٣٧۵٬٠٠٠  
متر با کلمپ اتصال  ٢طول  میلیمتر و به ٢٠زمین با قطر  میله

 میله به سیم با روکش گالوانیزه.
٠٩١١٠١ 

 عدد ١٬٨٧۵٬٠٠٠  
متر با کلمپ اتصال  ٢میلیمتر و به طول  ٢٠زمین با قطر  میله

 میله به سیم با روکش مسی.
٠٩١١٠٢ 
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 آالت یراقفصل نهم . 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 عدد ٣٠۵٬٠٠٠  
کلمپ اتصال سیم زمین به برج (یا سیم به سیم) با روکش 

 گالوانیزه.
٠٩١١٠٣ 

 عدد ۶۶۵٬٠٠٠  
کلمپ اتصال سیم زمین به برج (یا سیم به سیم) با روکش 

 مسی.
٠٩١١٠۴ 
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 فصل شانزدهم. عملیات خاکی
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 عملیات خاکیفصل شانزدهم. 

 

 مقدمه
هاي دسترسی در امتداد (مسیر) خط  هاي واقع در حریم خط و راه . در مواردي که به تشخیص دستگاه نظارت بریدن و جابجایی درخت1

هاي مندرج در فهرست بهاي ابنیه (که در زمان تهیه اسناد ارجاع کار و توسط مشاور در  هاي آن از ردیف ضرورت داشته باشد، هزینه
ها را به  ها، مسئولیت نگهداري از درخت ها به صاحبان آن گردد و پیمانکار تا زمان تحویل درخت برآورد منظور گردیده است) لحاظ می

 باشد . به عهده پیمانکار می کن کردن درخت، پرکردن محل بدون هزینه اضافی، عهده دارد. در صورت ریشه

 کند، که قابل دستیابی به محل اجراي عملیات با نظر مهندس مشاور به نحوي احداث می. راه دسترسی، راهی است که پیمانکار براي 2

پذیر باشد. راه دسترسی در صورت لزوم با نظر  تردد بوده و حمل مصالح و تجهیزات خط انتقال در طول زمان اجراي پروژه در آن امکان
 گردد . ریزي می دستگاه نظارت شن

(حسب مورد) پرداخت  160105تا  160101هاي  ینه احداث راه دسترسی فقط یک بار از محل ردیف. در طول اجراي هر پروژه، هز3
هاي مورد نظر  بایست به نحوي باشد که در زمان تحویل پروژه، دسترسی به پایه برج خواهد شد. الزم بذکر است احداث راه دسترسی می

 از طریق راه مذکور میسر باشد.

 شوند:  هاي دسترسی بر اساس فرمول زیر به سه دسته تقسیم می از نقطه نظر رفع موانع جهت ایجاد راه. مسیر خطوط انتقال نیرو 4

100% minmax ×
−

=
s

hha 

 % باشد. 3تا  aهایی که مقدار . دشت :  زمین4-1
 % باشد. 7% تا 3بیش از  aهایی که مقدار . تپه ماهور :  زمین4-2
 %  باشد. 20% تا 7بیش از   aهایی که مقدار .کوهستانی : زمین4-3
 % باشد .60% تا 20بیش از  aهایی که مقدار .کوهستانی سخت : زمین4-4
 % باشد.60بیش از   aهایی که مقدار .کوهستانی خیلی سخت : زمین4-5

maxh) حداکثر ارتفاع هر قطعه  :Section گذاري شده.  پروفیل برج –) در پالن 

minh گذاري شده.  پروفیل برج –:  حداقل  ارتفاع هر قطعه در پالن 
sاي از مسیر ( : طول قطعهSectionگذاري شده و منظور از  پروفیل برج –با فاصله افقی بین دو برج زاویه متوالی در پالن )، که برابر است

اي است که خط در آن نقاط از مسیر مستقیم منحرف شده باشد. در سایر موارد و بنا به هر علت چنانچه  دو برج زاویه متوالی نقاط زاویه
ندارد. با توجه به شرح فوق، مسیرهاي مختلف یک خط انتقال نیرو از جهت  از برج زاویه استفاده شود، برج  نقشی در تعیین طول قطعه

 شود . بندي و برآورد می پروفیل طبقه –هاي پالن احداث یا ترمیم راه دسترسی توسط دستگاه نظارت بر اساس نقشه
هاي  پذیر نباشد و پیمانکار از روش هایی از مسیر که به تشخیص دستگاه نظارت، احداث راه دسترسی امکان . چنانچه در قطعه یا قطعه5

گونه عملیات فقط بر  هاي خطوط انتقال نیرو استفاده نماید، هزینه این آالت به پاي برج اي براي حمل مصالح، تجهیزات و ماشین ویژه
(بر حسب  160105تا  160101هاي  ها و حداکثر تا سقف قیمت واحد ردیف پروفیل آن قطعه یا قطعه – اساس حاصلضرب طول افقی پالن

تر است  دهد آسان العبور، به هرطریقی که پیمانکار تشخیص می تشخیص دستگاه نظارت) لحاظ خواهد شد. در مسیرهاي کوهستانی صعب
پروفیل مسیر از محل ردیف  –بار بر اساس طول افقی پالن تواند راه دسترسی احداث کند، ولی هزینه آن فقط یک با نظر دستگاه نظارت می

 گردد.  لحاظ می مربوط

هزینه مصالح  160201توان با استفاده از ردیف  اي که کارفرما صالح بداند و تایید نماید، می . براي راه دسترسی و در مسیرهاي ویژه6
 اي مورد نیاز و جزئیات پخش آن را روي راه تعیین و در اسناد ارجاع کار منظور نمود. رودخانه
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 فصل شانزدهم. عملیات خاکی
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 گردند:  دسته تقسیم می 6ها از نظر حفاري به  و انواع زمین. از نقطه نظر خطوط انتقال نیر7

 شوند. هایی که با بیل برداشته می هاي نرم بیلی : زمین . زمین7-1
 شوند. هایی که با کلنگ کنده می هاي کلنگی : زمین . زمین7-2
شوند و براي کندن  با کلنگ به سختی کنده میهایی با خاك متراکم یا با مخلوط خاك و قلوه سنگ متراکم، که  هاي دج : زمین . زمین7-3
 ها قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد.  آن
ها  دار و ضعیف که براي کندن آن اي و یا سنگ شکاف هاي الیه هایی به صورت سنگ هاي سنگی ضعیف یا نیمه سنگی : زمین . زمین7-4

 قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد. 
هایی که یکپارچه از سنگ بوده و براي برش در جان سنگ استفاده از کمپرسور و یا انفجار الزامی باشد، به  گی : زمینهاي سن . زمین7-5

 شوند.  ها قطعات معمولی سنگ و یا قلوه سنگ و یا سایر مواد سنگی موجود باشد سنگی تلقی نمی هایی که در آن این ترتیب زمین
روند که انجام کار به سهولت  ها فرو می هایی که عوامل کار با وزن طبیعی خود به حدي در آن نهاي لجنی (باتالقی) : زمی . زمین7-6

 باشد.  پذیر نمی امکان
باشد، در مواردي که بین پیمانکار و ناظر اختالفی رخ دهد، نظر مهندس مشاور پس از  . تشخیص نوع زمین با دستگاه نظارت می8

 تصویب کارفرما قطعیت دارد.
وسیله ماشین انجام گیرد، در مواردي که به لحاظ حجم ناچیز عملیات و یا محدودیت اجرا انجام عملیات خاکی  عملیات خاکی باید به. 9

هاي مربوط صورت خواهد  ناپذیر باشد، تعیین هزینه آن حسب مورد بر اساس ردیف با وسایل دستی (به تشخیص دستگاه نظارت) اجتناب
 گرفت. 

 اي و محل تهیه خاك مناسب باید قبالً به تایید کارفرما رسیده باشد . الح رودخانه. محل تهیه مص10
شود  هاي مصوب محاسبه می ها، دستورکارها و پروفیل ها و هر نوع عملیات خاکی براساس نقشه کنی و خاکبرداري کنی، پی . حجم چاله11

 گونه وجهی لحاظ نخواهد شد.  و بابت نشست یا تورم مصالح هیچ
. هزینه عملیات خاکی براي هر عمق و ارتفاع بوده و از این بابت اضافه وجهی لحاظ نخواهد شد. در عملیات خاکی، به ویژه در سنگ، 12

د پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام الزم به منظور تامین ایمنی و انجام عملیات استحفاظی است و مبلغ اضافی از این بابت لحاظ نخواه
 شد. 

هاي اضافی  ها و دستورکارهاي ابالغ شده انجام گیرد، پرکردن مجدد قسمت هاي مندرج در نقشه نانچه عملیات خاکی بیش از اندازه. چ13
 با مصالح و با کیفیت اجراي قابل قبول دستگاه نظارت به عهده پیمانکار است و از این بابت اضافه وجهی لحاظ نخواهد شد.

هاي  خاکبرداري اضافی جهت تسطیح محل برج الزم باشد، حسب مورد، مطابق نقشه و مشخصات و پروفیلاي،  . چنانچه در موارد ویژه14
اي، به صورت دستی و یا ماشینی  گونه عملیات با هر وسیله شود. این مربوط، حجم عملیات از طرف کارفرما تعیین و به پیمانکار ابالغ می

نرم  هاي برآورد کارفرما و با توجه به نوع زمین در مقطع خاکبرداري شده براي زمین هاي آن بر اساس توسط پیمانکار اجرا شود، هزینه
و براي انواع دیگر زمین در مقطع خاکبرداري  160305و  160304، 160302هاي  درصد ردیف 40بیلی، کلنگی و دج به ترتیب معادل 

 گردد. اظ میلح 160306درصد ردیف  40شده (سنگی، نیمه سنگی یا سنگی ضعیف ) معادل 
براي یک یا چند پایه از چهار پایه برج الزم باشد، حسب مورد، مطابق نقشه و  ۲۲ها، برش زمین . در صورتیکه در بعضی از پروژه15

شود. هزینه خاکبرداري خاك اضافی که با ماشین  هاي قطري تایید شده، حجم عملیات تعیین و به پیمانکار ابالغ می مشخصات و پروفیل
(حسب مورد) و برابر  160307تا  160304و 160302هاي  گیرد با توجه به نوع زمین در مقطع خاکبرداري شده از محل ردیف صورت می

شود. در مواردي که به تشخیص دستگاه نظارت، برش زمین هریک از چهار پایه برج با  %) قیمت ردیف مربوط لحاظ می40چهل درصد (
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 160308تا  160305، 160303، 160301هاي  نوع زمین در مقطع خاکبرداري شده از محل ردیف دست انجام گیرد، هزینه آن با توجه به
 % ) قیمت ردیف مربوط لحاظ خواهد شد. 60(حسب مورد) و برابر شصت در صد (

هم نوع  هاي هاي اضافی (تسطیح و برش زمین) تعیین و به حجم چاله حجم خاکبرداري خاك 15و 14. مطابق شرح مندرج در بندهاي 16
باشد، توسط دستگاه نظارت  ها که مالك عمل برآورد حجم عملیات تسطیح و برش زمین می شود. رقوم متوسط باالي چاله خود اضافه می

 شود.   تعیین می
با در نظر گرفتن اجراي عملیات به وسیله ماشین آنالیز شده است و در صورت انجام عملیات با هر  160309. بهاي واحد ردیف 17
 سیله دیگر، پرداخت بر پایه بهاي واحد ردیف فوق صورت خواهد گرفت. و

ها منظور شده است و از این بابت پرداخت اضافی به عمل نخواهد آمد و بهاي واحد ردیف  . هزینه آبکشی با تلمبه دستی در قیمت18
 ه موتوري انجام گرفته است پرداخت خواهد شد.براي آن قسمت از عملیات که با تایید دستگاه نظارت در زیر سطح آب با تلمب 160310

 گونه وجهی لحاظ نخواهد شد. برداري، هیچ . براي ریزش19
ها و  هاي نرم بیلی و همچنین اقدامات الزم به منظور حفاظت از دیواره چاله . هزینه چوب بست براي مهار خاك در حفاري زمین20

 گردد. گونه مبلغ اضافی لحاظ نمی گردیده و از این بابت هیچ ها در قیمت ردیف مربوطه لحاظ جلوگیري از ریزش آن
. هزینه حفاري جهت ایجاد کانال براي خواباندن سیم زمین با توجه به نوع زمین در مقطع کانال کنده شده (مطابق نقشه و مشخصات) 21

%) ردیف مربوط لحاظ 60درصد ( (حسب مورد) و برابر شصت 160308تا  160301هاي  به هر عمق و با هر وسیله از محل ردیف
شود و هزینه مربوط به پرکردن کانال پس از خواباندن سیم زمین از محل ردیف  لحاظ می 190201شود. هزینه خواباندن سیم زمین از  می

 % ردیف فوق در اسناد ارجاع کار لحاظ خواهد شد.60و به میزان  160601
کنی روي کانال دپو شده باشد، محاسبه  مشروط بر این که کل خاك حاصل از کانال . پر کردن کانال براساس حجم کانال کنده شده22
 شود.  می
. مالك فاصله حمل در تهیه خاك قرضه براي شرایط یکسان از نظر نوع مواد (که محل تهیه آن قبالً به تایید کارفرما رسیده است) 23

