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 کاربرد  دستورالعمل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
 کاربرد  دستورالعمل

 

کاربرد،   دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده  آب  توزیع  شبکه  بهاي  اختصار فهرست به  که  آب  توزیع  شبکه  رشته  واحد پایه  بهاي  . فهرست1
 : زیر است  شرح بها، به  فهرست  ها و پیوستهاي واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کلیات
 کار. پاي  ) مصالح1  تپیوس

 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح2  پیوست
 . کارگاه  ) تجهیز و برچیدن3  پیوست

 ) کارهاي جدید. 4پیوست 
 .  نمونه  هاي ) نقشه5  پیوست

 . است شده  فتهدر نظر گر  صنعتی  ها و مناطق مانند شهرها، شهرك  مصرف  در نقاط  آب  توزیع  شبکه  بها براي  فهرست  .این1ـ1
  در داخل  مربوط  و عملیات  گذاري لوله  کارهاي تهیه مصالح،  شامل  طور کلی  بها به  فهرست  در این  شده  درج  هاي واحد ردیف  و بهاي  شرح

یا   آهن از زیر راه  ها، عبور لوله از زیر یا کنار پل  ، عبور لوله بزرگ  و نهرهاي  از رودخانه  مانند عبور لوله  اي ویژه  کارهاي  و انجام  بوده  ترانشه
 . است بها منظور نشده  فهرست  ، در این پایه با خاکریز یا  زمین  در روي  گذاري ، لوله یا بزرگراه  آزادراه

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

 .باشد میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی   سرمایه هاي پروژه
 کار بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه2
  که  دهد. در مواردي را پوشش  آب  توزیع  شبکه  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي بهبها،  فهرست  این  هاي ردیف  . شرح1ـ2

  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات
  عنوان و به  شده  مشخص  ستاره  ها، با عالمت ردیف  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه ماقال  آن  براي

واحد   بهاي دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  هاي ردیف
شود.  می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف  محاسبه  هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ارهست  هاي ردیف
  هجدید اضاف  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  هرگاه

 شود. می
با   هر فصل  هاي ، ردیف جدید در آینده  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت بها، به  فهرست  . در این2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل تفهرس  هاي ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها یازیرفصلهاي آنها، به  ماهیت به  توجه
در هر   ردیف  شماره آخر به  ، و دو رقم یا زیرفصل  گروه  شماره به  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره به  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتیب به  که  است
 . است  شده  داده  ، اختصاص یا زیر فصل  گروه

دیگر،   ، یا روش هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  ها، بهاي فصل  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  . براي3ـ2
  شده  تعیین  روش به  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  تعیین

 شوند. می  محسوب  پایه  هاي ردیف  اقالم  این  حالت  شود. در این  درج  د شدهیا  ردیف  شود، در مقابل می  محاسبه
  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی واحد ردیف  . بهاي4ـ2

 شوند. می  محسوب دار ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شود، و این می
  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  . شرح5ـ2

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

  قیمت  با تجزیه  را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  ماز انجا  قبل  اجرایی  دستگاه
، (بر  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال سازمان برنامه و بودجه کشور، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

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

  زیر، طبق  هاي هزینهها و  ضریبآن  به  مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  ینا  هاي واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به  تهیه  . هنگام7ـ2
 شود. می  ، اعمال8ـ2در بند   شده  تعیین  روش

که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بی. ضر1ـ7ـ2
 يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یواگذار م (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه)مناقصه فاتیترك تشر

(و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1 رابرب شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها
 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان  يباالسر بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یر مواگذا مناقصه)

 14/1برابر  یعمران ریغ اییعمران يها دوازدهم تا چهاردهم) در هر دو حالت طرح يها مصالح (فصل هیته يها فصل يبرا  يباالسر بیضر
 . باشد یم
 گیرد). هاي دوازدهم تا چهاردهم تعلق نمی مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار (به فصلاي  . ضریب منطقه2-7-2
 .3  پیوست  دستورالعمل  ، طبق کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه3ـ7ـ2
  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  مشخصات و  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینه  . براي8ـ2

  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این
 شود. می  ، تهیه هاست ردیف
، و  فصل  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  بهاي مقدار در  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  در این

  ها  ضرب ردیف  مبلغ  جمع ، به اي و ضریب منطقه باالسريضریب آید و  می  دست کار موردنظر، به  براي  فهرست  ها،مبلغ فصل  مبلغ  از جمع
ها  فصل  ، مقدمه ، کلیات یادشده  مدارك کار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزینه شود؛ نتیجه می  اضافه  نآ ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه شده

 )کار  اجراي  برآورد هزینهمنضم به پیمان (  بها و مقادیر کار  فهرست  عنوان ، به شده  تهیه  ، مجموعه شده  ضمیمه 5و  4، 3، 2،  1  هاي و پیوست
 شود. می  نامیده

  آوري جمع  شبکه  رشته  واحد پایه  بهاي  در فهرست  مربوط  فصل  هاي ، از ردیف سپرکوبی  ضرورت  ، در صورت ریزشی  هاي . در زمین3
 شود. می  استفاده  فاضالب

و   بتنی  رهايو کا  فوالدي  کارهاي  هاي فصل  هاي واحد ردیف  بهايهاي شیر و  هاي فصل ششم براي احداث حوضچه بهاي واحد ردیف. 4
  و براي  است  شده  بینی  ها، پیش بها، مانند زیر سریها، مهاریها و پایه فهرست  موردنظر در این  کارهايسایر   بها، براي  فهرست  این  بندي  قالب

  کارها باید بر اساس  نوع  این  از، هزینهنی  . در صورت مجاز نیست  از آن  ها، استفاده خانه  مخزنها و تلمبه  و متمرکز مانند ساختمان  حجیم  کارهاي
 برآورد شود.  ساختمان  رسته  واحد پایه  بهاي  فهرستهاي

  درباره  اطالعاتی  هر نوع  طور کلی ها و به آن  تهیه  و منبع  ،،تجهیزات مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  .مهندس5
  فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن به  نسبت  پیشنهاد قیمت  هیارا  پیمانکار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  یمتاز نظر ق  آنها را، که
این است که مهندس مشاور یا واحد  "منبع تهیه"منظور از  کند.  درج همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی  پیمان  خصوصی

هاي نزدیک بهم  تولید  ده برآورد، حداقل نام سه تولید کننده مورد تایید کارفرما، که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمتتهیه کنن
 کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند. می
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  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست استمورد نیاز   پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  . در کارهایی6

  شود. فهرست می  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  از کار که  هربخش  اجراي
  هاي برآورد بخش  برآورد که  خالصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه

  نوع  شوند. در این می  نضمیکدیگر م بها و مقادیر کار، به  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت و به  تفکیک کار به  مختلف
 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک

هاي  شود، چنانچه در فصل ها، متعلقات، شیرها و سایر اقالمی که توسط و به هزینه پیمانکار انجام می . براي برآورد هزینه تهیه لوله، اتصالی 7
این دستورالعمل (اقالم  2ورت مفاد بند ها استفاده خواهد شد و در غیر این ص دوازدهم تا چهاردهم داراي بهاي واحد باشند، از این ردیف

ها، متعلقات و شیرها) در صورت تهیه و ورود به کارگاه توسط پیمانکار، تا وقتی  ها (لوله، اتصالی این ردیف بود.  خواهد دار)، مالك عمل  ستاره
شوند و بهاي آن بر اساس  پاي کار تلقی می تعیین شده مصالحپایه که عملیات اجرایی مربوط انجام نشده است، با در نظر گرفتن بهاي واحد 

 شود. ضوابط مربوط پرداخت می
 وضعیت صورت نیست، مجاز پایه بهاي فهرست براساس شوند می منعقد ساخت و طرح روش به که هایی پرداخت صورت وضعیت پیمان. 8

 مندرج  در اسناد ارجاع کار و پیمان)، پرداخت شود. يروش ها ریسا ای( کار شکست نظیر پرداخت، دیگر مدلهاي با مطابق باید کارکرد
 در کافی مطالعه و شناسایی یا و باشند) توجه قابل( ناشناخته و زیرسطحی عملیات داراي که هایی روش طرح و ساخت در پروژه کاربرد

 روش است. نیبر اجتناب از ا دتاکی و شود نمی توصیه باشد، نشده انجام آنها خصوص
االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1400براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .9

گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان  اصالحی، عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت
 است.
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  کلیات

 
 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل  ، مقدمه . مفاد کلیات1

واحد هر   بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  تنهایی  ، به ها و کلیات فصل  در مقدمۀ  شده  درج  ها و شرح ردیف  . شرح2

  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها در صورتی از ردیف  یک

 .باشد  داشته  بقتمطا و ردیف مورد نظر بها  فهرست

  کارگیري و به  تأمین  هاي هزینه  و شامل  بوده  آب  توزیع  شبکه  رشته به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینه  بها، متوسط  فهرست  این  هاي . قیمت3

تعهد کارفرما   توسطها  آن  تهیه که  و تجهیزاتی  مصالح  استثناي  مورد نیاز (به  مصالح  تهیه  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي

.  کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  ، وبه مصالح  ، اتالف در کارگاه  مصالح  جایی ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل )، بارگیري استشده 

  بینی بها پیش  فهرست  این  هاي ردیفواحد   مورد)، در بهاي  (بر حسبو تنظیم   اندازي و راههیدرولیکی مقطعی   آزمایش  هزینههمچنین 

 . است  شده

پراکندگی   بابت  بهایی  اضافه    . هیچ است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي بها، قیمت  فهرست  این  هاي . قیمت4

کار   اجراي  و موارد دیگر که  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  تعبیهیا زیاد،   کم  هاي ، دهانه یا ارتفاع  عمق  ،، تغییرجنس زمین  سختیکار، 

  پرداخت  ، قابل است  شده  بینی بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  تر یا مخصوص را مشکل

 . نیست

،  پیمان  به  کار منضم  اجراي  در برآورد هزینه  چنانچه،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ینههزو باالسري اي،  هاي منطقه ضریب  به  مربوط  . مبلغ5

ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل  بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده

 باشد. پرداخت نمی

با   آن  دیگر، یا مقایسه  هاي بها با فهرست  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسه  فهرست  این  فصلهاي  از مقایسه  گیري  . با نتیجه6

  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  تجزیه روز یا استناد به  هاي قیمت

 . نیست

 شود. می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهاي  در صورت 1  یوستپ  کار، طبق پاي  . مصالح7

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  . در هر بخش8

 303کارهاي خطوط لوله آّب و فاضالب شهري (نشریه شماره  عمومی  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی  . منظور از مشخصات9

در   شده  تعیین  و مشخصات  پیمان  کشور)، و حسب مورد، مشخصات فنی خصوصیو بودجه  برنامهسازمان امور نظام فنی و اجرایی 

 . است  سازندگان  ايه و دستور کارها و دستورالعمل  پیوست  نمونه  هاي و نقشه  پیمان  به  منضم  اجرایی  هاي نقشه

 . است  یک  پرتلند نوع  ، منظور سیمان است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  هایی . در ردیف10

یا   لوله  ، نصب ، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه آنها بعداً میسر نیست  کامل  شود و بازرسی می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  . عملیاتی11

  از پوشیده  کار و قبل  اجراي  و دستور کارها، حین  فنی  ، مشخصات اجرایی  هاي آنها با نقشه  ، باید مطابقت لوله  خط  شمیلگرد و آزمای

 شود.  جلسه  مشاور صورت  ، با مهندس شدن
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  بینی بها پیش فهرست  این  هاي ردیف  در قیمت  مصالح  و ریسه کردن (حسب مورد) کیلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل بارگیري  . هزینه12

 شود. می  ، محاسبه است  شده  بینی پیش هاي دیگر یا فصل  و نقل  حمل  در فصل  که  مواردي  ، تنها براي جداگانه  حمل  . هزینه است  شده

مشاور   تأیید مهندس به  سفارش از  ، قبل فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  ، و تجهیزات مصالح  فنی  یا کاتالوگ  . نمونه13

 برسد.