 بود . ترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریزي و خاکبرداري خواهد کوتاه
ها پخش و به طور مناسب  معموالً باید در اطراف برج ۲۳کنی بعد از خاکریزي مجدد هاي اضافی ناشی از پی ها و سنگ . تمام خاك24

فهرست بهاي ابنیه پس از تایید دستگاه نظارت منظور خواهد شد. در مواردي که حمل  020401تسطیح شوند، که هزینه آن از محل ردیف 
ت بهاي ابنیه (حمل دستی فهرس 020402هاي  هاي اضافی به محل دیگر ضروري باشد، هرگونه پرداختی از محل ردیف ها و سنگ خاك

آهن و باند فرودگاه منوط به  (حمل ماشینی) از فهرست بهاي راه، راه 200501(بارگیري و تخلیه ماشینی) و  034901متر) و ردیف  100تا 
ی با بتن کن التفاوت حجم پی به شود، براساس ما مجلس خواهد بود. در این صورت خاکی که حمل می تایید قبلی کارفرما و تنظیم صورت
 گونه ازدیاد حجمی ناشی از تورم در محاسبه منظور نخواهد شد . باشد و هیچ مطابق نقشه فونداسیون مربوط می

کیلومتر (موضوع  30اي مازاد بر  آهن و باند فرودگاه مربوط به هزینه حمل مصالح رودخانه فهرست بهاي راه، راه 200501. ردیف 25
گردد. براي  بار لحاظ می )، قابل استفاده است و فقط یک160501کیلومتر (موضوع ردیف  5زاد بر )، یا مصالح قرضه ما160201ردیف 

هاي تعیین شده در این فصل لحاظ  گونه وجه اضافی خارج از ردیف انباشتن (دپو کردن)، بارگیري و تخلیه و هرگونه حمل مجدد هیچ
 صویب کارفرما رسیده باشد.شود. فاصله حمل باید قبالً با تنظیم صورت مجلس به ت نمی
باشد و حداقل  پروفیل) می –هاي پالن گیري بر حسب طول افقی مسیر خط (طبق نقشه اندازه 160105تا  160101هاي  . در ردیف26

 باشد. متر می 5/3هاي این فصل  عرض راه دسترسی در ردیف
 هد بود.گیري بر اساس حجم کوبیده شده خاکریزها خوا اندازه 160601. در ردیف 27
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هاي طرح اوگر خطوط هوایی انتقال و فوق  ، صرفاً جهت احداث فونداسیون160305و  160303، 160301. استفاده از ردیف هاي 28

درصد  30هاي پد و چمنی خطوط مذکور،  هاي مذکور در فونداسیون باشد و در صورت استفاده از ردیف پذیر می توزیع نیروي برق امکان
 باشد. ها قابل استفاده نمی هاي خطوط فوق و همچنین سایر پروژه هاي مذکور در سایر کار ردد. الزم بذکر است ردیفگ بها لحاظ می کاهش

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.  هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه . به منظور سهولت دسترسی به ردیف29
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه گروهشماره 

 بندي راه رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب 01
 دسترسی  اي (تونان) جهت مصرف در راه تهیه و پخش مصالح رودخانه 02
 هاي حاصله در کنار چاله کنی و رگالژ و ریختن خاك حفاري، پی 03
 هاي مهار در سنگ احداث فونداسیونکاري در سنگ و ریختن مالت و تعبیه میلگرد جهت  سوراخ 04
 تهیه خاك مناسب، بارگیري و حمل 05
  ها در چاله و پخش و تسطیح آن  حاصل از چاله کنی در محل چاله  ریختن خاك 06
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 فصل شانزدهم. عملیات خاکی
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  

 کیلومتر ١١٬٢۶٠٬٠٠٠

بندی راه  رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب
مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیالت الزم 

نیاز  آالت مورد مصالح، تجهیزات و تردد ماشینجهت حمل 
عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی 

  دشت.

١۶٠١٠١ 

  

 کیلومتر ١١٬٢۶٠٬٠٠٠

بندی راه  رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب
مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیالت الزم 

نیاز  آالت مورد ماشینجهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد 
عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی 

  تپه ماهور.

١۶٠١٠٢ 

  

 کیلومتر ۴١٬٣٣٧٬٠٠٠

بندی راه  رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب
مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیالت الزم 

 نیاز آالت مورد جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین
عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی 

  کوهستانی.

١۶٠١٠٣ 

  

 کیلومتر ١١١٬٠٨٨٬٠٠٠

بندی راه  رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب
مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیالت الزم 

نیاز  آالت مورد جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین
محل برج (راه دسترسی) در نواحی عملیات اجرایی به 

  کوهستانی سخت.

١۶٠١٠۴ 

  

 کیلومتر ٢۵٣٬٣۵٢٬٠٠٠

بندی راه  رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب
مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیالت الزم 

نیاز  آالت مورد جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین
دسترسی) در نواحی عملیات اجرایی به محل برج (راه 

  کوهستانی خیلی سخت.

١۶٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ۵۴٩٬٠٠٠

اندازی و پخش  کیلومتر و بار ٣٠تهیه و بارگیری و حمل تا 
های  ای (تونان) جهت مصرف در راه مصالح رودخانه

 نظارت.  دسترسی با نظر دستگاه

١۶٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ٢٧٩٬٠٠٠

فنی و  کنی و رگالژ طبق نقشه و مشخصات حفاری، پی
های نرم  های حاصله در کنار چاله در زمین ریختن خاک

 بیلی به وسیله دست.

١۶٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ١٧١٬۵٠٠

کنی و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فنی و  حفاری، پی
های نرم  های حاصله در کنار چاله در زمین ریختن خاک

 بیلی توسط بیل مکانیکی.

١۶٠٣٠٢ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترمکعب ٩٣٩٬٠٠٠

کنی و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فنی و  پیحفاری، 
های کلنگی  های حاصله در کنار چاله در زمین ریختن خاک

 به وسیله دست.

١۶٠٣٠٣ 

  
 مترمکعب ٢۶٢٬٠٠٠

کنی و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فنی و  حفاری، پی
های کلنگی  های حاصله در کنار چاله در زمین ریختن خاک

 توسط وسایل مکانیکی.

١۶٠٣٠۴ 

  
 مترمکعب ١٬٣٧٠٬٠٠٠

کنی و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فنی و  حفاری، پی
های دج  های حاصله در کنار چاله در زمین ریختن خاک

 وسیله دست با استفاده از کلنگ یا کمپرسور. به

١۶٠٣٠۵ 

  
 مترمکعب ٢٬٠۵٩٬٠٠٠

کنی و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فنی و  حفاری، پی
های سنگی  کنار چاله در زمینهای حاصله در  ریختن خاک

 ضعیف یا نیمه سنگی با هر وسیله.

١۶٠٣٠۶ 

  
 مترمکعب ٣٬٠٩٢٬٠٠٠

کنی و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فنی و  حفاری، پی
های سنگی  های حاصله در کنار چاله در زمین ریختن خاک

 با هر وسیله بدون استفاده از مواد سوزا.

١۶٠٣٠٧ 

  
 مترمکعب ۴٬٣١۴٬٠٠٠

کنی و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فنی و  پیحفاری، 
های سنگی  های حاصله در کنار چاله در زمین ریختن خاک

 با استفاده از مواد سوزا یا منبسط شونده.

١۶٠٣٠٨ 

  
 مترمکعب ٢٢٣٬٠٠٠

کنی و رگالژ طبق نقشه و مشخصات فنی و  حفاری، پی
های لجنی  های حاصله در کنار چاله در زمین ریختن خاک

 ها با هر وسیله. باتالقی و شالیزار

١۶٠٣٠٩ 

  

 مترمکعب ۶٧٬٨٠٠

در صورتیکه  ١۶٠٣٠٨الی  ١۶٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
تر از سطح آب زیرزمینی انجام و  عملیات حفاری پائین

حین حفاری از تلمبه موتوری استفاده  برای آبکشی در
 شود.

١۶٠٣١٠ 

  

 عدد مهار 

 ١متر و عمق تا  سانتی ۵تا  کاری در سنگ به قطر سوراخ
متر و ریختن مالت و تعبیه میلگرد جهت احداث 

های مهار در سنگ طبق نقشه و مشخصات  فونداسیون
 فنی.

١۶٠۴٠١ 

  

 عدد مهار 

متر و عمق بیش از  سانتی ۵کاری در سنگ به قطر تا  سوراخ
متر و ریختن مالت و تعبیه میلگرد جهت  ٢متر تا  ١

های مهار در سنگ طبق نقشه و  فونداسیوناحداث 
 مشخصات فنی.

١۶٠۴٠٢ 
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 فصل شانزدهم. عملیات خاکی
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

  

 مترمکعب ١۴٨٬٠٠٠

 ۵تهیه خاک مناسب، بارگیری و حمل از فاصله تا 
های  کیلومتری محل مصرف و پخش و تسطیح آن در چاله

پاشی و کوبیدن  متر و آب سانتی ٣٠فونداسیون در قشرهای 
اشو با هر درصد مشخصات  ٩٠ها تا حد تراکم  خاکریز
 وسیله.

١۶٠۵٠١ 

  

 مترمکعب ٣۶٬٢٠٠

ها (بک  کنی در محل چاله های حاصل از چاله ریختن خاک
 ٣٠ها در قشرهای  ها در چاله فیل) و پخش و تسطیح آن

 ٩٠پاشی و کوبیدن خاکریزها تا حد تراکم  متر و آب سانتی
 درصد مشخصات اشو با هر وسیله.

١۶٠۶٠١ 
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 .  تهیه و نصب میلگرد هفدهمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 فصل هفدهم . تهیه و نصب میلگرد

 

 مقدمه 
بندي منظور شده است و از این بابت  مانند آن در آرماتورکاري، بافت آرماتور و  پیچی، هزینه برشدر کلیه کارهاي این فصل، بهاي سیم .1

 گردد. هزینه اضافی لحاظ نمی
ها و مشخصات،  هاي استاندارد مربوط یا جدول کارخانه سازنده، طبق ابعاد درج شده در نقشه ، وزن میلگرد به ماخذ جدول در این فصل .2

 شود. تعیین می
 میلگردهاي آجدار از نظر نوع و مطابقت آن با مشخصات فنی باید به تایید دستگاه نظارت برسد.  .3
  .گردد هزینه اضافی لحاظ نمیها منظور شده و از این بابت  از مرکز خط تا محل مصرف در قیمت میلگردهاجابجایی  هزینه .4
پذیر بوده و در  خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروي برق امکانهاي  هاي این فصل صرفاً جهت احداث فونداسیون استفاده از ردیف .5

 باشد. ها قابل استفاده نمی هاي خطوط مذکور و همچنین سایر پروژه سایر کار
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .6

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده 01

 تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار 02
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 .  تهیه و نصب میلگرد هفدهمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٩٠٬٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 
پیچی الزم در مسیرهای  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٠

 و تپه ماهور. دشت

١٧٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٩٣٬۴٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 
پیچی الزم در مسیرهای  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٠

 کوهستانی معمولی.

١٧٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٩٨٬١٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 
پیچی الزم در مسیرهای  برای بتن مسلح با سیم میلیمتر، ١٠

 کوهستانی سخت.

١٧٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ١٠۵٬٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 
پیچی الزم در مسیرهای  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٠

 کوهستانی خیلی سخت.

١٧٠١٠۴ 

  
 کیلوگرم ٧٩٬٣٠٠

و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع  تهیه، بریدن، خم کردن
AII  پیچی الزم  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٠به قطر تا

 در مسیرهای دشت و تپه ماهور.

١٧٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٨٢٬٩٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  پیچی الزم  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٠به قطر تا
 مسیرهای کوهستانی معمولی.در 

١٧٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٨٧٬٧٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  پیچی الزم  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٠به قطر تا

 در مسیرهای کوهستانی سخت.

١٧٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٩۵٬٠٠٠

از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار 
AII  پیچی الزم  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٠به قطر تا

 در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.

١٧٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٧١٬٢٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  پیچی  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٨تا  ١٢به قطر

 ماهور.الزم در مسیرهای دشت و تپه 

١٧٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٧٢٬٨٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  پیچی  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٨تا  ١٢به قطر

 الزم در مسیرهای کوهستانی معمولی.

١٧٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٧۴٬٩٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  پیچی  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٨تا  ١٢به قطر

 الزم در مسیرهای کوهستانی سخت.

١٧٠٢٠٧ 
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 .  تهیه و نصب میلگرد هفدهمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٧٨٬١٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ١٨تا  ١٢به قطر
 الزم در مسیرهای کوهستانی حیلی سخت. پیچی سیم

١٧٠٢٠٨ 

  
 کیلوگرم ۶٨٬٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ٢٠و بیشتر از  ٢٠به قطر
 پیچی الزم در مسیرهای دشت و تپه ماهور. سیم

١٧٠٢٠٩ 

  
 کیلوگرم ۶٩٬٢٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ٢٠و بیشتر از  ٢٠به قطر
 پیچی الزم در مسیرهای کوهستانی معمولی. سیم

١٧٠٢١٠ 

  
 کیلوگرم ٧٠٬٧٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ٢٠و بیشتر از  ٢٠به قطر
 الزم در مسیرهای کوهستانی سخت. پیچی سیم

١٧٠٢١١ 

  
 کیلوگرم ٧٣٬٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ٢٠و بیشتر از  ٢٠به قطر
 پیچی الزم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت. سیم

١٧٠٢١٢ 

  
 کیلوگرم ٨٧٬۶٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ١٠به قطر تا
 الزم در مسیرهای دشت و تپه ماهور. پیچی سیم

١٧٠٢١٣ 

  
 کیلوگرم ٩١٬٢٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ١٠به قطر تا
 الزم در مسیرهای کوهستانی معمولی. پیچی سیم

١٧٠٢١۴ 

  
 کیلوگرم ٩۶٬٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ١٠به قطر تا
 الزم در مسیرهای کوهستانی سخت. پیچی سیم

١٧٠٢١۵ 

  
 کیلوگرم ١٠٣٬٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  پیچی  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٠به قطر تا

 الزم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.

١٧٠٢١۶ 

  
 کیلوگرم ٧١٬٧٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  پیچی  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٨تا  ١٢به قطر

 الزم در مسیرهای دشت و تپه ماهور.

١٧٠٢١٧ 

  
 کیلوگرم ٧٣٬٢٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  پیچی  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٨تا  ١٢به قطر

 الزم در مسیرهای کوهستانی معمولی.

١٧٠٢١٨ 
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 .  تهیه و نصب میلگرد هفدهمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٧۵٬٣٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  پیچی  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٨تا  ١٢به قطر

 الزم در مسیرهای کوهستانی سخت.

١٧٠٢١٩ 

  
 کیلوگرم ٧٨٬۵٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  پیچی  میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم ١٨تا  ١٢به قطر

 الزم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.

١٧٠٢٢٠ 

  
 کیلوگرم ۶٨٬٩٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ٢٠و بیشتر از  ٢٠به قطر
 الزم در مسیرهای دشت و تپه ماهور. پیچی سیم

١٧٠٢٢١ 

  
 کیلوگرم ٧٠٬٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ٢٠بیشتر از و  ٢٠به قطر
 الزم در مسیرهای کوهستانی معمولی. پیچی سیم

١٧٠٢٢٢ 

  
 کیلوگرم ٧١٬۶٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ٢٠و بیشتر از  ٢٠به قطر
 پیچی الزم در مسیرهای کوهستانی سخت. سیم

١٧٠٢٢٣ 

  
 کیلوگرم ٧٣٬٩٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII  میلیمتر، برای بتن مسلح با  ٢٠و بیشتر از  ٢٠به قطر
 پیچی الزم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت. سیم

١٧٠٢٢۴ 

  
 کیلوگرم ٣٬١٢٠

های میلگرد ساده و آجدار، چنانچه  بها به ردیف اضافه
های زیرزمینی انجام شود و آبکشی  تر از آب عملیات پایین

 حین اجرای کار ضروری باشد. با تلمبه موتوری در

١٧٠٢٢۵ 
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 فصل هجدهم . کارهای بتنی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 فصل هجدهم . کارهای بتنی 

 

 مقدمه 
نوع آن تعیین شده باشد، الزم به ذکر است  است، مگر آنکه به صراحت،  2نوع  پرتلند سیمان عامدر این فصل، منظور از سیمان به طور  .1

 هزینه مجزایی منظور نخواهد گردید. 5به نوع  2بابت تغییر سیمان از نوع 

ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش کردن   بندي مصالح، ساختن و حمل بتن از محل ساخت در کارگاه تا محل مصرف، انههزینه د .2
هاي  آوردن و نگهداري بتن و سایر هزینه ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه آن، عمل  بتن و هرگونه افت ناشی از متراکم کردن بتن،

 ه است.ها منظور شد در بهاي ردیف مربوط، 

 گردد.  هاي فصل تهیه و نصب میلگرد (حسب مورد) لحاظ می هزینه تهیه و نصب میلگردهاي مصرفی در بتن مسلح از محل ردیف .3

اي لحاظ  هاي مربوط منظور شده است و از این بابت هزینه جداگانه هزینه صعوبت مصرف بتن در بتن مسلح، در قیمت ردیف .4
 گردد. نمی

 منظور شده است.  هاي مربوط در قیمت ردیف  ماسه بتن در داخل محدوده منحنی معین،بندي شن و  محدودیت دانه .5

هاي بتن با تشخیص دستگاه نظارت ضروري باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز، براساس  چنانچه استفاده از افزودنی .6
گردد، در غیر اینصورت  هاي این فصل منظور و لحاظ می فدار، شرح و بهاي واحد مورد نظر تهیه و جزو ردی هاي ستاره ضوابط ردیف

 .گردد اي از بابت مصرف مواد افزودنی لحاظ نمی هیچگونه هزینه

هاي ها ضروري باشد هزینه آن از ردیف عملیات قیر پاشی یا اجراي قیرگونی روي فونداسیون عمومیت ندارد، در مواردي که انجام آن .7
 گردد. مربوط لحاظ می

 این سازمان 55 شماره نشریه ایران، بتن نامهآیین مطابق مختلف محیطی شرایط در پایایی حصول براي الزم سیمان مقدار قلحدا رعایت .8

 .باشدمی اجباري پیمان خصوصی فنی مشخصات و "ساختمانی کارهاي عمومی فنی مشخصات "عنوان با

 شود. بهاي ابنیه (حسب مورد) استفاده میهاي فهرست  هاي این فصل در صورت نیاز از ردیف در تکمیل ردیف .9

در رابطه با انجام آزمایشات مرتبط با این فصل در صورتیکه مستلزم پرداخت هزینه مجزا به پیمانکار باشد از فهرست بهاي ژئوتکنیک  .10
 شود. و مقاومت مصالح استفاده می

 هیکارفرما هنگام ته بیمهندس مشاور و تصو شنهادیمنوط به پ یمصرف مانیس اریبر اساس ع زيیر بتن اتیعمل فیرد استفاده از .11
محاسبه،  ریز یقیاز رابطه تطب یمصرف مانیس اریبر اساس مقاومت متناظر با ع یکارهاي بتن فیرد متیصورت، ق نی. در اباشدیم برآورد

 .گردد می لحاظ برآورد و

𝑓𝑐 =
𝑤
10

− 9 

fc  مگاپاسکال  حسب بر پرداخت) (مبناي بتن مشخصه فشاري : مقاومت.(MPa ) 
W بتن مترمکعب در کیلوگرم حسب بر سیمان : عیار. 
 گردد. یم لحاظ هیرشته ابن هیپاي بها فهرستبندي فوالدي  قالب فصلي هافیرد ازي بند قالب نهیهز .12

پذیر بوده و  امکانهاي خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروي برق  هاي این فصل صرفاً جهت احداث فونداسیون استفاده از ردیف .13
 باشد. ها قابل استفاده نمی هاي خطوط مذکور و همچنین سایر پروژه در سایر کار

 
 
 
 
 

 
 

 

۵۶  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 فصل هجدهم . کارهای بتنی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .14

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه شرح مختصر شماره گروه

 تهیه و اجراي بتن 01

 تهیه و اجراي عایقکاري فونداسیون 02
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 فصل هجدهم . کارهای بتنی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار (ریال)بهای کل 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ١٬٩۶۴٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در مسیرهای دشت  ١۵٠

 و تپه ماهور.

١٨٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٢٬٠٩٣٬٠٠٠

شکسته، با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در مسیرهای  ١۵٠

 کوهستانی معمولی.

١٨٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٢٬٣۵٢٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در مسیرهای  ١۵٠

 کوهستانی سخت.

١٨٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ٢٬۶۵۴٬٠٠٠

با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با تهیه و اجرای بتن 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در مسیرهای  ١۵٠

 کوهستانی خیلی سخت.

١٨٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ٢٬٨٣٣٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 
مگاپاسکال در مسیرهای  ٢٠مقاومت فشاری مشخصه 

 دشت و تپه ماهور.

١٨٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ٣٬٠۶٧٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 
مگاپاسکال در مسیرهای  ٢٠مقاومت فشاری مشخصه 

 کوهستانی معمولی.

١٨٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ٣٬۵٣۴٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 
مگاپاسکال در مسیرهای  ٢٠مقاومت فشاری مشخصه 

 کوهستانی سخت.

١٨٠١٠٧ 

  
 مترمکعب ۴٬٠٨٠٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 
مگاپاسکال در مسیرهای  ٢٠مقاومت فشاری مشخصه 

 کوهستانی خیلی سخت.

١٨٠١٠٨ 

  
 مترمکعب ٢٬٩٧٩٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 
مگاپاسکال در مسیرهای  ٢۵ مقاومت فشاری مشخصه

 دشت و تپه ماهور.

١٨٠١٠٩ 

  
 مترمکعب ٣٬٢٢٢٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 
مگاپاسکال در مسیرهای  ٢۵مقاومت فشاری مشخصه 

 کوهستانی معمولی.

١٨٠١١٠ 

  
 مترمکعب ٣٬٧٠٧٬٠٠٠

شکسته با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 
مگاپاسکال در مسیرهای  ٢۵مقاومت فشاری مشخصه 

 کوهستانی سخت.

١٨٠١١١ 
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 فصل هجدهم . کارهای بتنی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار (ریال)بهای کل 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ۴٬٢٧٣٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 
مگاپاسکال در مسیرهای  ٢۵مقاومت فشاری مشخصه 

 کوهستانی خیلی سخت.

١٨٠١١٢ 

 کیلوگرم ٢٬۵٢٠  
سیمان اضافی، نسبت به عیار درج بها برای مصرف  اضافه

 های مربوط. شده در ردیف
١٨٠١١۴ 

  

 مترمکعب ١٧۴٬۵٠٠

چنانچه  ١٨٠١١٢الی  ١٨٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
زمینی انجام  های زیر تر از سطح تراز آب ریزی پایین بتن

شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی 
 باشد.

١٨٠١١۵ 

 ١٨٠٢٠١ ها. عایقکاری فونداسیون مترمربع   
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 فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 
 ١٣٩٩انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی 

  
 فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 

 

 مقدمه 
هاي برج با روش مهاري تعیین شده است، در صورتیکه پیمانکار بخواهد با  هاي این فصل، هزینه نصب ریشه در بهاي واحد ردیف .1

گونه هزینه اضافی  باشد و از این بابت هیچ ها را نصب کند، هرگونه هزینه از جمله تهیه شابلون به عهده وي می هاي غیر مهاري ریشه روش
هاي  باشد. هزینه تامین دنباله استاب در آنالیز ردیف وزن استاب (بدون احتساب وزن دنباله) میگیري بر مبناي لحاظ نخواهد شد. اندازه

 این فصل لحاظ گردیده است.
پایه برج (طبق نقشه و دستور دستگاه نظارت) می هزینه نصب سیم زمین شامل خواباندن سیم در کف چاله یا کانال و اتصال آن به  .2

 گردد .  هاي مربوط در فصل عملیات خاکی لحاظ می خاکریزي مجدد از ردیفباشد. هزینه حفر کانال و 
هاي سمبه زدن و جوشکاري سر مهره پیچ برج بر اساس یک متر ارتفاع از روي استاب محاسبه گردیده است، جهت  هزینه ردیف .3

حاظ گردد. درصورت جوشکاري، هزینه تهیه ها ل برآورد مقادیر باید مجموع ارتفاع مورد نیاز جهت سمبه زدن یا جوشکاري در کلیه برج
 باشد . ها منظور شده است و به عهده پیمانکار می رنگ گالوانیزه براي پوشش جوشکاري در قیمت

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .4
 

 ها روهمختصر گ  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 نصب ریشه برج و انکربولت 01

 نصب سیم و میله زمین 02
 هاي بتنینصب برج 03

 چینی قطعات، سورتینگ و نصب کامل برج ردیف 04

  نصب تابلوهاي خطر، شماره و هوایی 05
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 فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 کیلوگرم ١٠٬٧٠٠  
نصب ریشه برج در هر نوع برج و هر نوع فونداسیون در 

 دشت و تپه ماهور.
١٩٠١٠١ 

 کیلوگرم ١۴٬١٠٠  
نصب ریشه برج در هر نوع برج و هر نوع فونداسیون در 

 کوهستان معمولی.
١٩٠١٠٢ 

 کیلوگرم ١٨٬٠٠٠  
نصب ریشه برج در هر نوع برج و هر نوع فونداسیون در 

 کوهستان سخت.
١٩٠١٠٣ 

 کیلوگرم ٢٣٬۶٠٠  
نصب ریشه برج در هر نوع برج و هر نوع فونداسیون در 

 کوهستان خیلی سخت.
١٩٠١٠۴ 

 ١٩٠١٠۵ نصب انکربولت در هر نوع برج و هر نوع زمین. کیلوگرم   

 متر ١۵٢٬٠٠٠  
زمین در زیر فونداسیون و یا داخل کانال مطابق   نصب سیم

 نقشه و مشخصات.
١٩٠٢٠١ 

 عدد ۴٨٣٬٠٠٠  
متر و  ٢میلیمتر و به طول  ٢٠زمین به قطر   کوبیدن میله

 مربوطه.نصب اتصاالت 
١٩٠٢٠٢ 

 دستگاه برج ٩٠٬٢٧٨٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ۶٣نصب کامل برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١٣ارتفاع تا 
١٩٠٣٠١ 

 دستگاه برج ٣٬٧١١٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٠١بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٠٢ 