و   سنگی  هاي غیر از زمین به  زمین  از هر نوع  ها، عبارت حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي مورد نظر در ردیف  . زمین14

  نوع  ، تشخیص است  شده  بینی شپی  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  مزبور در فصل  زمینهاي  براي  الزم  بهاي ، اضافه است  ریزشی

 مشاور و تأیید کارفرما خواهد بود.  پیشنهاد مهندس  ، بنا به زمین

، مانند بولدوزر با  سنگین  آالت یا ماشین  ، مواد منفجره سنگبري  از چکشهاي  استفاده  آن  کندن  براي  که  است  ، زمینی سنگی  . زمین15

 باشد.   زامی، ال اسب  قوه 300از   بیش  قدرت

و   مقدور نبوده  آسانی یا گود، به  ترانشه  اطراف  خاك  ریزش  علت  ، به نقشه  طبق  آن  کندن  شود که می  اطالق  زمینی  به  ریزشی  . زمین16

  شود که  کنده  مناسبی  شیب  نبا چنا  گیرد و یا ترانشه  انجام  در آن  یا سپرکوبی  بست  مانند چوب  خاصی  ، یا باید تمهیدهاي آن  کندن  براي

 شود.   ممانعت  خاك  کلی  از ریزش

موارد با تایید و   متر باشد، این 5حداکثر   با طول  نقب  زدن  نیاز به  برخورد شود که  با شرایطی  گذاري مسیر لوله  در طول  . چنانچه17

لوله گذاري   هاي واحد ردیف  ، بهاي از صعوبت  ناشی  هاي هزینه  جبران  و براي  شده  مشاور، صورتجلسه  مهندس  دستور کار جداگانه

فصل هشتم این  080106تا  080101هاي  در این حالت، اضافه بهاي موضوع ردیف شود. می  پرداخت 20/1  ضرایب  با اعمال  مربوط

 فهرست بها، قابل پرداخت نیست.

  سازي پی  و روي  (زیربسترسازي  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع  ، اختالف گذاري لوله  فصلهاي  هاي در ردیف  ترانشه  . منظور از عمق18

ر . د است  شده  مشخص  اجرایی  هاي و نقشه 32101  نمونه  در نقشه  کهاست   ترانشه  دو طرف  طبیعی  زمین  سطح  رقوم  ) و متوسط احتمالی

  کف  رقوم  بین  ارتفاع  ، اختالف ترانشه  شود، عمق  انجام  خاکبرداري  ، عملیات حفر ترانشه  مسیر براي  سازي منظور آماده به  که  مواردي

 . است  از خاکبرداري  پس  ترانشه  دو طرف  زمین  سطح  و رقوم  ترانشه

 . است شده  ، مشخص اجرایی  هاي ، و نقشه32101  نمونه  در نقشه  ، که است  ترانشه  کف  ، عرض ترانشه  . منظور از عرض19

یا   بارندگی  دارد از طریق  احتمال  که  است  آبهایی  و دفع  ، تخلیه حوضچه  و گودهاي  ترانشه  داخل  سطحی  . منظور از پمپاژ آبهاي20

  شده  بینی پیش  مربوط  هاي کار، در ردیف  این  یا گود شود. هزینه  )، وارد ترانشه زیرزمینی  آبهاي  استثناي مجاور (به  ها یا نهرهاي جوي

یا گود شود،   ترانشه  داخل به  از جدار دیواره  نفوذ آب  منجر به  ، که یا دریا و مانند آن  یا گود با رودخانه  ترانشه  . در موارد مجاورت است

 خواهد شد.  استفاده  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي  اضافه  هاي ردیفمورد از   و بر حسب  شده  تلقی  زیرزمینی  مانند آبهاي

ندارند،   دیگري  دهند و نقش می  اتصال  هم را به  آن  یا متعلقات  لوله  دو قطعه  که  است  و لوازمی  ، وسایل)Joints( ها . منظور از اتصالی21

(به   ها اتصالی  شامل  متعلقات به  مربوط  بهاي  آنها. اضافه به  مربوط  هاي و مهره  ، واشرها و پیچ مکانیکی  اتصال  ، گلند، کوپلینگ مانند مانشون

 نخواهد شد. شوند) گذاري که مشمول اضافه بها می هاي لوله استثناي اتصاالت مورد اشاره در مقدمه فصل

رود،  تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار می ) انواع قطعاتی است که برايFittings( . منظور از متعلقات22

در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند، مبناي محاسبه بزرگترین قطر  .مانند زانو، سه راه، چهارراه، تبدیل
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 است.

  درج مربوط  و استانداردهاي  سازندگان  هاي در جدول  ، که است )Nominal Diameter(  بها قطر نامی  فهرست  . منظور از قطر در این23

 ، مگر جز آن مشخص شده باشد. است شده

  اجرایی  هاي اجرا، نقشه  بها، مالك  فهرست  این به  منضم  نمونه  هاي و نقشه  پیمان به  منضم  اجرایی  هاي نقشه  بین  مغایرت  . در صورت24

 .خواهد شد  بها استفاده  فهرست  واحد این  از قیمتهاي  ، ولی است  پیمان به  منضم

و   مفاد کلیات  به  باتوجهکه  ، ستا ها مجلس  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  کارها بر اساس  گیري . اندازه25
  گیري ، اندازه است  شده  بینی بها پیش  فهرست  در این  گیري اندازه  رايب  اي ویژه  روش  که  گیرد.درمواردي می  ها، صورت فصل  مقدمه

 شود. می  انجام شده  تعیین  روش به
ها،  ، اتصالی لوله  ، شامل شده  نصب  خط  طولصرفا ،  و تهیه لوله گذاري لوله  هاي فصل  هاي ردیف به  مقادیر مربوط  گیري . در اندازه26

(در مواردي که بهاي واحد تهیه لوله بر اساس وزن   است  مالك  گذاري در محور مسیر لوله  متر طول  حسبو شیرها، بر   متعلقات
هاي سازنده محاسبه و  مشخص شده است، وزن خط لوله نصب شده طبق وزن تئوریک، بر اساس استاندارد مربوط، یا جدول کارخانه

  مشخص  و اسناد پیمان  اجرایی  هاي ها در نقشه و حدود آن  شرح  که  اییکاره طول خط تنهاشود). در فصل لوله گذاري  منظور می
 شود. مسیر، کسر می  ، از طول یا بزرگراه  ، آزاد راه آهن زیر راه کانال و ، از رودخانه  شود، مانند عبور لوله می
  قطرهاي  بهاي به  ، با توجه واحد آن  بها باشد، بهاي  ستفهر  این  هاي در ردیف  شده  درج  دو قطر متوالی  قطر مورد نیاز، بین چنانچه. 27

 شود. می  محاسبه  خطی  میانیابی  روش و به  و بعد آن  قبل

و   الزم  اضافی  و خاکریزي  خاکبرداري  بابت  اضافی  هاي ها، هزینه حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . دربهاي28

  اجراي  براي  الزم  و نیز ایجاد فضاي  لوله  هیدرولیکی  آزمایش  بندهاي  ، پشت ها، متعلقات اتصالی  محل  ، براي با آن  بطمرت  سایر عملیات

 . است یا گود، منظور شده  ترانشه  درون  عملیات

  مرتبط  اضافی  هاي ، هزینه ار حفارينو  و مرمت  خاکی  ها و عملیات حوضچه  ، احداث گذاري لوله  فصلهاي  هاي واحد ردیف  . در بهاي29

 . است  منظور شده  خاك  و نشست  از تورم  ناشی  با تغییر حجم

و   سرندي  با خاك  لوله  و روي  زیر، اطراف  خاکریزي  ، هزینه32101  نمونه  نقشه  ، طبق گذاري لوله  فصلهاي  هاي واحد ردیف  . در بهاي30

مشاور،   مهندس  تشخیص به  . چنانچه است  ، منظور شده از حفر ترانشه  حاصل  خاك با)،  (خاکریز نهایی  سرندي  خاك  روي  خاکریزي

،  کارگاه  از خارج مناسب  خاك  و حمل  تهیه  بهاي  نباشد، اضافه  مناسب  از امور یاد شده  هر یک  انجام  براي  از حفر ترانشه  حاصل  کهايخا

  شده کسر  سرندي  خاك  به  مربوط  هاي ها هزینه ردیف  در این  (که  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  ، از فصل مربوط  هاي ردیف  طبق

 شود. می  )، محاسبه است

،  سرندي  با خاك  لوله  و روي  زیر، اطراف  خاکریزي  ، هزینه32101  نمونه  نقشه  ، طبق گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . دربهاي31

  باشد که  داشته  مشاور، ضرورت  دستور مهندس یا به  فنی  مشخصات  طبق چنانچه.  است  ، منظور شده از حفر ترانشه  حاصل  از خاك

  ، از فصل مربوط  هاي ردیف  ، طبق مصالح  این  و حمل  تهیه  بهاي  شود، اضافه  استفاده  دیگري  مناسب  از مصالح  سرندي  خاك  جاي به

 شود. می  )، محاسبه است  کسر شده  سرندي  خاك  به  مربوط  هاي ها هزینه ردیف  در این  (که  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات

  دستور کار مهندس  ، طبق  از حفاري  و مواد زاید حاصل  خاكو بار اندازي   حمل ،، بارگیري(در صورت لزوم)  آوري  جمع  . هزینه32

 شود. می  ، محاسبه نوار حفاري  و مرمت  کیخا  عملیات  ، از فصل مربوط  هاي ردیف  ، طبق حفاري  محل  حجم  مشاور، برحسب
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،  مکانیکی  با وسایل  یا گود و خاکریزي  حفر ترانشه  ها، هزینه حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي33

  مقدور نباشد و این  مکانیکی  با وسایل  یا گود و خاکریزي  مشاور، حفر ترانشه  مهندس  تشخیص به  که  هایی . در محل است شده  بینی  پیش

  و مرمت  خاکی  عملیات  ، از فصل مربوط  هاي از ردیف  ، با استفاده با دست  آن  انجام  از صعوبت  ناشی  بهاي شود، اضافه  انجام  کار با دست

 شود. می  ، محاسبه نوار حفاري

، و  است  شده  بینی آنها، پیش  ها و باراندازي و یا لوله  مصالح  انواع  و حمل  ارگیريب  بها، هزینه فهرست  این  هاي واحد ردیف  . در بهاي34

با رعایت شرایط ذکر  آنها  و باراندازي  دستی  ها با هر وسیله و یا لوله  مصالح  انواع  و حمل  بارگیري  از صعوبت  ناشی  اضافی  هاي هزینه

 شود. می  ، محاسبه نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  ز فصل، ا مربوط  هاي از ردیف  ، با استفادهشده

  که  لوله  از خط  قسمتی  سر و ته  (بستن  هیدرولیکی  آزمایش  بندهاي  پشت  براي  الزم  کارهاي  و دستمزد کلیه  مصالح  تامین  . هزینه35

و   گذاري لوله  هاي فصل  هاي ، در ردیف برداري نقشه  و فرعی  لیاص  میخهاي  و تثبیت  کوبیدن  شود) و نیز براي می  هیدرولیکی  آزمایش

 . است  ها منظورشده حوضچه  احداث

تواند توسط و به هزینه کارفرما انجام  و شیرها می ها، متعلقات ها، اتصالی لوله  تمام یا قسمتی از اقالم مانند بها، تهیه  فهرست  . در این36
هاي مربوط درج شده است و براي سایر مصالح، طبق ضوابط  هاي واحد تهیه بخشی از این اقالم در فصلیا به پیمانکار واگذار شود. ب

،  مربوط  هاي ها، در ردیف آن  کیلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  ،و حمل  بارگیري  هزینهاقالم غیر پایه (ستاره دار) عمل خواهد شد. 
شیرها، با  و ها، متعلقات ها، اتصالی لوله  براي  اضافی  حمل  کیلومتر بیشتر شود، بهاي 30از   حمل  فاصله  . چنانچه است شده  بینی پیش

 شود. می  محاسبه  ونقل حمل  ، از فصل مربوط  هاي از ردیف  استفاده
از کار، از   هر قسمت  املک  از انجام  ، قبل موقت  کارکردهاي  صورت  پرداخت  ها، براي حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي . در فصل37

  هاي پرداخت  و منحصراًبراي  است  ، تقریبی یادشده   شود. درصدهاي می  ها استفاده فصل  این  مقدمه  هاي در جدول  شده داده  درصدهاي

 باشد. نمی، مجاز  است شده  تعیین  آنچه  ، سواي آن یا استناد به  از آن  استفاده  و هر گونه  است شده  تهیه  موقت