 دستگاه برج ١٣٠٬٩٢١٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ۶٣درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١٣ارتفاع تا 
١٩٠٣٠٣ 

 دستگاه برج ۵٬۴٧٢٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٠٣بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٠۴ 

 دستگاه برج ١۶٨٬٩٠٩٬٠٠٠  
مداره با  یککیلوولت  ۶٣درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١٣ارتفاع تا 
١٩٠٣٠۵ 

 دستگاه برج ٧٬١٨٠٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٠۵بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٠۶ 

 دستگاه برج ١١۵٬۶٩۶٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با ارتفاع  ۶٣نصب کامل برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. کراسمتر از زیر  ١٢تا 
١٩٠٣٠٧ 

 دستگاه برج ۴٬٣٨١٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٠٧بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٠٨ 

 دستگاه برج ١۶۶٬٨۶٧٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ۶٣درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١١ارتفاع تا 
١٩٠٣٠٩ 

 دستگاه برج ۶٬۴۶٠٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٠٩بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣١٠ 
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 فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ٢٢٠٬٩٢٣٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ۶٣درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١١ارتفاع تا 
١٩٠٣١١ 

 دستگاه برج ٨٬۴٨۴٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣١١بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣١٢ 

 دستگاه برج ١٨٢٬۶۴۶٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با  ۶٣نصب کامل برج بتنی آویزی 

 پایین.  آرم متر از زیر کراس ١۵ارتفاع تا 
١٩٠٣١٣ 

 دستگاه برج ٧٬٢۴۴٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣١٣اضافه بها به ردیف 

 متر. ١هر 
١٩٠٣١۴ 

 دستگاه برج ٢۶٣٬۵۴٨٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با  ۶٣درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١۴ارتفاع تا 
١٩٠٣١۵ 

 دستگاه برج ٩٬٣١٠٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣١۵بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣١۶ 

 دستگاه برج ٣۴۵٬٩٨۵٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با  ۶٣درجه  ۶٠کامل برج بتنی نصب 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١۴ارتفاع تا 
١٩٠٣١٧ 

 دستگاه برج ١٣٬١٨۴٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣١٧بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣١٨ 

 دستگاه برج ١٠١٬۶٠١٬٠٠٠  
مداره با  یککیلوولت  ١٣٢نصب کامل برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١٣ارتفاع تا 
١٩٠٣١٩ 

 دستگاه برج ۴٬٢٩٠٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣١٩بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٢٠ 

 دستگاه برج ١۵٧٬٢۴۵٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ١٣٢درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. کراسمتر از زیر  ١٣ارتفاع تا 
١٩٠٣٢١ 

 دستگاه برج ۶٬٧۴٧٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا هر  به ١٩٠٣٢١بها ه ردیف  اضافه

 متر. ١
١٩٠٣٢٢ 

 دستگاه برج ٢١۵٬١٢۵٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ١٣٢درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١٣ارتفاع تا 
١٩٠٣٢٣ 

 دستگاه برج ٨٬٧٨۶٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٢٣بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٢۴ 

 دستگاه برج ١٣۵٬۴۶٨٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ١٣٢نصب کامل برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١٢ارتفاع تا 
١٩٠٣٢۵ 

 دستگاه برج ۵٬٠٧٩٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٢۵بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٢۶ 
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 فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ٢٠٧٬٨٧٠٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ١٣٢درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١٢ارتفاع تا 
١٩٠٣٢٧ 

 دستگاه برج ٧٬۶۴۶٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٢٧بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٢٨ 

 دستگاه برج ٢٧٣٬٠٢۶٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ١٣٢درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١٢ارتفاع تا 
١٩٠٣٢٩ 

 دستگاه برج ١٠٬٣١٣٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٢٩بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٣٠ 

 دستگاه برج ٢٠۵٬٣١۵٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با  ١٣٢کامل برج بتنی آویزی نصب 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۵ارتفاع تا 
١٩٠٣٣١ 

 دستگاه برج ٨٬٠۵۵٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٣١بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٣٢ 

 دستگاه برج ٢٩٨٬٩۵٣٬٠٠٠  
چهارمداره کیلوولت  ١٣٢درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴با ارتفاع تا 
١٩٠٣٣٣ 

 دستگاه برج ١١٬٣٠١٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٣٣بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٣۴ 

 دستگاه برج ٣٩٢٬٢٠١٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره  ١٣٢درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. کراس متر از زیر ١۴با ارتفاع تا 
١٩٠٣٣۵ 

 دستگاه برج ١۴٬٨۶٨٬٠٠٠  
به ازای افزایش ارتفاع برج تا  ١٩٠٣٣۵بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٣۶ 

 دستگاه برج ١٢٣٬۵٨٣٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ٢٣٠نصب کامل برج بتنی آویزی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١٧ارتفاع تا 
١٩٠٣٣٧ 

 دستگاه برج ٩٬٧۶٧٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٣٧بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٣٨ 

 دستگاه برج ١٨۶٬۵٩۵٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ٢٣٠درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١۴ارتفاع تا 
١٩٠٣٣٩ 

 دستگاه برج ١۴٬۶٧۵٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٣٩بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۴٠ 

 دستگاه برج ٢۴۵٬٨٩٩٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ٢٣٠درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١۴ارتفاع تا 
١٩٠٣۴١ 

 دستگاه برج ٨٬٩٨٩٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۴١بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۴٢ 
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 فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ١۶۵٬٨۵٠٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ٢٣٠نصب کامل برج بتنی آویزی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١٧ارتفاع تا 
١٩٠٣۴٣ 

 دستگاه برج ۶٬١٢٠٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۴٣بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۴۴ 

 دستگاه برج ١٩٩٬٠٢٠٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ٢٣٠درجه  ١٠کامل برج بتنی نصب 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴ارتفاع تا 
١٩٠٣۴۵ 

 دستگاه برج ٧٬٣۴۴٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۴۵بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۴۶ 

 دستگاه برج ٢١۵٬۴۵٨٬٠٠٠  
دومداره با کیلوولت  ٢٣٠درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴ارتفاع تا 
١٩٠٣۴٧ 

 دستگاه برج ٩٬١٨١٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۴٧بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۴٨ 

 دستگاه برج ٣٢٧٬٨۶۶٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ٢٣٠درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم کراسمتر از زیر  ١۴ارتفاع تا 
١٩٠٣۴٩ 

 دستگاه برج ١١٬٩٨٨٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۴٩بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۵٠ 

 دستگاه برج ٢٣۵٬٠٧٢٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره با  ٢٣٠نصب کامل برج بتنی آویزی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١٧ارتفاع تا 
١٩٠٣۵١ 

 دستگاه برج ٩٬۵١۴٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۵١بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۵٢ 

 دستگاه برج ٢٨٢٬٠٨٧٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره  ٢٣٠درجه  ١٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١۴با ارتفاع تا 
١٩٠٣۵٣ 

 دستگاه برج ١٠٬٩٠٨٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۵٣بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۵۴ 

 دستگاه برج ٣۵٢٬۶٠٩٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره  ٢٣٠درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١۴با ارتفاع تا 
١٩٠٣۵۵ 

 دستگاه برج ١٣٬۶٣۵٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۵۵بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۵۶ 

 دستگاه برج ۴٧٩٬٢١٣٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره  ٢٣٠درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١۴با ارتفاع تا 
١٩٠٣۵٧ 

 دستگاه برج ١٨٬٧٨١٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۵٧بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۵٨ 

 
 

 

۶۴  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 برجدستگاه  ٢۵٨٬۵٣٠٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ۴٠٠نصب کامل برج بتنی آویزی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ٢١ارتفاع تا 
١٩٠٣۵٩ 

 دستگاه برج ٩٬٣٣۵٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۵٩بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۶٠ 

 دستگاه برج ٣٨٧٬٧٩۶٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ۴٠٠درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١٨ارتفاع تا 
١٩٠٣۶١ 

 دستگاه برج ١۴٬٠٠۶٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۶١بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۶٢ 

 دستگاه برج ۵٠٩٬٣٩٢٬٠٠٠  
مداره با  کیلوولت یک ۴٠٠درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم از زیر کراسمتر  ١٨ارتفاع تا 
١٩٠٣۶٣ 

 دستگاه برج ١٨٬١۶۴٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۶٣بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۶۴ 

 دستگاه برج ۴٣٢٬۵٠٨٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ۴٠٠نصب کامل برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١٩ارتفاع تا 
١٩٠٣۶۵ 

 دستگاه برج ١۵٬۶٨۴٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۶۵بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۶۶ 

 دستگاه برج ۵١٩٬٠١٠٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ۴٠٠درجه  ١٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١٩ارتفاع تا 
١٩٠٣۶٧ 

 دستگاه برج ١٨٬٨٠۵٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣۶٧ردیف بها به  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣۶٨ 

 دستگاه برج ۶۴٨٬٧۶٢٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ۴٠٠٠درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١٩ارتفاع تا 
١٩٠٣۶٩ 

 دستگاه برج ٢٣٬۵٠٧٬٠٠٠  
تا  ازای افزایش ارتفاع برج به ١٩٠٣۶٩بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٧٠ 

 دستگاه برج ١۶٣٬٣١۶٬٠٠٠  
کیلوولت دومداره با  ۴٠٠درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١٩ارتفاع تا 
١٩٠٣٧١ 

 دستگاه برج ٣١٬٩٣١٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٧١بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٧٢ 

 دستگاه برج ٢٧٩٬۴٩۵٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره  ۶٣/٢٣٠نصب کامل برج بتنی آویزی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۵با ارتفاع تا 
١٩٠٣٧٣ 

 دستگاه برج ١٠٬۵٧١٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٧٣بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٧۴ 
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 فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 دستگاه برج ٣٣۵٬٣٩۴٬٠٠٠  
کیلوولت  ۶٣/٢٣٠درجه  ١٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١۴چهارمداره با ارتفاع تا 
١٩٠٣٧۵ 

 دستگاه برج ١٢٬۶٨۵٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٧۵بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٧۶ 

 دستگاه برج ۴١٩٬٢۴٣٬٠٠٠  
کیلوولت  ۶٣/٢٣٠درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴ارتفاع تا چهارمداره با 
١٩٠٣٧٧ 

 دستگاه برج ١۵٬٨۵۶٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٧٧بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٧٨ 

 دستگاه برج ۵۶٨٬٠۵٩٬٠٠٠  
کیلوولت  ۶٣/٢٣٠درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 پایین.آرم  متر از زیر کراس ١۴چهارمداره با ارتفاع تا 
١٩٠٣٧٩ 

 دستگاه برج ٢١٬٧۴٣٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٧٩بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٨٠ 

 دستگاه برج ٢٨٩٬٣۶٧٬٠٠٠  
کیلوولت چهارمداره  ١٣٢/٢٣٠نصب کامل برج بتنی آویزی 

 پایین. آرم متر از زیر کراس ١۵با ارتفاع تا 
١٩٠٣٨١ 

 برج دستگاه ١٠٬٩٠٧٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٨١بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٨٢ 

 دستگاه برج ٣۴٧٬٢۴١٬٠٠٠  
کیلوولت  ١٣٢/٢٣٠درجه  ١٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴چهارمداره با ارتفاع تا 
١٩٠٣٨٣ 

 دستگاه برج ١٣٬٠٨٠٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٨٣بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٨۴ 

 دستگاه برج ۴٣۴٬٠۵١٬٠٠٠  
کیلوولت  ١٣٢/٢٣٠درجه  ٣٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴چهارمداره با ارتفاع تا 
١٩٠٣٨۵ 

 دستگاه برج ١۶٬٣۵٠٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٨۵بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٨۶ 

 دستگاه برج ۵٣٢٬۵٨۶٬٠٠٠  
کیلوولت  ١٣٢/٢٣٠درجه  ۶٠نصب کامل برج بتنی 

 آرم پایین. متر از زیر کراس ١۴چهارمداره با ارتفاع تا 
١٩٠٣٨٧ 

 دستگاه برج ٢٢٬٣٩۵٬٠٠٠  
ازای افزایش ارتفاع برج تا  به ١٩٠٣٨٧بها به ردیف  اضافه

 متر. ١هر 
١٩٠٣٨٨ 

 ١٩٠٣٨٩ کیلوولت. ١٣٢و  ۶٣های  سمبه زدن سر مهره پیچ برج ارتفاعمتر  ٣٢۴٬۵٠٠  

 ١٩٠٣٩٠ کیلوولت. ۴٠٠و  ٢٣٠های  سمبه زدن سر مهره پیچ برج متر ارتفاع ۴١٠٬٠٠٠  

 متر ارتفاع ٧٨٠٬٠٠٠  
کیلوولت و  ١٣٢و  ۶٣های  جوشکاری سر مهره پیچ برج

 پوشش محل جوشکاری با رنگ گالوانیزه.
١٩٠٣٩١ 
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 فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

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

 متر ارتفاع ١٬٠٧٠٬٠٠٠  
کیلوولت و  ۴٠٠و  ٢٣٠های  جوشکاری سر مهره پیچ برج

 پوشش محل جوشکاری با رنگ گالوانیزه.
١٩٠٣٩٢ 

  
 کیلوگرم ٨٬٩۵٠

دادن  ها و قرار بندی نبشی و دسته  برچیدن (دمونتاژ) برج
های تحویلی توسط کارفرما  ها و پیچ و مهره در جعبه پلیت

 قطعات.بدون آسیب رسیدن به 

١٩٠٣٩٣ 

 کیلوگرم ٧۶٠  
چینی (استاکینگ) قطعات برج و متعلقات آن در  ردیف
 انبار.

١٩٠۴٠١ 

 ١٩٠۴٠٢ تفکیک قطعات هر برج (سورتینگ). کیلوگرم ١٬١٠٠  

 کیلوگرم ٨٬۵٢٠  
های فوالدی مشبک با هر وسیله با هر  نصب کامل برج

 ماهور.ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزا در دشت و تپه 
١٩٠۴٠٣ 

 کیلوگرم ٩٬٧١٠  
های فوالدی مشبک با هر وسیله با هر  نصب کامل برج

 ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزا در کوهستان معمولی.
١٩٠۴٠۴ 

 کیلوگرم ١۴٬۵٠٠  
های فوالدی مشبک با هر وسیله با هر  نصب کامل برج

 ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزا در کوهستان سخت.
١٩٠۴٠۵ 

 کیلوگرم ١٩٬٣٠٠  
های فوالدی مشبک با هر وسیله با هر  نصب کامل برج

 ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزا در کوهستان خیلی سخت.
١٩٠۴٠۶ 

 کیلوگرم ۶٠٬۵٠٠  
کاری و گالوانیزه) و نصب قطعات  ساخت (برش، سوراخ

 تحویلی از طرف کارفرما.
١٩٠۴٠٧ 

  
 کیلوگرم ١٠٬٨٠٠

 ۶٣مداره  تلسکوپی تک و دو های فوالدی نصب کامل برج
کیلوولت با هر ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزاء در هر  ١٣٢و 

 نوع زمین.

١٩٠۴٠٨ 

  
 کیلوگرم ١٢٬۶٠٠

و  ٢٣٠های فوالدی تلسکوپی چند مداره  نصب کامل برج
کیلوولت با هر ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزاء در هر  ۴٠٠

 نوع زمین.

١٩٠۴٠٩ 

 ١٩٠۵٠١ تابلو شامل خطر، فاز و شماره. نصب عدد ٧٠۵٬۵٠٠  

 ١٩٠۵٠٢ نصب تابلوهای هوایی. عدد ١٬٢٣۴٬٠٠٠  
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 

 مقدمه 
 هاي هادي و محافظ هوایی، شامل موارد زیر است:  کشی سیم عملیات سیم .1

هاي اصلی به کمک سیم سیاه، تنظیم شکم سیم، بستن سیم به  مقره، پولی مقره، کشیدن سیم سیاه و کشیدن سیم  هاي مقره، نصب زنجیره
کشی  ها و هرگونه عملیات که براي تکمیل سیم  وزنه تعادلی، اتصال سیم محافظ هوایی به برجگیر،  گذار، ارتعاش ، نصب فاصله۲٤کلمپ

 الزم است.  
باشد و همچنین بارگیري، حمل  آالت، ابزار و وسایلی که براي انجام کار ضروري می کشی، هزینه تامین ماشین هاي سیم در بهاي ردیف .2

کشی الزم است، درج شده  آالت و وسایلی که براي هر نوع سیم ن مقدمه لیست حداقل ماشینها منظور شده است. در انتهاي ایو تخلیه آن
 ها و هر آنچه را که مورد نیاز براي انجام کار باشد، تامین نماید.  و پیمانکار باید آن

ظارت تعیین )، توسط دستگاه ن200301) و محل نصب گوي رنگی (موضوع ردیف 200201محل نصب وزنه تعادلی (موضوع ردیف  .3
 شود. می
هاي هادي و محافظ (معمولی و فیبر نوري) متر  آوري سیم) براي انواع سیم کشی انجام شده (و همچنین جمع مبناي محاسبه مقدار سیم .4

هاي سیم محافظ حاوي فیبر نوري در ابتدا و انتهاي سکشن بر روي بدنه دکل در بهاي  باشد. هزینه ایجاد حلقه طول افقی مسیر خط می
 ردیف مربوط منظور شده است.

کشی بر روي خط سرد در نظر گرفته شده و در صورت  کشی سیم محافظ حاوي فیبر نوري براي سیم هاي اجراي عملیات سیم ردیف .5
 گردد. هاي مربوط منظور می نیاز به انجام عملیات بر روي خط گرم اضافه بهاي آن از ردیف

 لحاظ نشده است. کشی خطوط هاي سیم  هزینه داربست در هزینه .6
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 باشد. می زیرآالت و تجهیزات مورد استفاده مرتبط و بر اساس جداول  هاي مندرج در این فصل شامل هزینه ماشین بهاي ردیف .7

 

 کیلوولت 132 و 63 خطوط کشی سیم عملیات اجراي جهت کشی سیم آالت ماشین و لوازم سري یک فهرست

 واحد شرح ردیف
 تعداد

 خط دومداره دو سیمه  خط دومداره تک سیمه 

 2 1 دستگاه (TENTIONER) ترمز دستگاه 1
 1 1 دستگاه تن 5  (PULLER)وینچ دستگاه 2

 1 1 دستگاه کن جمع سیم 3
 10 10 عدد محافظ سیم) قرقره( پولی 4
 (دوشیاره)60 (تک شیاره)60 عدد هادي سیم) قرقره( پولی 5
 10 5 عدد شیاره کار تک پولی 6
 8 5 عدد شیاره کار دو پولی 7
 4 4 کیلومتر 16نمره  سیاه سیم 8
 1 0,5 کیلومتر 10تنشن نمره  سیم 9

 3 2  دستگاه موتوري پرس 10 
 2 1 دستگاه دیفرانسیل دو  تراکتور 11
 2 2  دستگاه دیفرانسیل دو وانت 12
 1 1  دستگاه تن 10 جرثقیل 13
 20 10  عدد االنگ کام 14
 6 6 دستگاه کیتو 15
 6 3 عدد جورابی 16
 6 3 عدد جورابی وسط 17
 2 2 دستگاه دوربین تنشن و پایه 18
 2 1 عدد )خرك( قرقره پایه 19
 4 3 دستگاه تن 3زنجیر  جک 20
 1 0 دستگاه تن 1,5زنجیر  جک 21
 6 6 دستگاه سیم بی 22
 2 0 دستگاه برد هد 23
 1000 1000 متر طناب 24
 2 2 دستگاه قیچی 25
 1 1 مجموعه انواع آچار 26
 30 20 عدد کار شکل 27
 3 3 عدد فیش گردان 28

 
 

 
 

 

۶٩  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 کیلوولت 230 خطوط کشی سیم عملیات اجراي جهت کشی سیم آالت ماشین و لوازم سري یک فهرست

 تعداد واحد شرح ردیف
 خط دومداره دو سیمه  خط دومداره تک سیمه 

 2 1 دستگاه (TENTIONER) ترمز دستگاه 1
 1 1 دستگاه تن 5  (PULLER)وینچ دستگاه 2
 2 1 دستگاه تن 7  (PULLER)وینچ دستگاه 3
 1 1 دستگاه کن جمع سیم 4
 10 10 عدد محافظ سیم) قرقره( پولی 5
 (دوشیاره)60 (تک شیاره)60 عدد هادي سیم) قرقره( پولی 6
 5 5 عدد کار تک شیاره پولی 7
 8 5 عدد کار دو شیاره پولی 8
 4 4 کیلومتر 16نمره  سیاه سیم 9
 1 0,5 کیلومتر 10تنشن نمره  سیم 10

 3 2  دستگاه موتوري پرس 11 
 2 1 دستگاه دو دیفرانسیل تراکتور 12
 2 2  دستگاه دیفرانسیل دو وانت 13
 1 1  دستگاه تن 10 جرثقیل 14
 20 10  عدد االنگ کام 15
 6 6 دستگاه کیتو 16
 6 3 عدد جورابی 17
 6 3 عدد جورابی وسط 18
 2 2 دستگاه دوربین تنشن و پایه 19
 2 1 عدد )خرك( قرقره پایه 20
 4 3 دستگاه تن 3زنجیر  جک 21
 3 2 دستگاه تن 1,5زنجیر  جک 22
 6 6 دستگاه سیم بی 23
 2 0 دستگاه برد هد 24
 1000 1000 متر طناب 25
 2 2 دستگاه قیچی 26
 1 1 مجموعه انواع آچار 27
 30 20 عدد کار شکل 28
 3 3 عدد فیش گردان 29
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 کیلوولت 400 خطوط کشی سیم عملیات اجراي جهت کشی سیم آالت ماشین و لوازم سري یک فهرست

 واحد شرح ردیف
 تعداد

خط تکمداره 
 دو سیمه 

خط تکمداره 
 سه سیمه 

خط دومداره 
 دو سیمه 

 خط دومداره
 سه سیمه  

 3 2 3 2 دستگاه (TENTIONER) ترمز دستگاه 1
 3 2 3 2 دستگاه تن 5  (PULLER)وینچ دستگاه 2
 1 1 1 1 دستگاه تن 10  (PULLER)وینچ دستگاه 3
 1 1 1 1 دستگاه کن جمع سیم 4
 20 20 20 20 عدد محافظ سیم) قرقره( پولی 5
 (سه شیاره)100 (دو شیاره)100 (سه شیاره)50 (دو شیاره)50 عدد هادي سیم) قرقره( پولی 6
 5 5 5 5 عدد کار تک شیاره پولی 7
 8 5 8 5 عدد کار دو شیاره پولی 8
 12 12 12 12 کیلومتر 18نمره  سیاه سیم 9
 2 2 1 1 کیلومتر 10تنشن نمره  سیم 10

 4 3 4 3  دستگاه موتوري پرس 11 
 3 2 2 2 دستگاه دو دیفرانسیل تراکتور 12
 2 2 2 2  دستگاه دیفرانسیل دو وانت 13
 2 2 2 1  دستگاه تن 10 جرثقیل 14
 30 20 20 10  عدد االنگ کام 15
 6 6 6 6 دستگاه کیتو 16
 18 12 9 6 عدد جورابی 17
 10 6 6 3 عدد جورابی وسط 18
 2 2 2 2 دستگاه دوربین تنشن و پایه 19
20 
 

 3 2 3 2 عدد )خرك( قرقره پایه
 6 4 3 3 دستگاه تن 6زنجیر  جک 21
 8 6 4 3 دستگاه تن 3زنجیر  جک 22
 8 6 4 3 دستگاه تن 1,5زنجیر  جک 23
 6 6 6 6 دستگاه سیم بی 24
 2 2 2 2 دستگاه برد هد 25
 2000 2000 2000 2000 متر طناب 26
 4 4 4 2 دستگاه قیچی 27
 4 3 3 2 مجموعه انواع آچار 28
 60 50 40 20 عدد کار شکل 29
 10 10 10 10 عدد فیش گردان 30
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 خط گرم نوري به صورت سیم محافظ هوایی حاوي فیبر کشی سیم آالت ماشین و لوازم سري یک فهرست

 تعداد واحد شرح ردیف

 1 مجموعه ست کامل وینچ و ترمز  1
 4000 متر طناب پایلوت 2
 به مقدار الزم متر 18و  16، 14،  12طناب ابریشمی در قطرهاي  3
 10 عدد پولی بزرگ 4
 10 عدد پولی کوچک 5
 2 عدد کشی جورابی سیم 6
 1 دستگاه تن 1,5زنجیر  جک 7
 1 دستگاه کیلوگرم 750زنجیر  جک 8
 1 عدد متري 10تا   8نردبان  9
 1 عدد تن 3گردان  فیش 10
 1 عدد تن 5گردان  فیش 11
 مقدار الزمبه  متر سیم مهار سیم بکسل 12
 6 دستگاه سیم و شارژر بی 13
 2 دستگاه دوربین تنشن  14
 1 دستگاه OTDRدستگاه  15
 1 عدد قلم نوري 16
 1 عدد دستگاه فیوژن تارهاي فیبر نوري 17
 1 مجمومه انواع آچار 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

٧٢  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 خط سرد نوري به صورت سیم محافظ هوایی حاوي فیبر کشی سیم آالت ماشین و لوازم سري یک فهرست

 تعداد واحد شرح ردیف

 1 مجموعه ست کامل وینچ و ترمز  1
 به مقدار الزم متر 18و  16، 14،  12طناب ابریشمی در قطرهاي  2
 10 عدد پولی بزرگ 3
 10 عدد پولی کوچک 4
 2 عدد جورابی سیم کشی 5
 1 دستگاه تن 1,5زنجیر  جک 6
 1 دستگاه کیلوگرم 750زنجیر  جک 7
 1 عدد متري 10تا   8نردبان  8
 1 عدد تن 3گردان  فیش 9
 1 عدد تن 5گردان  فیش 10
 به مقدار الزم متر سیم مهار سیم بکسل 11
 6 دستگاه سیم و شارژر بی 12
 2 دستگاه دوربین تنشن  13
 1 دستگاه OTDRدستگاه  14
 1 عدد قلم نوري 15
 1 عدد دستگاه فیوژن تارهاي فیبر نوري 16
 1 مجمومه انواع آچار 17

 
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .8

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کشی سیم محافظ هوایی و سیم هادي سیم 01
 تعادلی براي خطوط با هر سطح ولتاژنصب انواع وزنه  02
 نصب انواع گوي رنگی براي خطوط با هر نوع سطح ولتاژ 03
 آوري سیم محافظ هوایی و سیم هادي جمع 04
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط 

  
       

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

  
 کیلومتر ١٢٬۴۶٢٬٠٠٠

 ١٣٢و  ۶٣کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

 تپه ماهور.مسیرهای دشت و 

٢٠٠١٠١ 

  
 کیلومتر ١۴٬۶۵٨٬٠٠٠

 ١٣٢و  ۶٣سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

 مسیرهای کوهستانی معمولی.