درصد پروکتور استاندارد  85از   بیش  تراکم  )، براي (خاکریز نهایی  سرندي  خاك  روي  خاکریزي  براي  و کوبیدن  پخش  هاي . هزینه38

  شیرها و احداث  و نصب  گذاري لوله  هاي فصل  هاي ردیف  به  بها نسبت اضافه  صورت  )، به فنی  مشخصات  طبق  لزوم  (درصورت

 . است  شده  بینی پیش  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  ها، در فصل حوضچه

  عملیات  انجام  مانع  از حفر ترانشه  حاصل  خاك  کردن ، ریسه گذاري کار، در مسیر لوله  فضاي  محدودیت  علت به  که  . در موارد خاص39

  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  مشاور، از ردیف  باشد، با نظر مهندس  الزم  خاك  جایی شود، و جابه  گذاري لوله

 خواهدشد.  استفاده

  منظور شده  لوله  خط  مقطعی  هیدرولیکی  آزمایش  مورد نیاز براي  آب  تهیه  ، هزینه گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  . در بهاي40
، در بهاي ردیف برداري بهره،ضد عفونی و شستشوي سراسري خط لوله به منظور آزمایش  ايبر  الزمو کلر   آب  تهیه  هزینه  ، ولی است

 . است  منظور نشده ، فصل هشتم این فهرست بها،081501 
کار در   پیشرفت  کندي  هاي هزینه  ، شامل است  شده  بینی پیش  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  صورت  به  که  هایی . ردیف41

  تأیید مهندس به  موتوري  هباز تلم  استفاده  لزوم  که است  پرداختقابل   ، و در صورتی است  موتوري  با تلمبه  آب  آبدار و تخلیه  محیط

شود،   انجام  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت  آن ، به یادشده  هاي شود. ردیف  مجلس  کار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس

 گیرد. می  تعلق
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  ، گاز و خطوط ، برق مانند آب  زیربنایی  شهر و تاسیسات  ترافیک  مسایل به  مربوط  ها و اطالعات مجوزها و دستورالعمل  . گرفتن42

 . کارفرماست  عهده ، به عملیات  اجراي  ، براي مخابرات

کمک کار با   از اجراي  ناشی  هاي صعوبت  منظور جبران کند، به برخورد می  زیربنایی  با تاسیسات  گذاري  لوله  عملیات  که  . در مواردي43

  از طول  قسمت  آن  ، براي مربوط  گذاري لوله  واحد ردیف  برابر بهاي  بهایی  ، اضافه گذاري لوله  عملیات  بازدهی  و کاهش  دستی  وسایل

هر مورد برخورد   بها براي اضافه  شود. این می  خواهد شد، محاسبه  مشاور تعیین  ر مهندسو با نظ  الذکر است فوق  صعوبت  داراي  مسیر که

  مشاور قابل  یید مهندسا، با ت نحو مناسب به  موجود و عبور از زیر آن  شهري  زیربنایی  سیساتابا ت  آب  توزیع  شبکه  گذاري لوله  عملیات

  هاي واحد ردیف  در بهاي  خانگی  هاي عبور از زیر انشعاب  صعوبت  شود. هزینه نمی  یخانگ  هاي انشعاب  شامل  ولی  است  پرداخت

و   قرار گرفته  و مجاور هم  نزدیک  موجود در فاصله  زیربنایی  چند مورد از تاسیسات  که  . در حالتی است  شده  دیده  گذاري لوله  هاي فصل

هاي  اضافه بهاي موضوع ردیف خواهد شد.  مورد برخورد در نظر گرفته  یک  تنها معادل باشد،  برخورد داشته  گذاري  لوله  با عملیات

شود،  ، فصل هشتم این فهرست بها در رابطه با آن قسمت از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می080106تا  080101

گذاري به موازات تاسیسات زیربنایی موجود  نچه الزم باشد لولهشود. چنا الذکر بوده و جداگانه محاسبه می مستقل از اضافه بهاي فوق

الذکر، بنا به تشخیص مهندس مشاور و تایید  ها یا تاسیسات فوق صورت گیرد و به واسطه کمی فاصله و مشخصات طرح حفاظت از لوله

 رعایت ضوابط مربوط استفاده کرد. دار و یا قیمت جدید، بسته به مورد، با هاي ستاره توان از ردیف کارفرما ضروري باشد، می

ها و  ساختمان  رانش  از نیروي  یا جلوگیري  عملیات  در حین  دیواره  از ریزش  (جلوگیري  ترانشه  دیواره  حفاظت  ، براي . چنانچه44

  ، جداگانه مربوط  اشد، هزینهب  الزم  یا سپرکوبی  بست  مانند چوب  خاصی  مشاور، تمهیدات  )، با تایید مهندس مجاور ترانشه  سیساتات

 خواهد شد.  پرداخت

 . است او  عهده  نیز به  مربوط  هاي ، هزینه کارفرما است  عهده  به  کارهایی  و یا انجام  مصالح  تهیه  که  مواردي  . در تمام45
 قرار گیرد:. در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه 47

هاي اجرایی، مشخصات فنی  . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه47-1

 عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:

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

 ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -

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

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

. صورتجلسات باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر (مقیم)، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی 47-2

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

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف  ادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورتهمراه موضوع کار و جدول خالصه مق

جلسه اصالحی را  کارفرما به 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  صورت نیاز به تهیه صورت به اطالع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در
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جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار  ظرف مدت دو هفته انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت

جلسه اصالحی و پرداخت  سه هفته) در ابالغ صورتاز طرف کارفرما با تاخیر ابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت 

 گردد. مبلغ مربوط به آن، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

. در صورت وضعیت لحاظ می گردد 7/0جلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد،  با اعمال ضریب  صورت

هاي مهندس مشاور  جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورت صورتابالغ 

 کاهد. و پیمانکار نمی

و ابالغ صرفًا با مسوولیت و تایید . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد47-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. ام دستگاه اجرایی میباالترین مق

47-4 . 

 . است  شده  تهیه 1400  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  . این48
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 ) (داکتیل  نشکن  چدنی  های بالوله  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل

 
  مقدمه

 
، از نوع لوله با اتصال  نشکن  چدنی  هاي با لوله  گذاري لوله  ازعملیات  مختصري  ، شرح020113تا  020101  هاي در ردیف  شده  . مفاد درج1

 : زیر است  شرح ها، به ردیف  این  تفصیلی  و عملیات  فشاري (تایتون)، است
 . الزم  داريبر نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  کردن  و آماده  . تمیز کردن1ـ1
در کنار   کردن  و ریسه  کار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از کارفرما، بسته  تحویل  ها و اتصالیها و نوار اخطار، از محل لوله  و حمل  . بارگیري2ـ1

در کنار   کردن  و ریسه  کار و باراندازي  پاي آنها تا  مجدد و حمل  با بارگیري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعی  انباشت  ، و یا تا محلهاي ترانشه
 . ترانشه

 . در کنار ترانشه حاصله ریختن خاكمورد نظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي . شیب4ـ1

 ). لزوم  صورت
 آنها.  و نصب  ترانشه  ها و اتصالیها درون لوله  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  . حفاظت5ـ1
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاکریزي6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري ، به و تخلیه  پر کردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  هیدرولیکی  . آزمایش7ـ1

 و مواد زاید باشد.  رسوب
  ترانشه  الیه  به  الیه  نوار اخطار، پرکردن  ، قرار دادن فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  و کوبیدن  . پخش8ـ1

) و سایر  (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  درصد پروکتور استاندارد، با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی ، آب زمین  تا سطح
 . الزم  تکمیلی  عملیات

،  فلنج  و ساکت  فلنج  ، کوالر، اسپیکات ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه سه  ، مانند انواع ننشک  چدنی  هاي لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2
 : زیر است  عملیات  شامل

 . نصب در محل  کار، و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل مربوط  هاي و مهره  ، واشر و پیچ متعلقات  و حمل  ـ بارگیري
 . با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  افیاض  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  کردن  و آماده  ، تنظیم لوله  ـ برش

 . الزم  تکمیلی  آنها و سایر عملیات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 26بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی
از   هر قطعه  زیر، به  شرح ، به ه با همان قطرلولردیف کارگذاري  واحد  از بهاي  درصدي  اندازة به  بهایی  افهاض،  نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی

 گیرد: می  تعلقمربوط   چدنی  متعلقات
 درصد. 115میلیمتر،  250تا  60قطر  به  نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي1ـ2
 درصد. 175میلیمتر،  500تا  300قطر  به  نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2ـ2
 درصد. 210میلیمتر،  800تا 600قطر  به  نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي3ـ2
بیشتر   متر عمق  هر یک  ازاي درصد به 23شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 3
دو متر   درصد، اگر عمق 23متر بیشتر باشد،   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي به

 شود. می  محاسبه  تناسب بیشتر. کسر متر به  عمقهاي  براي  ترتیب  همین درصد و به 46=2× 23بیشتر باشد 
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
  ، پس فصل  این  هاي ردیف  بهاي درصد به 27شود،   انجام  اي و مهره  پیچ  گلندي  با اتصال  لوله  از نوع  نشکن  چدنی  با لوله  گذاري لوله  . چنانچه4

 شود. می  مورد، اضافه  ، بر حسب3بند  به  درصد مربوط  از اعمال
 2  ، در جدول عملیات  کل به  ، نسبت1 بند  شرح  ، به نشکن  چدنی  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  . درصد تقریبی5

 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده  درج
 
 

 . مختلف  ) باقطرهاي (داکتیل  نشکن  چدنی  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  رصد پرداخت. د2  جدول

 شماره
 ردیف

 60-250 300-500 600-800 (میلیمتر)قطر لوله 
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 8 5/4 2 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و  تحویل  ها و اتصالیها، از محل لوله  و حمل  بارگیري

 مقدمه 2-1، طبق بند  باراندازي
5/18 15 5/11 

 5/17 13 5/10 ترانشهحفر  3
 5/12 5/9 7 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 5/8 5/12 14 آنها  و نصب  ترانشه  ها و اتصالیها درون لوله  قراردادن 5
 5/8 8 8 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 5/13 18 22 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 20 5/19 18 تکمیلی  وعملیات ، خاکریز نهایی سرندي  خاك  وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 جمع
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 ) (داکتیل  نشکن  چدنی  های بالوله  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

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

 مترطول ١,٠۴٨,٠٠٠  
 ٨٠یا  ۶٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطرهای  لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٢٠١٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١,٠۶۴  
متر و  میلی ١٠٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٢ 

 مترطول ١,١٣٢,٠٠٠  
متر و  میلی ١۵٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٣ 

 مترطول ۵٠٢,٠٠٠,١  
متر و  میلی ٢٠٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,۵٩۵,١  
 متر و میلی ٢۵٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠۵ 

 مترطول ١,٨۴٨,٠٠٠  
متر و  میلی ٣٠٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠۶ 

 مترطول ١,٩۶١,٠٠٠  
متر و  میلی ٣۵٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٢۶۴  
متر و  میلی ۴٠٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٨ 

 مترطول ٠٠٠,۶٢۶,٢  
متر و  میلی ۴۵٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٢٠١٠٩ 

 مترطول ٠٠٠,٣,٠۵۵  
متر و  میلی ۵٠٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١٠ 

 مترطول ۶٠٠,٠٠٠,٣  
متر و  میلی ۶٠٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ٢عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١١ 

 مترطول ۴,۴٧٧,٠٠٠  
متر و  میلی ٧٠٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١٢ 

 مترطول ٧۴٢,٠٠٠,۴  
متر و  میلی ٨٠٠گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر  لوله

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١٣ 
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 ) G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
 ) G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل

 
  مقدمه

 
  ، و عملیات ) استG.R.P(  فایبرگالس  هاي با لوله  گذاري لوله  ازعملیات  مختصري  ، شرح030111تا  030101  هاي در ردیف  شده  . مفاد درج1

 : زیر است  شرح بهها،  ردیف  این  تفصیلی
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  کردن  و آماده  . تمیز کردن1ـ1
و   کار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  از کارفرما، بسته  تحویل  و نوار اخطار، از محلها در صورت لزوم  و اتصالیها  لوله  و حمل  . بارگیري2ـ1

و   کار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگیري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعی  انباشت  ، و یا تا محلهاي کنار ترانشهدر   کردن  ریسه
 . در کنار ترانشه  کردن  ریسه

 . در کنار ترانشه حاصله ریختن خاكمورد نظر، و   تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي . شیب4ـ1