٢٠٠١٠٢ 

  
 کیلومتر ١٧٬٢۴۶٬٠٠٠

 ١٣٢و  ۶٣سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
مشبک برای هر سیم محافظ در کیلوولت بر روی دکل 

 مسیرهای کوهستانی سخت.

٢٠٠١٠٣ 

  
 کیلومتر ١٨٬۴۶٣٬٠٠٠

 ١٣٢و  ۶٣سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

 مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١٠۴ 

  
 کیلومتر ١۴٬٣١٧٬٠٠٠

 ٢٣٠انواع خطوط سیم محافظ هوایی برای  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

  مسیرهای دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١٠۵ 

  
 کیلومتر ١۶٬٨۴۵٬٠٠٠

 ٢٣٠سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

 مسیرهای کوهستانی معمولی.

٢٠٠١٠۶ 

  
 کیلومتر ١٩٬٨١٠٬٠٠٠

 ٢٣٠سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

 مسیرهای کوهستانی سخت.

٢٠٠١٠٧ 

  
 کیلومتر ٢٣٬٣١٣٬٠٠٠

 ٢٣٠سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

 خیلی سخت.مسیرهای کوهستانی 

٢٠٠١٠٨ 

  
 کیلومتر ١۵٬۴۴۴٬٠٠٠

 ۴٠٠سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

  مسیرهای دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١٠٩ 

  
 کیلومتر ١٨٬١٧٠٬٠٠٠

 ۴٠٠سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
هر سیم محافظ در کیلوولت بر روی دکل مشبک برای 

 مسیرهای کوهستانی معمولی.

٢٠٠١١٠ 

  
 کیلومتر ٢١٬٣۶۶٬٠٠٠

 ۴٠٠سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

 مسیرهای کوهستانی سخت.

٢٠٠١١١ 
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط 

  
       

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

  
 کیلومتر ٢۵٬٠۴٢٬٠٠٠

 ۴٠٠سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در 

 مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١١٢ 

  
 کیلومتر ١٩٬١٧٩٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در  ١٣٢و  ۶٣خطوط 

   مسیرهای دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١١٣ 

  
 کیلومتر ٢٢٬۵۴٧٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در  ١٣٢و  ۶٣خطوط 

 مسیرهای کوهستانی معمولی.

٢٠٠١١۴ 

  
 کیلومتر ٢۶٬۵٣۵٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در  ١٣٢و  ۶٣خطوط 

 سخت.مسیرهای کوهستانی 

٢٠٠١١۵ 

  
 کیلومتر ٣١٬٢٢٢٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در  ١٣٢و  ۶٣خطوط 

 مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١١۶ 

 درصد ۵٠  
چنانچه  ٢٠٠١١۶الی  ٢٠٠١١٣های  بها به ردیف اضافه

 بر روی خط گرم انجام شود. کشی سیم
٢٠٠١١٧ 

  
 کیلومتر ٢٢٬٠٢۵٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای  ٢٣٠خطوط 

  دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١١٨ 

  
 کیلومتر ٢۵٬٩٢٧٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
مسیرهای کیلوولت بر روی دکل مشبک در  ٢٣٠خطوط 

 کوهستانی معمولی.

٢٠٠١١٩ 

  
 کیلومتر ٣٠٬۴٨١٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای  ٢٣٠خطوط 

 کوهستانی سخت.

٢٠٠١٢٠ 

  
 کیلومتر ٣۵٬٨٧۵٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای  ٢٣٠خطوط 

 کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١٢١ 

 درصد ۴٠  
چنانچه  ٢٠٠١٢١الی  ٢٠٠١١٨های  بها به ردیف اضافه

  بر روی خط گرم انجام شود. کشی سیم
٢٠٠١٢٢ 

  
 کیلومتر ٢٣٬٧۵۶٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
دکل مشبک در مسیرهای کیلوولت بر روی  ۴٠٠خطوط 

 دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١٢٣ 
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط 

  
       

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

  
 کیلومتر ٢٧٬٩۶۶٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای  ۴٠٠خطوط 

 کوهستانی معمولی.

٢٠٠١٢۴ 

  
 کیلومتر ٣٢٬٨٧٧٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای  ۴٠٠خطوط 

 کوهستانی سخت.

٢٠٠١٢۵ 

  
 کیلومتر ٣٨٬۶٩۶٬٠٠٠

سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع  کشی سیم
کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای  ۴٠٠خطوط 

 کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١٢۶ 

 درصد ۴٠  
چنانچه  ٢٠٠١٢۶الی  ٢٠٠١٢٣های  بها به ردیف اضافه

  کشی بر روی خط گرم انجام شود. سیم
٢٠٠١٢٧ 

  
 کیلومتر مدار ۴۶٬٠٧٧٬٠٠٠

مداره  کیلوولت تک ١٣٢و  ۶٣سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره یک تا چهار

 دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١٢٨ 

  
 کیلومتر مدار ۵۴٬٢٠٢٬٠٠٠

مداره  کیلوولت تک ١٣٢ و ۶٣سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره یک تا چهار

 کوهستانی معمولی.

٢٠٠١٢٩ 

  
 کیلومتر مدار ۶٣٬٧٧٢٬٠٠٠

مداره  کیلوولت تک ١٣٢و  ۶٣سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره یک تا چهار

 کوهستانی سخت.

٢٠٠١٣٠ 

  
 کیلومتر مدار ٧۵٬٠١۶٬٠٠٠

مداره  کیلوولت تک ١٣٢و  ۶٣سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره یک تا چهار

 کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١٣١ 

  
 کیلومتر مدار ٧٠٬۶٨٣٬٠٠٠

مداره  کیلوولت تک ١٣٢و  ۶٣سیم هادی خطوط  کشی سیم
مسیرهای سیمه بر روی دکل مشبک در  مداره دو تا چهار

 دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١٣٢ 

  
 کیلومتر مدار ٨٣٬١۵۵٬٠٠٠

مداره  کیلوولت تک ١٣٢و  ۶٣سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو تا چهار

 کوهستانی معمولی.

٢٠٠١٣٣ 

  
 کیلومتر مدار ٩٧٬٨٢٩٬٠٠٠

مداره  کیلوولت تک ١٣٢و  ۶٣سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو تا چهار

 کوهستانی سخت.

٢٠٠١٣۴ 

  
 کیلومتر مدار ١١۵٬٠٩٩٬٠٠٠

مداره  کیلوولت تک ١٣٢و  ۶٣سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو تا چهار

 کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١٣۵ 
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط 

  
       

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

  
 کیلومتر مدار ۶٩٬٩٠٣٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ٢٣٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره یک چهار

 دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١٣۶ 

  
 کیلومتر مدار ٨٢٬٢١٣٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ٢٣٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره یک چهار

 کوهستانی معمولی.

٢٠٠١٣٧ 

  
 کیلومتر مدار ٩۶٬٧٢١٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ٢٣٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره یک چهار

 کوهستانی سخت.

٢٠٠١٣٨ 

  
 کیلومتر مدار ١١٣٬٨١۵٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ٢٣٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
در مسیرهای سیمه بر روی دکل مشبک  مداره یک چهار

 کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١٣٩ 

  
 کیلومتر مدار ١٠۴٬٨١٧٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ٢٣٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو چهار

 دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١۴٠ 

  
 کیلومتر مدار ١٢٣٬٢٨٧٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ٢٣٠کشی سیم هادی خطوط  سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو چهار

 کوهستانی معمولی.

٢٠٠١۴١ 

  
 کیلومتر مدار ١۴۵٬٠۵٠٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ٢٣٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو چهار

 کوهستانی سخت.

٢٠٠١۴٢ 

  
 کیلومتر مدار ١٧٠٬۶۴۴٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ٢٣٠خطوط  سیم هادی کشی سیم 
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو چهار

 کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١۴٣ 

  
 کیلومتر مدار ١۵٠٬١٣٩٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ۴٠٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو چهار

 دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١۴۴ 

  
 کیلومتر مدار ١٧۶٬۶٣٨٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ۴٠٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو چهار

 کوهستانی معمولی.

٢٠٠١۴۵ 

  
 کیلومتر مدار ٢٠٧٬٨٠١٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ۴٠٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
مسیرهای سیمه بر روی دکل مشبک در  مداره دو چهار

 کوهستانی سخت.

٢٠٠١۴۶ 
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 فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
 ١٣٩٩هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط 

  
       

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

  
 کیلومتر مدار ٢۴۴٬۴٧۶٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ۴٠٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره دو چهار

 کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١۴٧ 

  
 کیلومتر مدار ٢٠٠٬۵٠٢٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ۴٠٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره سه چهار

 دشت و تپه ماهور.

٢٠٠١۴٨ 

  
 کیلومتر مدار ٢٣۵٬٨٩۵٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ۴٠٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره سه چهار

 کوهستانی معمولی.

٢٠٠١۴٩ 

  
 کیلومتر مدار ٢٧٧٬۵١٢٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ۴٠٠هادی خطوط سیم  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره سه چهار

 کوهستانی سخت.

٢٠٠١۵٠ 

  
 کیلومتر مدار ٣٢۶٬۴٧۶٬٠٠٠

مداره تا  کیلوولت تک ۴٠٠سیم هادی خطوط  کشی سیم
سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای  مداره سه چهار

 کوهستانی خیلی سخت.

٢٠٠١۵١ 

 درصد ١٠  
توزیع برای  کشی خطوط فوق های سیم بها به ردیف اضافه

 های تلسکوپی (فلزی و بتنی). برج
٢٠٠١۵٢ 

 درصد ٢٠  
کشی خطوط انتقال برای  های سیم بها به ردیف اضافه

 های تلسکوپی (فلزی و بتنی). برج
٢٠٠١۵٣ 

 ٢٠٠٢٠١ ولتاژ.نصب انواع وزنه تعادلی برای خطوط با هر سطح  مجموعه ١٬۵٩۴٬٠٠٠  

 ٢٠٠٣٠١ نصب انواع گوی رنگی برای خطوط با هر نوع سطح ولتاژ. عدد ٢٬٣٩١٬٠٠٠  

 کیلومتر ١٢٬۴۶٢٬٠٠٠  
آوری سیم هادی و محافظ هوایی برای انواع خطوط  جمع

 کیلوولت برای هر سیم در هر نوع مسیر. ١٣٢و  ۶٣
٢٠٠۵٠١ 

 کیلومتر ١۴٬٣٢٨٬٠٠٠  
محافظ هوایی برای انواع خطوط آوری سیم هادی و  جمع
 کیلوولت برای هر سیم در هر نوع مسیر. ٢٣٠

٢٠٠۵٠٢ 

 کیلومتر ١۵٬۴۵۵٬٠٠٠  
آوری سیم هادی و محافظ هوایی برای انواع خطوط  جمع
 کیلوولت برای هر سیم در هر نوع مسیر. ۴٠٠

٢٠٠۵٠٣ 
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 . حمل  بیست و یکمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 فصل بیست و یکم . حمل 
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کیلومتر  30کیلومتر منظور شده است. در صورتیکه فاصله حمل کمتر از  30هزینه بارگیري، حمل و باراندازي تا  210101. در ردیف 1-1

 کیلومتر (در هر نوع جاده) است. 30باشد، مبناي محاسبه همان 
فروشنده مورد تایید کارفرما تا مرکز خط یا انبار مورد نظر ترین کارخانه سازنده /  فاصله حمل تجهیزات خط انتقال بر اساس نزدیک .2

 کارفرما تعیین و در اسناد ارجاع کار درج خواهد شد و فاصله مذکور مبناي محاسبه هزینه خواهد بود.
نظر کارفرما اندازي مصالح ساختمانی و کلیه تجهیزات مندرج در این فهرست مرکز خط انتقال یا انبار مورد  محل تعیین شده براي بار .3

 ها ندارد.  شود و بستگی به محل مصرف آن در نظر گرفته می
هاي  شود و براي حمل در راه هاي آسفالت منظور می در جاده 210201کیلومتر از محل ردیف  30هزینه حمل کلیه تجهیزات  مازاد بر  .4

 دد. گر بها به ردیف مذکور، در اسناد ارجاع کار درج می درصد اضافه 30شنی و خاکی، 
 شود.  محل تامین تجهیزات تحویلی از طرف کارفرما، باید در اسناد ارجاع کار درج  .5
ها و  آالت، پیچ و مهره ها، آهن ها، مقره ها، تخته ها، قرقره آوري قطعات اضافی و تجهیزاتی از قبیل سیم پس از اتمام کار، هزینه جمع .6

شود، از  ها به محلی که توسط کارفرما تعیین می کارفرماست، و حمل و باراندازي آنآالت باقیمانده در طول خط که مربوط به  یراق
 مجلس به تصویب کارفرما برسد. هاي حمل تجهیزات مازاد بر مصرف باید قبالً با تنظیم صورت گردد. فاصله هاي این فصل لحاظ می ردیف

نحوه برآورد و درج هزینه حمل خاك در مقدمه فصل عملیات خاکی تشریح شده است. هزینه حمل سایر مصالح ساختمانی شامل  .7
هاي  کیلومتر در هزینه ردیف 30سیمان (به صورت فله یا پاکتی) شن، ماسه، میلگرد، از محل تامین تا انبار کارگاه یا مرکز خط به طول 

بهاي ابنیه محاسبه و در اسناد ارجاع کار درج  هزینه حمل مازاد بر آن از فصل حمل و نقل فهرست فصول مربوط لحاظ شده است و 
 گردد. گردد. الزم بذکر است هزینه حمل براي آب لحاظ نمی می
ع کار است محل تامین مصالح (سیمان، شن، ماسه و ...) را مشخص و در اسناد ارجا موظف برآورد، کننده تهیه واحد یا مشاور مهندس .8

 فاصله و ظرفیت مصالح، مشخصات و اقدام نموده بتن تولید براي مناسب و مرغوب ماسه و شن معادن تعیین به نسبت درج نماید. همچنین

 مرکز خط است. مقصد، شده و یاد معادن حمل، مبدا حمل فاصله محاسبه نماید. در قید قرارداد و مناقصه اسناد در را سنگی مصالح حمل

 پیشنهادي قیمت سپس و نموده حاصل اطمینان سنگی مصالح حمل فواصل و ظرفیت کیفیت، از باید پیشنهاد قیمت، ارایه از قبل نیز پیمانکار

 مصالح تامین براي معدن شن و ماسه یا کارخانه سیمان محل کار، حین در صورتیکه نماید. در ارایه ترین گزینه مناسب اساس بر را خود

 هزینه التفاوت به ما بتن یا به سایر دالیل خارج از قصور پیمانکار و با تایید مشاور و کارفرما تغییر کند، کیفیت افزایش منظور به ترمرغوب

وجهی ها منظور شده و از این بابت  هزینه جابجایی مصالح یا بتن ساخته شده از مرکز خط تا محل مصرف در قیمت .شود می منظور حمل
 .لحاظ نخواهد شد

گیري از حاصلضرب طول (کیلومتر) در وزن (تن) بر اساس وزن  کیلومتر اندازه –هاي این فصل با واحد درج شده تن  در ردیف .9
آید. ضمناً در مورد حمل تجهیزات مازاد بر مصرف، وزن تجهیزات طبق برگه باسکول  دست می بندي مورد تایید کارفرما به ناخالص بسته

 باشد.مورد تایید کارفرما مالك می
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 . حمل  بیست و یکمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .10

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلومتر 30بارگیري و حمل تجهیزات خط تا  01
 کیلومتر  30بارگیري و حمل تجهیزات خط مازاد بر  02
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 . حمل  بیست و یکمفصل 
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
 بهای واحد

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 تن ۴۶٨٬۵٠٠

کیلومتر  ٣٠وسیله تا   بارگیری و حمل تجهیزات خط با هر
ها با هر وسیله  از محل بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آن

 های تعیین شده. در محل

٢١٠١٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٢٬١٩٠  
های آسفالت،  حمل تجهیزات خط با هر وسیله در جاده

 کیلومتر. ٣٠مازاد بر 
٢١٠٢٠١ 
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٩توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق

  
 کار پای  . مصالح١  پیوست

 
  مقدمه

اسناد و  به  با توجهدر کار نصب شود و  ، مورد نیاز باشد و پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  کار، به مصالحی پاي  مصالح. 1
هایی که در طرح جانمایی  محل یا محلو در   پیمانکار تهیه  توسط  بندي اجراي کار و مشخصات فنی، به ویژه برنامه زمان مدارك پیمان

باشد.   یا شمارش  گیري اندازه  انباشت مصالح تعیین گردیده به شکلی انبار شود که قابل بازرسی، تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل
ناظر   ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت به کارگاه  ورود مصالح  هنگام
 شود.  تنظیم

،  منظم  به صورت  در کارگاه  مصالح  و باراندازي کیلومتر 30تا   ، حمل بارگیري  ، هزینهجدول این پیوست  هاي ردیف بهاي واحددر  .2
فصل حمل و نقل در   شده  بینی موارد پیش  ، به استثناي مصالح کیلومتر 30بر  مازاد  حمل  براي هزینه اضافی  گونه و هیچ  است  شده منظور

 .گیرد تعلق نمی، اسناد ارجاع کار)فهرست بهاي ابنیه (مندرج در 
کار  الزم است جزو مصالح پايباشد و  هاي جدول پیوست نمی . در هنگام تهیه برآورد براي اقالمی از کار که مصالح آن، جزو ردیف3

 .دگرد یاضافه م گروه مربوط در جدول مذکور در انتهايدار  ستاره فیبه صورت رد هاي مناسب با آن تعیین و ردیفمنظور شود، 
  مالی  بنیه  تقویت  شود و براي می  جلسه و با مهندس ناظر صورت گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت صورت  تهیه  . هنگام4

و شوند)،  یمازاد م  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي 7/0بدون اعمال ضریب   حمل  کار و هزینه پاي  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار، 
(تغییر ضریب پیشنهادي جزء به کل تابع  پیمانکار  جزء پیشنهاديضریب و   باالسري  ضریب اي، ضریب منطقه  با احتسابحسب مورد 

 شود. ها منظور می وضعیت ، در صورتضوابط مربوط)
  ها را از محوطه آن  کردن  خارج  مانکار حقو پی  به کارفرماست  ، متعلق وضعیت در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  . تمام5

 . ندارد  کارگاه
و پیمانکار   پیمانکار است  ، به عهده پیمان  ، در مدتها به منظور حفظ کیفیت و کمیت آن کار پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  ولیتو. مس6

 باشد، انبار کند.  ونمص  و سایر عوامل  جوي  عوامل  در مقابل  که  مناسبی  ها را در محل باید آن
و  است  شده  گرفته در نظر  موقت  هاي وضعیت کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  ، تنها برايپیوست  حاصل از جدول  مصالح  . نرخ7

 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  قابل
  منظور شود. مصالح کار پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  صورت، و  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت صورت  . در آخرین8

 شود.  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط به پیمانکار است  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٩٨٠٢٠٢ ماسه شسته. مترمکعب ۵٣٧٬٠٠٠  

 ٩٨٠٢٠٣ شن شسته. مترمکعب ۵٠٧٬٠٠٠  

 ٩٨٠٢٠۴ سنگ قلوه. مترمکعب ۴۵٧٬٠٠٠  

 ٩٨٠٢٠۵ ای. مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه مترمکعب ۴٠٢٬۵٠٠  

 ٩٨٠٢٠۶ ای. مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه مترمکعب ۵۶١٬۵٠٠  

 ٩٨٠٣٠١ سنگ الشه. مترمکعب ۶٠۵٬٠٠٠  

 ٩٨٠۵٠١ سیمان پرتلند پاکتی. تن ٢٬٣٩٩٬٠٠٠  

 ٩٨٠۵٠٢ سیمان پرتلند فله. تن ٢٬٠۵۵٬٠٠٠  

 ٩٨٠٩٠۴ انواع نبشی. کیلوگرم ۶٧٬١٠٠  

 ٩٨٠٩٠۵ انواع سپری. کیلوگرم ۶٧٬١٠٠  

 ٩٨١٠٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ۶۶٬۴٠٠  

 ٩٨١٠٠٢ انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم ۵۵٬٣٠٠  

 ٩٨١٢٠٢ های گالوانیزه. انواع ورق کیلوگرم ١٢٠٬٠٠٠  

 ٩٨١٣٠٣ انواع توری سیمی. کیلوگرم ۶۴٬٨٠٠  

 ٩٨٢۴٠١ انواع قیر. کیلوگرم ٣٠٬۵٠٠  

 ٩٨٢٩٠١ انواع چتایی. مترمربع ٧٢٬۵٠٠  
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  شرح. ٢  پیوست

 

 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه
 
  عمومی  باالسري  . هزینه1

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

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري سرمایه  هاي .هزینه1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  .هزینه1ـ1ـ2
 . ستا نزد کارفرما  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  .هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  .هزینه3ـ2
 .سود پیمانکار.4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي .هزینه5ـ2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

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

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

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

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  کاريبی  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي )در طرح2توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 .است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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  ای ایب منطقه. ضر٣  پیوست
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
  ای ایب منطقه. ضر٣  پیوست

 
 هیـ واحـد پا  يرس بهـا او براساس بخش مرتبط با فه »يمانکاریپ يکارها يا منطقه يها بیضر«بخشنامه  نیبر اساس آخر يا منطقه بی. ضرا1

 . گردد یلحاظ م ،ییآب روستا عیو انتقال فاضالب و انتقال و توز يآور شبکه جمع خطوط انتقال آب،رشته 
تجهیزات  نیو تام یشود و به فصول مرتبط با طراح ) اعمال می21 یال 16و حمل (فصول احداث  اي تنها براي فصول نصب، منطقه بی. ضر2

 .گیرد نمی) تعلق 9تا  1 (فصول
 يا منطقه يها بیضر یوزن نیانگیبر اساس م يا منطقه بیضر ،یخط يها پروژه رینظ رند،یگ یکه در مناطق مختلف قرار م ییپروژه ها يبرا. 3

 .ردیگ یعمل قرار م يبه نسبت حجم کار در مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و مبنا
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 ١٣٩٩هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط

  
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست

 
  ، باید به تناسب هر رشته  به  مربوط  هاي رو، در کار  ، از این است  شده  تهیههاي مرتبط با رسته نیرو  براي استفاده در رشتهدستورالعمل   این

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت
 
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  باید به صورت  که  است  ها و تدارکاتی ، اقدام از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1-1

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  هاي گیرند، مانند کارگاه قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی  ، به پشتیبانی  هاي . ساختمان1-2

و مانند   ساخته پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  هاي کارگاه  ، شامل سرپوشیده
  هاي ترانسفورماتورها و مولد  محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  هاي انبار ، آالت ماشین  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قرار گیرد، مانند   به آنها، مورد استفاده  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی عمومی  هاي . ساختمان1-3

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

و   آب  هدایت  هاي ، ایجاد خاکریز و کانال و فاضالب  سطحی  هاي آب  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه1-4
  ، تامین روباز، حصارکشی  هاي  ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  هاي سبز، انبار  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي  تمهیدات
 . است  مشابه  هاي و کار  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه  روشنایی

کارفرما   کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي1-5
  تعیین  پیمان  خصوصی  ، در شرایط گفته پیش  هاي از نیاز  هر یک  تامین  ايبر  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین

 شود. می
  و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  طرح  به  با توجه  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل . انبار کارگاه1-6

 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  هاي  دستورالعمل  با رعایت
 کند.  متصل  موجود کشور را به کارگاه  هاي  از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  به محل  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي  . راه1-8 
  یا با واسطه  را، به طور مستقیم  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  عادنم  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي  . راه1-9

 کنند. می  متصل  عملیات  اجراي  دیگر، به محل  هاي   راه
  عملیات  انجام  شد، اما به علت می  نجامقبال از مسیر موجود ا  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه1-10

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان  موضوع
یا   احداث  ، به روش آالت و ماشین  ها، تاسیسات ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي   ردیف  در شرح  . منظور از تامین1-11

از   برداري  بهره و  به نگهداري  مربوط  هاي و اقدام  اجاره یا  خدمت خرید  ، به صورت محل موجود در  امکاناتاز  آنها  اختیار گرفتن یا در  کارگاه
 . آنهاست

و دیگر   آالت ، ماشین ، تجهیزات مصالح  کردن  ، خارج موقت  هاي و ساختمان  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن1-12
نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  هاي  ها و محل زمین  برگرداندن  اول  به شکل  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح مانکار از کارگاهپی  تدارکات
 . ستا کارفرما
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩٩هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط

  
 برآورد  تهیه  . روش2
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  وش، ر و نیاز هر کار و همچنین  به شرایط  برآورد، باید با توجه  کننده مشاور یا واحد تهیه  . مهندس2-1

 تجهیز و  در فهرست  شده  بینی پیش  هاي  ردیف  را طبق  مربوط  هاي  ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
و   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي  هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجراي  محل  هاي  قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه  برچیدن

،  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ه ویژ  مشخصات  و چنانچه کند  مورد نظر، درج  هاي  در برابر ردیف
شود و اضافه کردن ردیف با هر  ر این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت میهاي مندرج د تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیفکند.   بینی پیش

 باشد. دار مجاز نمی عنوان از جمله ستاره
شود. در  برآورد آنها منظور می  ، به عنوان و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  هایی ساختمان  براي

و   ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  هاي ها، مانند قاب ساختمان  ساخته پیش  ها و قطعات ، مانند کاروان ساخته پیش  هاي مورد ساختمان
از چند   که  هایی شود. در پیمان ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمایه

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  شتهر
هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به  شوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می تبصره) در پیمان

 شود. و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق میمیزان تجهیز انجام شده 
اجرا   دوره  و براي  موقت  شود، به صورت منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  در برآورد هزینه  که  هایی و راه  ها، تاسیسات . ساختمان2-2