 ). لزوم  صورت
یا   تراش  با عملیات  آنها، همراه  و نصب  ترانشه  ها و اتصالیها درون لوله  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  . حفاظت5ـ1

 . سرلوله  در موارد برش  الزم  جوشکاري
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاکریزي6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري ، به و تخلیه  پر کردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  هیدرولیکی  . آزمایش7ـ1

 و مواد زاید باشد.  رسوب
  الیه  به  الیه  نوار اخطار، پرکردن  ، قرار دادن فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  و کوبیدن  . پخش1-8

) و  (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  استاندارد، با خاكدرصد پروکتور  85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی ، آب زمین  تا سطح  ترانشه
 . الزم  تکمیلی  سایر عملیات

 :  زیر است  عملیات  ، شامل و تبدیل  ، زانویی راه سه  )، مانند انواعG.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2
 . نصب  در محل  کار، و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل مربوط  و اجزاي  سفایبرگال  متعلقات  و حمل  ـ بارگیري

 . با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  کردن  و آماده  ، تنظیم لوله  ـ برش

 . الزم  تکمیلی  آنها، و سایر عملیات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 26بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی

هر   زیر، به  شرح  ، به ه با همان قطرلولردیف کارگذاري  واحد  از بهاي  درصدي  اندازة به  بهایی  ، اضافه)G.R.P(  سفایبرگال  هاي لوله  فایبرگالس
 گیرد: می  تعلقمربوط   فایبرگالس  از متعلقات  قطعه

 درصد. 135میلیمتر،  250 تا 100قطر   به) G.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-1
 درصد. 250میلیمتر،  500تا  300قطر   به )G.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-2
 .درصد 270میلیمتر،  800تا  600قطر   به )G.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-3

هاي این  هاي واحد ردیف انجام شود، از قیمت G.R.Pبجاي  G.R.Vهاي فایبرگالس مانند  لوله انواع دیگر با  گذاري لولهعملیات   چنانچه. 3

 شود. فصل، بسته به مورد، استفاده می
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 ) G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
بیشتر،   متر عمق  هر یک  ازاي درصد به 26، شود  انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 4
دو متر   درصد، اگر عمق 26متر بیشتر باشد   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي به

 شود. می  محاسبه  بتناس بیشتر. کسر متر به  عمقهاي  براي  ترتیب  همین درصد و به 52=2× 26بیشتر باشد 
، در  عملیات  کل  به  ، نسبت1بند   شرح  )، بهG.R.P(  فایبرگالس  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  . درصد تقریبی5

 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده  درج 3  جدول
 

 . مختلف  قطرهاي ) باG.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .3  جدول

 شماره
 ردیف

 100-250 300-500 600-800 قطر لوله (میلیمتر)
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 5/7 5/4 3 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و  تحویل  ها و اتصالیها، از محل لوله  و حمل  بارگیري

 مقدمه 2-1، طبق بند  باراندازي
16 15 17 

 15 13 11 حفر ترانشه 3
 16 15 12 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 4 5 7 آنها  و نصب  ترانشه  ها و اتصالیها درون لوله  قراردادن 5
 5/12 13 12 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 12 18 23 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 16 5/16 16 تکمیلی  وعملیات ، خاکریز نهایی سرندي  خاك  وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 جمع
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 ) G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

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

 مترطول ۵٠٠,٧٣٧  
 ١٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠١ 

 مترطول ٠٠٠,٨۴۴  
 ١۵٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٩٩۶  
 ٢٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠٣ 

 مترطول ١,٠۵١,٠٠٠  
 ٢۵٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠۴ 

 مترطول ١,٢٩٠,٠٠٠  
 ٣٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠۵ 

 مترطول ١,٣۴٣,٠٠٠  
 ٣۵٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫٧۵و عمق ترانشه تا متر  میلی
٠٣٠١٠۶ 

 مترطول ۵۶١,٠٠٠,١  
 ۴٠٠، به قطر (G.R.P)گذاری با لوله فایبرگالس  لوله

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠٧ 

 مترطول ١,٩١٢,٠٠٠  
 ۵٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠٨ 

 مترطول ٢,٢۶٣,٠٠٠  
 ۶٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١٠٩ 

 مترطول ۶۶٩,٠٠٠,٢  
 ٧٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١١٠ 

 مترطول ٢,٩٨٢,٠٠٠  
 ٨٠٠قطر   ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠٣٠١١١ 
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 )U.P.V.C(و پی وی سی سخت  )P.E(اتیلن  های پلی گذاری با لوله فصل چهارم. عملیات لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
 )U.P.V.C(و پی وی سی سخت  )P.E(اتیلن  های پلی گذاری با لوله فصل چهارم. عملیات لوله

 
  مقدمه

 
و پی وي سی سخت، با   اتیلن پلی  هاي لولهانواع با   گذاري لوله  ازعملیات  مختصري  ، شرح040120تا  040101  هاي در ردیف  شده  . مفاد درج1

 : زیر است  شرح ها، به ردیف  این  تفصیلی  ، و عملیات استهر نوع اتصال 
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  کردن  و آماده  . تمیز کردن1ـ1
و   کار و باراندازي  مورد، تا پاي  به  ز کارفرما، بستها  تحویل  و نوار اخطار، از محلدر صورت لزوم ها و اتصالی ها لوله  و حمل  . بارگیري2ـ1

و   کار و باراندازي  آنها تا پاي  مجدد و حمل  با بارگیري  در آنجا، همراه  و باراندازي  فرعی  انباشت  ، و یا تا محلهاي در کنار ترانشه  کردن  ریسه
 . در کنار ترانشه  کردن  ریسه

 . در کنار ترانشه حاصله ریختن خاكمورد نظر، و   تا عمق  مکانیکی  سیلهو  با هر نوع  . حفر ترانشه3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي . شیب4ـ1

 ). لزوم  صورت
  عملیات  ها و انجام سر لوله  )، تنظیم لزوم  (در صورت  سر لوله  سازي و آماده  ، برش مواد خارجی  گونهاز ورود هر  لوله  داخل  کامل  . حفاظت5ـ1

 . طور کامل  شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  بر حسب  که  اتصال 
با   شود، همراه  انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  بر حسب  که  الاتص  عملیات  ها و انجام سر لوله  ، تنظیم ترانشه  ها درون لوله  . قرار دادن6ـ1

 ها. لوله  ، و نصب مربوط  اضافی  با حفاري  مرتبط  عملیات  کلیه
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  . خاکریزي7ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري ، به و تخلیه  پر کردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  هیدرولیکی  . آزمایش8ـ1

 و مواد زاید باشد.  رسوب
  ترانشه  الیه  به  الیه  نوار اخطار، پرکردن  ، قرار دادن فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  و کوبیدن  . پخش9ـ1

) و سایر  (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  درصد پروکتور استاندارد، با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی ، آب زمین  تا سطح
 . الزم  تکمیلی  عملیات

،  راه سه  ، مانند انواع هاي پی وي سی سخت یا متعلقات پی وي سی سخت لوله اتیلن پلی  هاي لوله  اتیلنی پلی  از متعلقات  هر قطعه  . اجراي2
 :  زیر است  عملیات  ، شامل و تبدیل  زانویی

  در محل  کار، و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل مربوط  و اجزايیا پی وي سی سخت   اتیلنی پلی  متعلقات  و حمل  ـ بارگیري
 . نصب

 . با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  کردن  و آماده  ، تنظیم لوله  ـ برش

 . الزم  تکمیلی  آنها، و سایر عملیات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 26بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی

چنانچه با  گیرد. می  تعلق  مربوط  از متعلقات  هر قطعه  ، به با همان قطر  هلولردیف کارگذاري واحد   درصد بهاي 140  اندازة به  بهایی  ، اضافه فوق
درصد بهاي واحد  235ردي استفاده از متعلقات چدنی در نظر گرفته شده باشد، اضافه بهاي مربوط به اندازه رعایت مشخصات فنی در موا

 شود. اتیلن با همان قطر تعیین می ردیف کارگذاري لوله پلی
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بیشتر،   متر عمق  هر یک  ازاي درصد به 25شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله چنانچه. 3
دو متر   درصد، اگر عمق 25متر بیشتر باشد،   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي به

 شود. می  محاسبه  تناسب بیشتر. کسر متر به  عمقهاي  براي  ترتیب  همین درصد و به 50=2× 25بیشتر باشد 
از   . چنانچه است  شده  محاسبه  کالفی  صورت  به  اتیلن پلی  هاي از لوله  استفاده  حالت  میلیمتر براي 110تا  50  در قطرهاي  فصل  این  . قیمتهاي4

  به  درصد مربوط  از اعمال  ، پس مربوط  هاي ردیف  بهاي  درصد به 10شود،   استفاده  یاد شده  در قطرهاي  اي شاخه  صورت  به  اتیلن پلی  هاي لوله
 شود. می  مورد، اضافه  ، بر حسب3بند 

  درج 4  ، در جدول عملیات  کل  به  ، نسبت1بند   شرح  ، به اتیلن پلی  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  . درصد تقریبی5
 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  تهايوضعی  صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده

 
 . مختلف  باقطرهاي و پی وي سی سخت  اتیلن پلی  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .4  جدول

 

 شماره
 ردیف

 50-90 110-180 200-280 315-400 450-800 قطر لوله (میلیمتر)
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

1 
  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن

 الزم
6 5/6 5/7 8 5/8 

2 
از  تحویل  ها و اتصالیها، از محل لوله  و حمل  بارگیري

 مقدمه 2-1، طبق بند کارفرما و باراندازي
16 5/14 13 12 11 

 25 24 22 20 19 حفر ترانشه 3
 5/10 9 5/7 5/6 6 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 7 5/9 13 16 17 آنها  و نصب  ترانشه  ها و اتصالیها درون لوله  قراردادن 5

6 
  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي

 سرندي
7 8 5/8 9 5/9 

 5/6 5/7 5/8 10 11 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7

8 
  وعملیات نهایی ، خاکریز سرندي  خاك  وکوبیدن پخش

 تکمیلی
18 5/18 20 21 22 

 100 100 100 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ۴٩۶,۵٠٠  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ۵٠

٠۴٠١٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۵٠٩  
وی سی سخت، به قطر اتیلن یا پی  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ۶٣

٠۴٠١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,۵٢٢  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٧۵

٠۴٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,۵٣۵  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٩٠

٠۴٠١٠۴ 

 مترطول ۵٧٢,٠٠٠  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ١١٠

٠۴٠١٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,۶٧٣  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵ متر و عمق ترانشه تا میلی ١٢۵

٠۴٠١٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,٧٢۴  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ١۴٠

٠۴٠١٠٧ 

 مترطول ٧۶٣,٠٠٠  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ١۶٠

٠۴٠١٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,٧٨١  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ١٨٠

٠۴٠١٠٩ 

 مترطول ٧٩٨,٠٠٠  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢٠٠

٠۴٠١١٠ 

 مترطول ۵٠٠,٨٧٧  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢٢۵

٠۴٠١١١ 

 مترطول ۵٠٠,٩۶١  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢۵٠

٠۴٠١١٢ 

 مترطول ١,٠٩٣,٠٠٠  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  پلیگذاری با لوله  لوله
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٢٨٠

٠۴٠١١٣ 

 مترطول ١,٢٠١,٠٠٠  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٣١۵

٠۴٠١١۴ 

 مترطول ٠٠٠,١,٣١۵  
سی سخت، به  اتیلن یا پی وی گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٣۵۵یا  ٣۵٠قطر

٠۴٠١١۵ 

 مترطول ٠٠٠,۵٠۶,١  
اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ۴٠٠

٠۴٠١١۶ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ١,٩٧٧,٠٠٠  
به قطر اتیلن یا پی. وی. سی سخت،  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ۵٠٠

٠۴٠١١٧ 

 مترطول ۵٠٧,٠٠٠,٢  
اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی ۶٣٠

٠۴٠١١٨ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٧٠۶  
اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ٢و عمق ترانشه تا متر  میلی ٧١٠

٠۴٠١١٩ 

 مترطول ٣,٠٣٢,٠٠٠  
اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر  گذاری با لوله پلی لوله
 متر. ٢٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میلی ٨٠٠

٠۴٠١٢٠ 
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 شیرها  . نصب پنجم  فصل