  دوره  براي  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات  اجراي  به  دادن  ، با اولویت کارگاهتجهیز   هاي  هزینه  شود. به منظور تقلیل می  در نظر گرفته
در   موضوع  شود و این  استفاده  تجهیز کارگاه  به عنوان  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره

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

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

،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه2-3
  اجرا الزم  دوره  براي ، کشی و کابل  کشی ، کانال یکش ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
فورماتور و ترانس  نصب  ، شامل آن  هاي کار  بگیرد، که  را به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه2-4

و سایر   برق  و اشتراك  انشعاب  هاي  (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي  تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیز   بابت  از این  اي هزینه شود و می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  ، به طور مشخص زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  هاي کار

از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 .شود می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي  هزینه

  از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت  را به عهده  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین  که  در صورتی .2-5
  هاي و سایر کار  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي  نههزی  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  از شبکه  آب  انتقال  خط  اجراي  ، شامل آن  هاي کار  که  آب  عمومی
  پیمان  ، در اسناد ومدارك زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه
  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه ر نمیمنظو  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج
، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي  از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  ، به عهده آب
 شود. می
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  بینی پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  اجرا نیاز به راه  دورهدر   به کارگاه  دسترسی  براي  . چنانچه2-6

تجهیز و   هاي  در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  به عهده  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی
  رشته  بهاي واحد پایه از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی نمی منظور  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  و به صورت  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمام  کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  به عهده  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این2-7
و   کرده  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی

 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  هزینه
  دیگري  تسهیالت  ، هر نوع کارفرماست  به عهده  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به2-8

 کند.  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  دهد، باید آنرا در شرایط در اختیار پیمانکار قرار  تجهیز کارگاه  يکارفرما در نظر دارد برا  که
  هاي  ، در بهاي واحد ردیف ساخته پیش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  هایی تجهیز کارگاه  . هزینه2-9

 شود. منظور نمی  اي ، هزینه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  ، در ردیف بابت  و از این  ستا  شده  ، محاسبه مربوط  هاي  فصل
  و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي  فصل  هاي  ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  هاي  تجهیز تعمیرگاه  . هزینه2-10

 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  در ردیف  اي ، هزینه بابت
در   اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي  ها در فصل کار، در بهاي واحد ردیف  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه2-11

 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  ردیف
  است  الزم  که  . در کارهایی است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي  (هزینه  باالسري  در هزینه،  پیمانکار در کارگاه  نکارمندا  غذاي  . هزینه2-12

 شود. یمنظور م  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه
از غذا، در   کننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی2-13

 شود. ، منظور می رگاهکا  تجهیز و برچیدن  هاي  شود و جزو هزینه برآورد می  به طور مقطوع  آن  شود و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط
کار مجاز   اجراي  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش2-14

 . نیست
  ، بر اساس انحرافی  هاي به راه  مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه  . هزینه2-15

 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  بهاي پایه فهرست
،  شده  درج  ، در اسناد مناقصه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  هاي ساختمان  و مشخصات  . نقشه2-16

 شود. برآورد می  مقطوع  صورت  و به  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي  نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزینه
تا  991001، 990303تا  990301  هاي  ردیف  به  مربوط  هاي  هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع2-17

  نباید از میزانها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود)  (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست 991501و  990104، 991104
  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  ییناز حد تع  هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  بیشتر شود. در صورتی جدول (الف)در   شده  تعیین

 برسد.  فنی  عالی  شوراي  ، به تصویب مناقصهتشریفات   ترك  کار به صورت  یا ارجاع  مناقصه  از انجام  ، باید قبل کارگاه
کارگاه اعمال  دنیو برچ زیتجه يها نهیدر جدول الف) بدون هز مندرجفصول  ایکار ( ياجرا نهیشده به برآورد هز نییتع يدرصدها. 2-17-1
 .شود یم
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 جدول (الف)

 میزان هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه رشته ردیف

1 

 ،  برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه
راهداري، آبرسانی ،  و باند فرودگاه آهن ، راه راه

  روستایی، آبخیزداري و منابع طبیعی، خطوط
  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال

 مرمت آثار و بناهاي تاریخی  ،فاضالب

 کار   اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 4

 برآورد هزینه اجراي کار  مبلغدرصد  3 ساخت و ترمیم قنات 2
 کار   اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 5 و زهکشی  و آبیاري آبیاري تحت فشار 3

 سازي سد 4
 کارگاه دنیو برچ زیتجهپیوست  14-2بر اساس ضوابط بند 

 سازي  رشته سد

 برق يروین عیانتقال و فوق توز ییخطوط هوا 5
 زاتیو نصب تجه ییاجرا اتیدرصد جمع مبلغ فصول عمل 8

 )20 یال 16(فصول 

 برق يروین عیانتقال و فوق توز زمینیخطوط  6
 و نصب و آزمون کنی کنی و کانل پیل ودرصد جمع مبلغ فص 10

 )16 و 15 (فصل

 برق يروین عیانتقال و فوق توز يها پست 7
اندازي  و راهنصب و آزمون  اتیدرصد جمع مبلغ فصول عمل 15

 )42و  41(فصول 

 برق يروین عیتوز 8
  ییاجرا اتیدرصد جمع مبلغ فصول عمل 15

 )42 الی 40(فصول 
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  حد مبلغ  شود، هرگاه می  بها استفاده فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-2

ین شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه متناسب با درصدهاي تعینباشد،   شود، یکسان می  تعیین جدول (الف)  طبق  که  به کار رفته  هاي  رشته
 شود. جدول فوق و به نسبت برآورد مربوط به هر رشته تعیین می

  کلی  . شرایط3
  را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست  به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف3-1

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  آنمشاور،   از تایید مهندس  و پس  کرده
  هاي  ، پیمانکار را به دستگاه ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  مدارك در اسناد و  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه3-2

  ، براي و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  رفتنو یا گ  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعارف منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3-3
  شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  امبه انج

 . است  آن  به رعایت  باشد، پیمانکار ملزم
شود. تجهیز  می  ، انجام است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات3-4

  ، انجام بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت  هزینه  ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
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،  تجهیز اضافی  کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  ر کند، مبلغتغیی  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

 . است  پرداخت  جدید)، قابل  پیوست کارهاي 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  تنها براي
  مبلغ  ، تا سقف4مفاد بند   به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه3-5

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي  در ردیف  شده  بینی پیش
  کند، در برابر حوادث می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  ها و تاسیسات خود، ساختمان  به هزینه  است  . پیمانکار، موظف3-6

 کند.  ، بیمه و سیل  وزيس ، مانند آتش اتفاقی
  کار برچیده  از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  به تجهیز کارگاه  مربوط  ها و تاسیسات . ساختمان3-7

ها و  جز ساختمان  . به به پیمانکار است  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  (به استثناي  تجهیز کارگاه  بازیافتی  و مصالح شوند. تجهیزات
، مورد نیاز کارفرما  است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه ساخته پیش  قطعات

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

 عیانتقال و فوق توز يها و پست ینیرشته خطوط زم هیواحد پا يدر موارد مندرج در فصل حمل فهارس بها زاتیحمل تجه مهیب نهیهز. 3-8
جدول مذکور در سرجمع مندرج در  فیدرج گردد. مبلغ رد 991501شماره  فیاسناد ارجاع کار در رد هیدر زمان ته تواند یبرق م يروین

 .گردد یلحاظ نم (الف)
از خدمات  يا مجموعه ای کیکه صرفا شامل  ییاسناد ارجاع کارها می) در تنظوستیپ نیکارگاه (مندرج در ا دنیو برچ زیتجه نهیهز .3-9
 .گیرد نمیباشد، تعلق (نصب و یا احداث)  ییاجرا اتیو حمل که فاقد هرگونه عمل یطراح زات،یتجه نیتام
  پرداخت  . نحوه4
، همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه به  مربوط  عملیات  پیشرفت  تناسب  ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  از ردیف  هر یک  . هزینه4-1

 شود. می  ها درج وضعیت و در صورت  شده  محاسبه
  تناسب  از کار باشد، به  بخشی  به  مربوط  شود، چنانچه می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  آنها به صورت  تامین  که  هایی 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. ها منظور می وضعیت پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه4-2
 شود. یم  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه4-3
میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشـاور، قبـل    50هاي با برآورد هزینه اجراي کمتر از  در پروژه. 4ـ4

ر شود و در این حالت ب ، درج نمی990304تا  990301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در ردیف از برگزاري مناقصه و تایید کارفرما، هزینه
 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می ، هزینهو یا بخشنامه حق الزحمه خدمات نظارتاساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی 

کـه احـداث راه    یبرق، در صـورت  يروین عیبرق و رشته توز يروین عیانتقال و فوق توز ییرشته خطوط هوا هیپا ي واحدبها  فهارسدر . 4-5
 .گیرد نمیتعلق  990702 فیباشد، رد مانکاریدر تعهد پ پیمان، رد سیسرو

 
 

 

 

 

 
 

 

٩١  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩٩هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط

  
 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف

 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. 990101
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 990102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 990103
  مقطوع اجاره زمین تجهیز کارگاه 990104
  مقطوع تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 990201
  مقطوع تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 990202
 تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه.تامین و  990301

 )4-4(با رعایت بند 
  مقطوع

هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و  تامین و تجهیز ساختمان 990302
 )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.

  مقطوع

  آزمایشگاه.تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و  990303
 )4-4(با رعایت بند 

  مقطوع

 تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پرسرعت. 990304
 )4-4(با رعایت بند 

  مقطوع

هاي مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون 990305
 در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.

  مقطوع

) و حفاظت کار، HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( 990306
 هاي مندرج در اسناد پیمان. براساس دستورالعمل

  مقطوع

هزینه تجهیز انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان 990401
 پیمانکار و موارد مشابه.

  مقطوع

  مقطوع انبار مواد منفجره.و تجهیز  ساخت 990402
هاي مسکونی و اداري  ، به جز ساختمانهاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان 990403

 و دفاتر کار.
  مقطوع

  مقطوع سازي. محوطه 990404
  مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. 990501
  مقطوع رسانی داخل کارگاه. تامین آب کارگاه و شبکه آب 990601
  مقطوع رسانی داخل کارگاه. تامین برق کارگاه و شبکه برق 990602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 990603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 990604
  مقطوع رسانی کارگاه. تامین سیستم سوخت 990605
  مقطوع تامین راه دسترسی. 990701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 990702
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩٩هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط

  
 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 990703
  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 990801
آالت و تجهیزات سیستم تولید مصالح،  تامین پی و سکو براي نصب ماشین 990901

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

اندازي آنها، یا تامین آنها از راه خرید  آالت و تجهیزات و راه ماشیننصب  990902
 خدمت یا خرید مصالح.

  مقطوع

  مقطوع آالت و تجهیزات به کارگاه و برعکس. اندازي ماشین بارگیري، حمل و بار 990903
تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان  991001

 متر باشد. 5/3در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 
  مقطوع

آالت و لوازم حفاري  اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین بارگیري، حمل، بار 991002
 محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

  مقطوع

آالت حفاري محل  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 991003
 شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

  مقطوع

کوبی و سپرکوبی به  آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین 991004
 کارگاه و برعکس.

  مقطوع

ها و گودهایی  ها و میله چاه براي اطراف ترانشهم و وسایل ایمنی یتامین عال 991101
 که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، 

  مقطوع

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از روي  991102
 .ها و گودها ترانشه

  مقطوع

هایی که  وسایط نقلیه در محلتامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و  991103
 .شود به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می

  مقطوع

  مقطوع .تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم 991104
  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه. 991201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 991301
  مقطوع برچیدن کارگاه. 991302
انتقال و فوق  يها و پست ینیخطوط زم هاي رشتهبیمه حمل تجهیزات در  991501

 .برق يروین عیتوز
  مقطوع

  مقطوع .تجهیز و بر چیدن کارگاه هاي جمع هزینه
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 کارهای جدید .۵پیوست 
 ١٣٩٩نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع 

  
 کارهای جدید .۵پیوست 

 
 شود:  ها به شرح زیر عمل می اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن

بینی نشده  بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجراي کار) براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقدار پیش . چنانچه در فهرست1
) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمان 4311شرایط عمومی پیمان (نشریه  29باشد، براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

 شود.  آن منعقد شده است، عمل می بر اساس
بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش . در صورتی که براي کار ابالغی در فهرست2

هاي مندرج در پیمان  ریبها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت کار مذکور عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ض واحد آن در مقدمه فصل
شود، و حداکثر جمع مبلغ  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب (مانند هزینه

ضوابط مشابه  ) و یا4311شرایط عمومی پیمان (نشریه  29ها با درنظرگرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مربوط به این ردیف
 درصد مبلغ اولیه پیمان است.  25شرایط عمومی پیمانی که پیمان بر اساس آن منعقد شده است،  تا 

بینی  چنانچه براي اجراي کارهاي موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش تبصره)
شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی،  باشد، در مورد اقالم اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق میشده در اسناد و مدارك پیمان نیاز 

 تواند توافق شود.  درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می 25حداکثر تا 
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