 
  مقدمه

 
 : استزیر   شرح  ها، به ردیف  این  تفصیلی  ، و عملیات است  از عملیات  مختصري  شیرها، شرح  و نصب  حمل  هاي در ردیف  شده  . مفاد درج1
 : ، شامل ایستاده  صورت یابه  حوضچه  یا داخل  ، در زیر خاك و در هر عمق  از هر کالس  شیرآالت  و نصب  . حمل1ـ1

  تحویـل   )، از محل مدفون  بازدید در مورد شیرهاي  و دریچه  ، قاب اي چکمه  (و روکش  مربوط  هاي و مهره  شیر، واشر و پیچ  و حمل  ـ بارگیري
جا، همراه با بارگیري مجـدد و   یا تا محل انباشت فرعی و باراندازي در آن  نصب  محلکنار در   و باراندازي،بسته به مورد تا پاي کار مااز کارفر
 ها تا پاي کار و باراندازي در کنار محل نصب. حمل آن
 ). مدفون  (در مورد شیرهاي  و کوبیدن  پاشی ، آب ، تسطیح ترانشه  کف  و تسطیح  بندي ، شیب الزم  اضافی  خاکی  عملیات  ـ انجام
 ). لزوم  (در صورت  یا حوضچه  ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ـ تلمبه

 با  آنها(همراه  و نصب  یا حوضچه  ترانشه  ها درون و مهره  شیر، واشر و پیچ  ، قراردادن مواد خارجی  شیر از ورود هر گونه  داخل  کامل  ـ حفاظت
 ). مدفون  بازدید در مورد شیرهاي  و دریچه  ، قاب اي چکمه  روکش  نصب

(در مورد   فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  ، تا تراکم دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  سرندي  ، با خاك ترانشه  شیر درون  و روي  اطراف  ـ خاکریزي
 ). مدفون  شیرهاي

  از خاکبرداري  حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی ، آب زمین  تا سطح  ترانشه  الیه  به  الیه  ـ پرکردن
 . الزم  تکمیلی  ) و سایر عملیات (خاکریز نهایی

 . است  یا غیر مدفون  مدفون  صورت به  نصب  هر دو حالت  براي  کشویی  شیرهاي  و نصب  حمل  هاي . ردیف2
 شود. می  استفاده  اي شیر پروانه به  مربوط  هاي ، از ردیف و سایر موارد مشابه  جریان  گیري اندازه  ، دستگاه شیر یکطرفه  . براي3
  اي شیر پروانه  به  مربوط  هاي ردیف  درصد قیمت 70)، برابر Dismantling Jointشیر (  کردن باز و بسته  مخصوص  قطعه  و نصب  حمل  . بهاي4

 شود. می  در نظر گرفته
  فصل  این  هاي ردیف  در قیمت  هزینه  مابقی شود، و می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 26بند   شیرها طبق  و نصب  حمل  از هزینه  . قسمتی5

. است  منظور شده
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۵٠١٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ٠٠٠,١,٩٩۶  

 ٠۵٠١٠٢ متر. میلی ٢۵٠تا  ١۵٠حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ۶٧٨,٠٠٠,٢  

 ٠۵٠١٠٣ متر. میلی ۴٠٠تا  ٣٠٠حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ٠٠٠,١٠۵,۵  

 ٠۵٠١٠۴ متر. میلی ۶٠٠تا  ۴۵٠حمل و نصب شیر کشویی، به قطر  عدد ٠٠٠,٧,٢٧۶  

 ٠۵٠٢٠١ متر. میلی ٢۵٠تا  ١۵٠ای، به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ٣,٧١٣,٠٠٠  

 ٠۵٠٢٠٢ متر. میلی ۴٠٠تا  ٣٠٠ای، به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ٩۴٢,٠٠٠,۴  

 ٠۵٠٢٠٣ متر. میلی ۶٠٠تا  ۴۵٠ای، به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ۶٩٢,٠٠٠,٨  

 ٠۵٠٣٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ۵٠حمل و نصب شیر هوا، به قطر  عدد ٠٠٠,٢,٧۴۴  

 ٠۵٠٣٠٢ متر. میلی ٢٠٠ تا ١۵٠حمل و نصب شیرهوا، به قطر  عدد ٠٠٠,٣,٨٢۶  

 ٠۵٠۴٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر  عدد ١,٧١١,٠٠٠  

 ٠۵٠۴٠٢ متر. میلی ٢۵٠تا  ١۵٠حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر  عدد ٠٠٠,٢,٢٩۶  

 عدد ٢,٢٨١,٠٠٠  
متر،  میلی ١٠٠تا  ۶۵حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 

 مانومترها و سایر اجزای الزم.همراه با 
٠۵٠۵٠١ 

 عدد ٣,٠۶١,٠٠٠  
 ٢۵٠تا  ١۵٠حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 

 متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم. میلی
٠۵٠۵٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٨٣۴,۵  
 ۴٠٠تا  ٣٠٠حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 

 متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم. میلی
٠۵٠۵٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٨,٢۴۶  
 ۶٠٠تا  ۴۵٠حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 

 متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم. میلی
٠۵٠۵٠۴ 

 ٠۵٠۶٠١ حمل و نصب شیر آتش نشانی زیرزمینی . عدد ٠٠٠,١٢۴,۴  

 ٠۵٠۶٠٢ حمل و نصب شیر آتش نشانی ایستاده. عدد ۵,۵٠٠,٠٠٠  
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 شیر  های حوضچه  . احداث ششم  فصل

 
  مقدمه

 
  مصرفی  بتن  هر متر مکعب  ازاي  زیر، به  شرح  به  الزم  کارهاي  انجام  بهاي  ، شامل060105  شیر در ردیف  بتنی  حوضچه  واحد احداث  . بهاي1

 : است  در حوضچه25C  از نوع
  زنی گود، تلمبه  کف  وکوبیدن  پاشی  ، آب مورد نظر، تسطیح  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع  ، شامل الزم  خاکی  عملیات  انجام -1-1

 ). لزوم  گود (در صورت  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه
 .20C  از نوع  بتنو   ) مایه  کم  (بتن10C  از نوع  بتن  و ریختن  تهیه -1-2
هر   و به  تعداد الزم  ، به ها و غیره عبور لوله  محل  سوراخهاي  با تعبیه  همراه  الزم  یا داربست  بست ، و چوب مصالح  با هر نوع  بندي قالب -1-3

 قطر.
 . ساخته از درجا یا پیش  ، اعم25C  ز نوعا  بتن  و اجراي  تهیه -1-4
 عبور از دیوارها.  ها در محل دور لوله  کاري و عایق  جاسازي -1-5
 ، با دو قشر اندود قیر. حوضچه  دیوارهاي  خارجی  سطح  کاري قیر و عایق  تهیه -1-6
 . تخلیه  لوله  در اطراف  زهکش  شن  و ریختن  تهیه -1-7
از   حاصل  درصد پروکتور استاندارد با خاك 85  حداقل  با تراکم  آن  و کوبیدن  پاشی ، آب زمین  گود تا سطح  الیه  هب  الیه  پرکردن -1-8

 ). (خاکریز نهایی  خاکبرداري
 . الزم  تکمیلی  حوضچه و سایر عملیات  داخل  ، نظافت محل  کردن  و پاك  تسطیح -1-9
  هوا و همچنین  با پمپاژ، شیر تخلیه  آب  ، شیر تخلیه نشانی شیر آتش  براي یا بلوك بتنی  آجري  دیواره با  حوضچه  احداث به  مربوط  . عملیات2

 : زیر است  شرح ، به60204تا  060201  هاي ردیف  ، موضوع کنتور آب
گود،   کف  و کوبیدن  پاشی  ، آب سطیحمورد نظر، ت  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع  ، شامل الزم  خاکی  عملیات  انجام -2-1

 ). لزوم  گود (در صورت  داخلی  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی تلمبه
 ها. لوله  با جاسازي  ، همراه بنایی  و عملیات  ریزي و بتن  بندي  قالب -2-2
 . کف  زهکش  شن  و ریختن  تهیه -2-3
 ). (خاکریز نهایی  ردارياز خاکب  حاصل  با خاك  حوضچه  اطراف  خاکریزي -2-4
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات حوضچه  داخل  ، نظافت محل  کردن  و پاك  تسطیح -2-5
 . است  حوضچه  تا زیر سقف  داخل  شده  تمام  کف  بین  ، فاصله حوضچه  . منظور از عمق3
 شود.  بینی پیش  در کنار پله  مناسب  ، دستکهاي حفاظتمنظور  به  است  متر، الزم 5/2از   بیش  عمق به  هاي حوضچه  . براي4
و لوله فوالدي براي هواکش سقف و تخلیه  مربوط  با قاب  چدنی  و دریچه  و حفاظ  و نیز پله  میلگرد الزم  و نصب  ، حمل تهیه  . هزینه5

،  فوالدي  کارهاي  در فصل  مربوط  هاي ، از ردیف آن  محاسبه  و براي  است  ها منظور نشده حوضچه  واحد احداث  ، در بهاي هاي شیر حوضچه
 خواهد شد.  استفاده

شود،   دیگر استفاده  نوع  از بتن چنانچهو   ، بوده25C  از نوع  مصرفی  بتن  حجم  شیر بر حسب  بتنی  هاي حوضچه  بهاي  . واحد پرداخت6
 شود. می  ، محاسبه بندي  و قالب  بتنی  ايکاره  در فصل  شده  درج  هاي ردیف  بها یا کسربها طبق اضافه

  هاي واحد ردیف  دیگر، در بهاي  و موارد مشابه دسترسی رو آدم  ، شافت سقف  کاري ، عایق حوضچه  سقف  روي  خاکی  عملیات  انجام  . بهاي7
 . است  منظور نشده  فصل  این
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در   مختلف  کارهاي  اجراي  سختی  هاي شود، هزینه  ساخته  زیرزمینی  آب شیر باید زیر تراز  هاي حوضچه  در موارد استثنایی چنانچه. 8

هاي این فصل واتر استاپ و مواد آب  در بهاي واحد ردیف شود. می  ، محاسبه مربوط  در فصلهاي  مندرج  بهاي اضافه  هاي ، از ردیف حوضچه
 بند منظور نشده است.

  فصل  موردنظر در این  بندي و قالب  بتنی  بها، در مورد کارهاي فهرست  این  بندي و قالب  بتنی  رهايکا  فصل  مقدمه 8و  6تا  1  . مفاد بندهاي9
 رود. نیز بکار می

  درج 5  ، در جدول عملیات  کل به  ، نسبت1بند   شرح  شیر، به  بتنی  هاي حوضچه  کار احداث  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  . درصد تقریبی10
ها در  حوضچه  شده  انجام  عملیات  هزینه  منظور کردن  گیرد. براي قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  محاسبه  براي  که  تاس  شده

با   شود. سپس می  محاسبه  مربوط  هاي ردیف  طبق  آن  به  مربوط  ها و قیمت از حوضچه  هر یک  بتن  ، ابتدا حجم موقت  وضعیتهاي  صورت
  وضعیت  و در صورت  اعمال  حوضچه  قیمت و به  آمده  دست به  هر حوضچه  شده  انجام  عملیات  هزینه  به  ، درصد مربوط5  از جدول  ستفادها

 خواهد شد.  محاسبه  حوضچه  بتن  قطعی  حجم  ، براي نهایی  قیمت  است  شود. بدیهی می  درج  موقت
 

 . مختلف  شیر با عمقهاي  بتنی  هاي حوضچه  احداث  عملیات  فمختل  مراحل  درصد پرداخت .5  جدول
 

 3عمق بیش از  حوضچه به متر 3حوضچه تا عمق  شرح عملیات ردیف شماره
 متر

 8 8 مایه کم  بتن  و اجراي  کف  حفر گود، تسطیح 1
 5/5 10 ) (شالوده  کف  ریزي و بتن  بندي قالب 2
 73 5/64 دیوارها  ریزي و بتن  بندي قالب 3
 5/9 14 ساخته پیش  بتنی  قطعات  و نصب  ساخت 4
 4 5/3 تکمیلی وعملیات نظافت ،خاکریزنهایی اندودقیري 5

 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۶٠١٠۵ احداث حوضچه بتنی شیر به هر عمق. مترمکعب بتن ٠٠٠,۵٣۶,٣٢  

 عدد ٢٠١,٠٠٠,٣۵  
احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر 

 آتش نشانی زیرزمینی.
٠۶٠٢٠١ 

 عدد ۶١٩,٠٠٠,۵٩  
احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر 

 تخلیه هوا.
٠۶٠٢٠٢ 

 عدد ۶٣,١۵٨,٠٠٠  
احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر 

 تخلیه آب با پمپاژ.
٠۶٠٢٠٣ 

 عدد ٨,٩۵٣,٠٠٠  
احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی برای کنتور 

 آب.
٠۶٠٢٠۴ 
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 ها انشعاب  . نصب هفتم  فصل

 
  مقدمه

 
 : زیر است  شرح ها به ردیف  این  تفصیلی  و عملیات  بوده  عملیاتاز   مختصري  انشعابها شرح  و نصب  حمل  هاي در ردیف  شده  مفاد درج

 )Corporation Cock(  ) و شیر انشعاب انشعاب  (بست  . کمربند چدنی1
و ،بسته به مورد تا پاي کار از کارفرما  تحویل  ، از محل مربوط  و متعلقات  ) و شیر انشعاب انشعاب  (بست  کمربند چدنی  و حمل  ـ بارگیري
ها تا پاي کار و باراندازي در  جا، همراه با بارگیري مجدد و حمل آن یا تا محل انباشت فرعی و باراندازي در آن  نصب  محلکنار در   باراندازي

 کنار محل نصب.
 . الزم  خاکی  عملیات  مورد نظر، و انجام  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  ـ گودبرداري

 ). لزوم  گود (در صورت  داخل  سطحی  آبهاي  تخلیهو   زنی ـ تلمبه
 . در هر عمق  شیر انشعاب  و نصب  لوله  کردن  و سوراخ  اصلی  لوله  کمربند روي  ـ نصب

 . مورد لزوم  ، تا تراکم دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  و پخش  سرندي  با خاك  کمربند و شیر انشعاب  اطراف  ـ خاکریزي
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  زمین  گود تا سطح  ـ پر کردن

 )Curb Stop Valve(  انشعاب  زیرزمینی  و وصل  . شیر قطع2
یا تا محل   نصب  محلکنار در   و باراندازي،بسته به مورد تا پاي کار از کارفرما  تحویل  ، از محل مربوط  شیر و متعلقات  و حمل  ـ بارگیري

 ها تا پاي کار و باراندازي در کنار محل نصب. جا، همراه با بارگیري مجدد و حمل آن زي در آنانباشت فرعی و باراندا
 . الزم  خاکی  عملیات  مورد نظر، و انجام  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  ـ گودبرداري

 ). لزوم  گود (در صورت  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی  ـ تلمبه
 . در هر عمق  تنظیم  قابل  و غالف  مربوط  لقاتشیر با متع  ـ نصب

 . مورد لزوم  ، تا تراکم دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  و پخش  سرندي  شیر با خاك  اطراف  ـ خاکریزي
 . الزم  تکمیلی  زمین و سایر عملیات  گود تا سطح  ـ پر کردن

  کنتور آب  حوضچه  و کنتور درون  ) و شیر یکطرفهGlobe Valve(  . شیر فلکه3
کنار در   و باراندازي،بسته به مورد تا پاي کار از کارفرما  تحویل  ، از محل مربوط  ، کنتور و متعلقات ، شیر یکطرفه شیر فلکه  و حمل  ـ بارگیري

 باراندازي در کنار محل نصب.ها تا پاي کار و  جا، همراه با بارگیري مجدد و حمل آن یا تا محل انباشت فرعی و باراندازي در آن  نصب  محل
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  کنتور آب  حوضچه  درون  مربوط  شیرها و کنتور با متعلقات  ـ نصب

 . لوله  با هر نوع  انشعاب  لوله  . نصب4
یا   نصب  محلکنار در   و باراندازيا پاي کار ،بسته به مورد تاز کارفرما  تحویل  ، از محل مربوط  ها و اتصالیها و متعلقات لوله  و حمل  ـ بارگیري

 ها تا پاي کار و باراندازي در کنار محل نصب. جا، همراه با بارگیري مجدد و حمل آن تا محل انباشت فرعی و باراندازي در آن
 مورد نظر.  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  ـ حفر ترانشه

(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  خاك  و پخش  ن، ریخت ترانشه  کف  و تسطیح  بندي ـ شیب
 ). لزوم  صورت

 آنها.  و نصب  ترانشه  درون  و اتصالیها و متعلقات  لوله  ، قرار دادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  لوله  داخل  کامل  ـ حفاظت
 . سرندي  با خاك  ترانشه  درون  هاي ولهل  و روي  اطراف  ـ خاکریزي
 . انشعاب  لوله  هیدرولیکی  ـ آزمایش
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از   حاصل  ، با خاك کوبیدگی  ، بدون زمین  تا سطح  ترانشه  ، پرکردن مورد لزوم  تا تراکم  دستی  وسایلبا   سرندي  خاك  و کوبیدن  ـ پخش

. الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  ) (خاکریز نهایی  خاکبرداري
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ۵٠٠,۴٣٣

(بست انشعاب) روی لوله حمل و نصب کمربند چدنی 
اتیلن و یا فایبرگالس تحت فشار، به  آزبست سیمان، پلی

متر و نصب شیر انشعاب به قطر  میلی ١١٠تا  ۵٠قطرهای 
 یک دوم تا یک اینچ.

٠٧٠١٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,۵٢٠

حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله 
به اتیلن و یا فایبرگالس تحت فشار،  آزبست سیمان، پلی

متر و نصب شیر انشعاب به قطر  میلی ٢٠٠تا  ١٢۵قطرهای 
 یک دوم تا دو اینچ.

٠٧٠١٠٢ 

  

 عدد ٠٠٠,٨٣۴

حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله 
اتیلن و یا فایبرگالس تحت فشار، به  آزبست سیمان، پلی

متر و نصب شیر انشعاب به قطر  میلی ٣١۵تا  ٢٢۵قطرهای 
 اینچ.یک دوم تا دو 

٠٧٠١٠٣ 

  
 عدد ١,٠١١,٠٠٠

گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن 
متر و نصب شیر  میلی ١٠٠تا  ۶٠تحت فشار، به قطرهای 

 انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ.

٠٧٠٢٠١ 

  
 عدد ١,١٢٣,٠٠٠

گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن 
متر و نصب شیر  میلی ٢٠٠تا  ١۵٠قطرهای تحت فشار، به 

 انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ.

٠٧٠٢٠٢ 

  
 عدد ۵٣٨,٠٠٠,١

گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن 
متر و نصب شیر  میلی ٣٠٠تا  ٢۵٠تحت فشار، به قطرهای 

 انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ.

٠٧٠٢٠٣ 

 عدد ٩٨٧,٠٠٠  
و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر  حمل

 یک دوم تا یک اینچ.
٠٧٠٣٠١ 

 عدد ۴٨١,٠٠٠,١  
حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر 

 یک و یک چهارم تا دو اینچ.
٠٧٠٣٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٣٩۵  
قطر یک  ، به (Globe Valve)حمل و نصب شیر فلکه 

 کنتور آب.دوم تا یک اینچ، درون حوضچه 
٠٧٠۴٠١ 

 عدد ۵٠٠,۵٧٧  
، به قطر یک و (Globe Valve)حمل و نصب شیر فلکه 

 یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۴٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٣٩۵  
حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک دوم تا یک اینچ، 

 درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۵٠١ 

 عدد ۵٠٠,۵٧٧  
به قطر یک و یک چهارم تا دو حمل و نصب شیر یکطرفه، 

 اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۵٠٢ 
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 ها انشعاب  . نصب هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

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

 عدد ۴٣۴,۵٠٠  
حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک دوم تا یک اینچ، 

 درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۶٠١ 

 عدد ٠٠٠,۶٣۵  
حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک و یک چهارم تا دو 

 اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
٠٧٠۶٠٢ 

 ٠٧٠٧٠١ حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ. مترطول ۵٠٠,٨۶٧  

 مترطول ۵٠٠,٩٣٣  
حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک و یک چهارم تا دو 

 اینچ.
٠٧٠٧٠٢ 
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل

 
  مقدمه

 

خاکریز   محل  حجم  ، بر حسب ، و خاکریزي مناسب  خاك  تهیه  هاي و ردیف  حفاري  محل  حجم  ، بر حسب حفاري به  مربوط  هاي . ردیف1
 شود. می  گیري اندازه

 شود. می  گیري اندازه  جا شده جابه  خاك  تناسب  به  حفاري  محل  حجم  خاکها و مواد زاید برحسب  و حمل  آوري جمع  هاي . ردیف2
و مواد زاید باشد،   خاك به  مربوط چنانچهخاکریز، و   محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاك 500از   بیش  حمل  . ردیف3

منظور از خاك مناسب، هر نوع خاکی است (از جمله توونان) که براي انجام عملیات  شود. . می  گیري اندازه  حفاري  محل  حجم  برحسب
 خاکی طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد.

از   که  خاکی  براي  آن  گیري شود و اندازه می  بار پرداخت  یک  ورد تنها برايمتر، در هر م 50حداکثر   تا فاصله  مصرفی  خاك  جابجایی  . ردیف4
  داده  برگشت  کنار ترانشه  از دپو به  که  خاکی  ، و براي جابجا شده  خاك  تناسب به  حفاري  محل  حجم  شود، برحسب می  دپو منتقل  به  کنار ترانشه

 شود. می  امخاکریز انج  محل  حجم  ، برحسب است  شده
  هاي و ردیف  است ، منظور شده گذاري لوله  فصلهاي  هاي واحد ردیف  ، در بهاي لوله  و روي  زیر،اطراف  سرندي  خاك  کوبیدن  هاي . هزینه5

  در گزارش  شده  درج  نتایج  و براساس  فنی  مشخصات  )، طبق (خاکریز نهایی  سرندي  خاك  روي  خاك  کوبیدن  ، براي081202و  081201
 . است  شده  کوبیده  خاك  ، حجم محاسبه  . مبناي است  پرداخت  ، قابل آزمایشگاه

  مصالح  حجم هم  خاك  و باراندازي  هر فاصله  به  ، حمل ، بارگیري برداشتن  ، هزینه در مسیر لوله  روسازي  اجراي  هاي ردیف  . در قیمت6
 . است  شده  بینی  ، پیش روسازي

 شود. می  ، محاسبه080603  ردیف  نیز، طبق  بتنی  و بلوکهاي  زیر موزاییک  مالت  تخریب  ینه. هز7
  عبور خط  معابر در محلهاي  و روسازي  زیرسازي  عملیات  به  ، مربوط080705تا  080701  هاي در ردیف  شده  واحد درج  و بهاي  . شرح8

 .  سایر کارها مجاز نیست  يها، برا ردیف  از این  و استفاده  است  لوله
  ها در نظر گرفته حوضچه  و احداث  گذاري لوله  فصلهاي  هاي ردیف  ، براي فصل  در این  زیرزمینی  تراز آب کار زیر  اجراي  بهاي اضافه  . ردیف9

  به  منضم  نمونه  هاي نقشه  یا گود (طبق  از ترانشه  حجمی  و برحسب باشد) می 05/1هاي بتنی با احتساب ضریب  (که براي حوضچه است  شده
 شود. می  ، محاسبه است  زیرزمینی  زیر تراز آب  )، کهو ارتفاع آّب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ بها فهرست  این
  محاسبه 080201  شود، از ردیف  انجام  مکانیکی  با وسایل چنانچه 080808و  080807  هاي ردیف به  مربوط  اضافی  خاکی  عملیات  . هزینه10
  قابل  فصل  در این  مربوط  هاي ردیف  برحسب  الزم  دستی  عملیات  بهاي مقدور نباشد، اضافه  مکانیکی  از وسایل  استفاده چنانچهشود و  می

نیز  080808و  080807هاي  فصل، بسته به مورد،  براي ردیف . ردیف اضافه بهاي اجراي کار زیر تراز آب زیر زمینی در این است  محاسبه
 قابل محاسبه است.

و آجر و   و بتن  و ماسه  (مانند شن  مصالح  انوع  و حمل  بارگیري  از صعوبت  ناشی  هاي هزینه  به  مربوط 081302و  081301  هاي . ردیف11
معابر تا   براي  و فقط  آنها است  ، و باراندازي دستی  ها، با وسایل لوله  ) و انواع بردارياز خاک  حاصل  هاي و نیز نخاله  و اساس  و زیراساس  خاك

  کارهاي  براي  دستی  حمل  شود. ردیف می  کارفرما، پرداخت  مشاور و تصویب  تایید مهندس  و درصورتفاصله دیوار به دیوار، متر،  6  عرض
  حجم  برحسب  مصالح  با هر نوع  پرکردن  و براي  شده  حفاري  محل  حجم  کها و مواد زاید برحسب،خا اجرا شده  عملیات  حجم  برحسب  بنایی
 قابل پرداخت نیست. 081002ردیف  081301با پرداخت ردیف  شود. می  گیري ، اندازه پر شده  محل

از  توان ، می کالفی  اتیلن پلی  هاي لوله  دستی  و حمل  . در مورد بارگیري12
1

12
  استفاده  لوله  هر متر طول  ازاي  به 081302  واحد ردیف  قیمت  

 کرد.
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
  ) براي با کاتر یا تخریب  از برش  (اعم  مسیر لوله  پوشش  سازي آماده  عملیات  هزینه  به  ، مربوط080606تا  080601  هاي واحد ردیف  . بهاي13

ها و  حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي در ردیف  حفاري  جزو هزینه  موارد یاد شده  برداشتن  هزینه  است  . بدیهی است  مسیر لوله  حفاري
 شود. می  گیري اندازه  شده  تخریب  محل  حجم  برحسب  تخریب  هاي . ردیف است  شده  بینی انشعابها پیش  نصب

 گیرد. قرار می  ندارد، موررد استفاده  اساس و  زیراساس  نیاز به  که  مواردي  و براي  بوده  کامالً مستقل 080703  . ردیف14
مشاور   مهندس  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات  به ،080102، 080101  شماره  هاي ردیف  اجراي  ضمن  که  . در مواردي15

هاي  ،از ردیف سنگی  شوند، حفاري می  هشکست  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن  برداشت
 شود. منظور میبسته به مورد  080106تا  080103

 منظور شده است. 080104. هزینه وسیله مناسب براي عمل کرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهاي ردیف 16
هاي  ، با تایید کارفرما، استفاده از کمپرسور همراه با چکشاستفاده شود، مگر در شرایطی که 080104. براي حفاري در سنگ باید از ردیف 17

 بادي اجتناب ناپذیر باشد.
شود. ، هزینه تهیه آب و کلر منظور نشده است و مقدار بر حسب حجم خط لوله و بر اساس قطر نامی محاسبه می081501  ردیفدر  .18
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٠٠٠,٢٢۵

گذاری و احداث  های لوله های فصل ردیف بها به  اضافه
انشعابها، درصورتی که برای حفر حوضچه ها و نصب 

ترانشه و گودبرداری در زمینهای نرم وخاکریزی، استفاده از 
وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و 

متر انجام  ٢عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق 
 شود، برحسب حجم محل حفاری.

٠٨٠١٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,۶۵٠

گذاری و احداث  های لوله فصلهای  بها به ردیف اضافه
حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای 
حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، 
استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور 

متر  ٢نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثرتا عمق 
 انجام شود، برحسب حجم محل حفاری.

٠٨٠١٠٢ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٣۶۶,۶

گذاری و احداث  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که حفاری در 

های سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه  زمین
متر  ٢های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق  با چکش

 شود. انجام 

٠٨٠١٠٣ 

  

 مترمکعب ١,٣۴٣,٠٠٠

گذاری و احداث  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
های  ها و نصب انشعابها، چنانچه حفاری در زمین حوضچه

های هیدرولیکی و حداکثر تا  سنگی، با استفاده از چکش
 شود. متر انجام  ٢عمق 

٠٨٠١٠۴ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٢۶٩

، هرگاه عمق ٠٨٠١٠۴تا  ٠٨٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع بین  ٢گود بیش از  ترانشه یا

متر دوبار و به  ۶تا  ۴متر یک بار و برای حجم واقع بین  ۴
 همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.

٠٨٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٧۴

چنانچه به علت موقعیت  ٠٨٠١٠٣بها به ردیف  اضافه
مکانی استفاده از وسایل مکانیکی مقدور نباشد و 

 خاکریزی نهایی با دست انجام شود.

٠٨٠١٠۶ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٢٠  
خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، 

 به منظورایجاد شیب یا عمق مناسب.
٠٨٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٣٠٧

خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری 
کوبیدن خاک در اضافی انجام شده است، همراه با پخش و 

درصد پروکتور  ٨۵متری، با تراکم  سانتی ١۵قشرهای 
 استاندارد.

٠٨٠٢٠٢ 
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٢۵١,٠٠٠

چوب بست الزم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به 
منظورتامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست 

 الزم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده).

٠٨٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٣٨۶

گذاری و احداث  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حوضچه ها، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز 
آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی، 
به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر 

 باشد.

٠٨٠۴٠١ 

  

 مترطول ۴٩١,٠٠٠,٣

 ١٠٠های زهکش بتنی به قطر مصالح و نصب لولهتهیه 
متر، با بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه  میلی ٢٠٠تا

های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و 
 ریختن مصالح الزم اطراف لوله.

٠٨٠۵٠١ 

  

 مترطول ٣٨٣,٠٠٠,۴

های زهکش پالستیکی مشبک به  تهیه مصالح و نصب لوله
متر، برای انتقال آب به محل تلمبه  میلی ٢٠٠تا ١١٠قطر

های موتوری ویا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و 
 ریختن مصالح الزم اطراف لوله.

٠٨٠۵٠٢ 

 مترمکعب ۵۶٧,٠٠٠,٢  
تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکاربردن آن در 

 زهکشیها.
٠٨٠۵٠٣ 

 مترمکعب ٣,٣٩٠,٠٠٠  
آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از تخریب پوشش 

 کاتر).
٠٨٠۶٠١ 

 ٠٨٠۶٠٢ تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. مترمکعب ٧,٣۴٩,٠٠٠  

 مترمکعب ٢,٧۶٧,٠٠٠  
تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، 

 در مسیر لوله.
٠٨٠۶٠٣ 

 مترطول ۴٠,٢٠٠  
گیری  متر (اندازه سانتی ٧برش آسفالت با کاتر به عمق تا 

 برحسب طول هر خط برش).
٠٨٠۶٠۴ 

  
 مترطول ۵,۶٣٠

متر اضافه  به ازای هر سانتی ٠٨٠۶٠۴بها به ردیف  اضافه
گیری برحسب طول هر  متر (اندازه سانتی ٧عمق مازاد بر 

 خط برش).

٠٨٠۶٠۵ 

 مترمکعب ٠٠٠,٢,٠٣۴  
کاتر تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با 

 در مسیر لوله.
٠٨٠۶٠۶ 

  
 مترمکعب ٧٢٨,٠٠٠,۴

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا 
گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و 

 اساس، ریختن، پخش وکوبیدن آن، با تراکم الزم.

٠٨٠٧٠١ 
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٨٧

توپکا، همراه تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و 
متر ضخامت  باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی

 آسفالت کوبیده شده.

٠٨٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ٣٣٠,٠٠٠

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا 
گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش 

و و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت 
متر ضخامت آسفالت  پریمکت، به ازای هر یک سانتی

 کوبیده شده.

٠٨٠٧٠٣ 

  

 مترمربع ٢,٢۵٣,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با 
بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک 

پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و  روی ترانشه یا گود، آب
 کوبیدن آن.

٠٨٠٧٠۴ 

  
 مترمربع ۶٢٢,٠٠٠,١

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با 
پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه 

 یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.

٠٨٠٧٠۵ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٧٠۵

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
طبیعی به جای استفاده از حمل و پخش مصالح سنگی 

 خاک سرند شده محلی.

٠٨٠٨٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٩٣۴

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
 ١٩حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 

 متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. میلی

٠٨٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب ١,٨٩٩,٠٠٠

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند 

 شده محلی.

٠٨٠٨٠۴ 

  
 مترمکعب ١,٠٩٧,٠٠٠

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از 

 خاک سرند شده محلی.

٠٨٠٨٠۵ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٧۵۴

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند 

 شده محلی.

٠٨٠٨٠۶ 

 مترمکعب ٢,٩٩٢,٠٠٠  
تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای در 

 سازی. کف ترانشه، به منظور پی
٠٨٠٨٠٧ 

 مترمکعب ۵٣٩,٠٠٠,٣  
تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ الشه در کف ترانشه، 

 سازی. به منظور پی
٠٨٠٨٠٨ 

 
 

 

٣۴  
 

 



  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٩٠٠,٣۵

متر، باهر وسیله  ۵٠جایی خاک تا فاصله حداکثر جابه
مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا برعکس، در 

 مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی شود.

٠٨٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١٩٧

گذاری، برای تهیه  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل 

متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر  ۵٠٠آن تا 
هایی که خاک کنده شده برای  های سنگی و یا محل ترانشه

 استفاده مناسب نباشد.

٠٨١٠٠١ 

 مترمکعب ١٨٩,٠٠٠  
جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 

 متری و باراندازی آن. ۵٠٠
٠٨١٠٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,١۴۵  
بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل 

 متری و باراندازی آن. ۵٠٠تا فاصله 
٠٨١٠٠٣ 

  

٢۵,٩٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

مواد زاید در هرنوع راه، در حمل خاک مناسب یا خاک و 
متر (موضوع  ۵٠٠صورتی که فاصله حمل بیش از

کیلومتر باشد، به  ١٠) تا٠٨١٠٠٣تا  ٠٨١٠٠١های  ردیف
متر . کسرکیلومتربه  ۵٠٠ازای هر یک کیلومتر اضافه بر

 تناسب محاسبه می شود.

٠٨١١٠١ 

  

٢٣,۵٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

در هرنوع راه، در حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید 
کیلومتر  ٣٠کیلومتر تا ١٠صورتی که فاصله حمل بیش از

کیلومتر. کسر  ١٠باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر
 تناسب محاسبه می شود. کیلومتر، به

٠٨١١٠٢ 

  

٢١,٢٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در 
کیلومتر باشد، به ازای  ٣٠بیش از  صورتی که فاصله حمل

تناسب  کیلومتر. کسرکیلومتر، به ٣٠هر یک کیلومتر اضافه بر 
 شود. محاسبه می

٠٨١١٠٣ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٣٢٨

گذاری و احداث  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا 

درصد  ٩٠با تراکم متری،  سانتی ١۵گود، در قشرهای 
 پروکتور استاندارد.

٠٨١٢٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,۴١٩

گذاری و احداث  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا 

درصد  ٩۵متری، با تراکم  سانتی ١۵گود، در قشرهای 
 پروکتور استاندارد.

٠٨١٢٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٠٧۵  
بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و 

 باراندازی.
٠٨١٣٠١ 

 
 

 

٣۵  
 

 



  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 شاخه ٠٠٠,١٨۴  
متر، با هر  میلی ٣٠٠بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر

 وسیله دستی، و باراندازی.
٠٨١٣٠٢ 

  
 مترمکعب ١۶١,٠٠٠

گذاری و احداث  های لوله های فصل بها به ردیف اضافه
از وجود مهاریهای  حوضچه ها، برای صعوبت ناشی

 سپرها در عرض ترانشه یا گود.

٠٨١۴٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٣٢٢  
آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق 

 مشخصات فنی.
٠٨١۵٠١ 

 
 

 

٣۶  
 

 



  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١رشته شبکه توزیع آب سال فهرست بهای واحد پایه 

  
  فوالدی  . کارهای نهم  فصل

 
  مقدمه

 
مأخذ  ، و به تنظیمی  هاي جلسه  ، دستور کارها و صورت ها، مشخصات در نقشه  شده  ابعاد درج  کار طبق  ، وزن فصل  این  هاي . در ردیف1

 شود. و منظور می  ، محاسبه سازنده  کارخانه  جدولهايیا   استاندارد مربوط  جدولهاي
  وزن  بها یا اضافه ، اضافه بابت  و از این  ، در قیمتها منظور شده آرماتوربندي  یا سیم  الکترود، مفتول  و مصرف  تهیه به  مربوط  هاي . هزینه2

 شود. نمی  پرداخت
  صورت  مانند، براساس می  باقی  و در بتن  قرار گرفته  میلگردها مورد استفاده  فاصله  منظور حفظ به  مورد نیاز که  ها و سنجاقکهاي خرك  . بهاي3

. است  پرداخت  مربوط  هاي ردیف  و طبق  شده  تنظیم  هاي جلسه

 
 

 

٣٧  
 

 



  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال فهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٢٢۵,۵٠٠  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٠تا 
٠٩٠١٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٩٣  
بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به تهیه، 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٨تا  ١٢قطر
٠٩٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢١٩,٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIIمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠، به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,١٧۴

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIIمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٨تا  ١٢، به قطر
 الزم.

٠٩٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١۶٣

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIIمتر برای بتن مسلح با  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠، به قطر

 سیم پیچی الزم.

٠٩٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢٢٠,٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠، به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ١٧۴,۵٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII متر برای بتن مسلح با سیم  میلی ١٨تا  ١٢، به قطر

 پیچی الزم.

٠٩٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ١۶۴,۵٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIII متر برای بتن مسلح با  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠، به قطر

 سیم پیچی الزم.

٠٩٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١٠

صورتی که کار های نصب میلگرد، در  بها به ردیف اضافه
گذاری میلگرد، زیر تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و برای 

 آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.

٠٩٠٣٠١ 

  

 عدد ٢,٢٠٣,٠٠٠

تهیه و نصب عالیم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت 
تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه 

مصالح چدنی و پایه بتنی  های تهیه شامل تمام هزینه
 مربوط.

٠٩٠۴٠١ 

 کیلوگرم ١۵٠,٠٠٠  
تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور 

 کامل.
٠٩٠۴٠٢ 

 ٠٩٠۴٠٣ تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه های شیر. کیلوگرم ۵٠٠,١٩٣  

 کیلوگرم ۵٠٠,۴۴٩  
 تهیه و نصب پله یا حفاظ ازمیلگرد و لوله فوالدی در

 دیوارحوضچه های شیر.
٠٩٠۵٠١ 

 
 

 

٣٨  
 

 



  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال فهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٣٧٣,٠٠٠  
تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه برای هواکش سقف یا 

 های شیر. برای تخلیه حوضچه
٠٩٠۵٠٢ 

 عدد ٩٢۴,۵٠٠  
تهیه و نصب پله فوالدی با روکش پلی پروپیلن در دیوار 

 حوضچه های شیر.
٠٩٠۵٠٣ 

 
 

 

٣٩  
 

 



  بندی  و قالب  بتنی  . کارهای دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
  بندی  و قالب  بتنی  . کارهای دهم  فصل

 
   مقدمه

 
 شود.  مشخص  دیگري  نوع  صراحت به  ، مگر آنکه ) است1  (نوع  پرتلند معمولی  ، سیمان مصرفی  ، سیمان فصل  این  هاي ردیف  . در تمام1
 است.  فنی  مشخصات به  ، با توجه اي رودخانه  یا شکسته  اي رودخانه  طبیعی  صورت  به  فصل  در این  مصرفی  و ماسه  شن  . نوع2
و هر   بتن  کردن  ، مرتعش مختلف  لاشکا به  بتن  ، ریختن مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  و حمل  بتن  ، ساختن مصالح  بندي دانه  . هزینه3

  ، در بهاي مربوط  هاي و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن  ، مرطوب آن  و تخلیه  از حمل  ناشی  و پاش  ، ریخت بتن  کردن  از متراکم  ناشی  افت  گونه
 . است  ها منظور شده ردیف

سازمان برنامه و بودجه   امورنظام فنی و اجرایی 120  شماره  (نشریه  ایران  بتن  نامه آیین  ، طبق فصل  در این  کار رفته به  بتن  انواع  . مشخصات4
 . ) است کشور

 : زیر است  جدول  طبق  ریزي بتن  هاي در برآورد ردیف  مفروض  . مقدار سیمان5
 

 مقدار سیمان تقریبی (کیلوگرم) نوع بتن شماره ردیف
100101 10C 150 
100102 12C 200 
100103 16C 250 
100104 20C 300 
100105 25C 350 

 
 . دو است  از آن  یا ترکیبی  یا فلزي  مانند چوبی  قالب  هر نوع  شامل  فصل  این  بندي قالب  هاي . ردیف6
 . است  محاسبه  دارد مالك  تماس  با قالب  که  شده  ریخته  بتن  بندیها، سطوح قالب  گیري . در اندازه7
  نگهدار، ایجاد پخ  فاصله  و نصب  تهیهقالبها،   ، تمیز کردن چوبی  قالب  کردن  ، رنده بست بند، چوب پشت  هاي ، هزینه بندي قالب  هاي . در ردیف8

. است  منظور شده  قالب  رهاساز و باز کردن  ، ماده الزم  و مهره  و پیچ  ، میخ ، سیم قالب  در گوشه

 
 

 

۴٠  
 

 



  بندی  و قالب  بتنی  . کارهای دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٠٠١٠١ .١٠Cتهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۶,۶٣٨,٠٠٠  

 ١٠٠١٠٢ .١٢Cتهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ٧,٢٢١,٠٠٠  

 ١٠٠١٠٣ .١۶Cتهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۶۵٧,٠٠٠,٧  

 ١٠٠١٠۴ .٢٠Cتهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ٧,٩٨٧,٠٠٠  

 ١٠٠١٠۵ .٢۵Cریختن بتن از نوع تهیه مصالح، ساخت و  مترمکعب ٠٠٠,٨,٢٨۶  

 مترمکعب ۵٠٠,٣٧٠  
های بتن ریزی، در صورتی که ضخامت  بها به ردیف اضافه

 متر یا کمتر باشد. سانتی ١۵بتن 
١٠٠٢٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٩٢  
های بتن ریزی، هر گاه بتن ریزی در  بها به ردیف اضافه

 بتن مسلح انجام شود.
١٠٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۶٣٩

بها برای بتن ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در  اضافه
صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری 

 ضروری باشد.

١٠٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ۴۵۵  
جای  های بتن ریزی، در صورتی که به بها به ردیف اضافه

 استفاده شود. ٢از سیمان نوع  ١سیمان نوع 
١٠٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ٢۴۵  
جای  های بتن ریزی، در صورتی که به ردیف بها به اضافه

 استفاده شود. ۵از سیمان نوع  ١سیمان نوع 
١٠٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٨۴٠,۵

عیاردرج  بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به اضافه
های بتن ریزی،  شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف

 استفاده شود. ١در صورتی که از سیمان نوع 

١٠٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم -٨۴٠,۵

عیار درج شده   کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به
ریزی، در  های بتن در جدول مقدمه فصل، برای ردیف

 استفاده شود. ١صورتی که از سیمان نوع 

١٠٠٢٠٧ 

 مترمربع ۶۶٧,٠٠٠,١  
تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای 

 کارهای بتنی، همراه با باز کردن قالب.
١٠٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٣١۴,۵٠٠

، برای قالب بندی زیر تراز ١٠٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن 

 تلمبه موتوری ضروری باشد.

١٠٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ١,٧١٣,٠٠٠  
تهیه و جاگذاری غالف پالستیکی در بتن برای عبور لوله 

 و سایر مصارف.
١٠٠۴٠١ 
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 . حمل و نقل یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
 . حمل و نقل یازدهم  فصل

 
  مقدمه

 
  تحویل  پیمانکار، از محل  توسط  شده  تهیه  کارفرما یا مصالح  تحویلی  مصالح  ، براي کیلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  ، حمل بارگیري  . هزینه1

  حمل  . هزینه است  شده  بها در نظر گرفته فهرست  این  هاي ردیف  ، در قیمت مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  و همچنین  تا انبار کارگاه  یا تهیه
  ، بر حسب چدنی  و دریچه  و قاب  ، شیرها، اتصالیها، پله ها، متعلقات ، آجر، لوله سنگی  ، مصالح آالت آهن،  سیمان  کیلومتر، تنها، براي 30مازاد بر 

 نخواهد شد.  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزینه  گونه ، هیچ سایر مصالح  شود و براي می  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد بر اساس
  زیر تعیین  شرح گیرد، به قرار می  کیلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که 1بند   عموضو  از مصالح  . مقادیر هر یک2

 شود: می
  . سیمان1ـ2
 شود. می  ، محاسبه سیمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در بتن  عیار سیمان  ، بر اساس مقدار سیمان 
  آالت . آهن2ـ2
و   تقویتی  و ورقهاي  ، لوله ، سپري ، نبشی ، ناودانی تیرآهن  ، مانند انواع متداول  ، از میلگرد و پروفیلهاي فوالد مصرفی  لوگرمکی  هر یک  ازاي به 

 شود. ، منظور می حمل  بابت  کیلوگرم 05/1شود،  می  مشخص  اجرایی  هاي و نقشه  مشخصات  بر اساس  که  اتصالی
 دار). ریشه  ، سنگ قلوه  ، سنگ ، ماسه (شن  سنگی  . مصالح3ـ2
 شود. می  محاسبه  و ماسه  شن  تن 2/2،  بتن  انواع  هر متر مکعب  . براي1ـ3ـ2
 شود. می  محاسبه  قلوه  سنگ  تن 2،  سنگ با قلوه  چینی  خشکه  هر متر مکعب  . براي2ـ3ـ2
 شود. می  دار محاسبه ریشه  سنگ  تن 84/1دار،  ریشه  با سنگ  چینی  خشکه  هر متر مکعب  . براي3ـ3ـ2
 شود. می  محاسبه  سنگی  مصالح  تن 2،  شده  کوبیده  ، زیراساس ، اساس زهکشی  ، مصالح ، ماسه شن  هر متر مکعب  . براي4ـ3ـ2
و یا سایر   مقادیر مصالح  محاسبه  ياستناد برا  و قابل  است  حمل  هاي هزینه  احتساب  تنها براي  فصل  این  مقدمه  در بندهاي  شده  . مقادیر تعیین3

 موارد، نخواهد بود.
 شود: می  زیر تعیین  شرح ، به حمل  هزینه  پرداخت  ، براي سیمان  . مبدأ حمل4
خرید   محل  حالت  . در این است  مربوط  کارخانه  ، محل شود، مبدأ حمل  خریداري  داخلی  هاي از کارخانه به طور مستقیم  سیمان چنانچه. 1ـ4

 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب  تأیید مهندس باید قبالً به
 مورد نظر   سیمان  (که  سیمان  کارخانه  نزدیکترین  محل  نشود، مبدأ حمل  خریداري  داخلی  هاي از کارخانه به طور مستقیم  سیمان  چنانچه. 2ـ4

 کند)، خواهد بود. راتولید می
 شود: می  زیر تعیین  شرح به  حمل  هزینۀ  پرداخت  فوالد، براي  .مبدأ حمل5
  داخلیتولید کنندگان خرید از   براي  شود، مبدأ حمل  خریداريبورس کاالیا   داخلی  تولید کنندگاناز  به طور مستقیم، فوالد  که  .در صورتی1ـ5

مشاور و   تأیید مهندس باید قبالً به  خرید یا تحویل  محل  حالت  خواهد بود. در این  تحویل  محل ،بورس کاال  خریدهاي  و براي  تولید  محل
 کارفرما برسد.  تصویب

نزدیکترین محل تولید فوالد به   نشود، مبدأ حمل  خریداريبورس کاالیا   داخلیتولید کنندگان از  فوالد به طور مستقیم  که  .در صورتی2ـ5
 شوند.  هاي نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب می کند. کارخانه فوالد مورد نظر را تولید میکارگاه است که 

 شود. می  محاسبه  پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف  آجر طبق و  سنگی  مصالح  حمل  . بهاي6
و   پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي واحد ردیف  از بهاي  تفاده، با اس چدنی  و دریچه  و قاب  ها، پله ، شیرها، اتصالی متعلقات  حمل  . بهاي7

 شود. می  محاسبه 50/2  ضریب  اعمال
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 . حمل و نقل یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
  و براساس  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل  ) (برايG.R.P(  و فایبرگالس  نشکن  و چدنی  سیمان  آزبست  هاي لوله  حمل  هاي ردیف  . بهاي8

  با سایرقطرها، بر حسب  فوق  هاي لوله  حمل  . بهاي است  شده  بینی میلیمتر، پیش 500قطر  به  لوله  )، براي گذاري ولهدر ل  مفید هر شاخه  مترطول
 شود. می  ، تعیین6  در جدول  شده  درج  ضرایب  میلیمتر، و اعمال 500قطر  به  لوله  حمل  هاي واحد ردیف  از بهاي  مورد، با استفاده

 
  و فایبرگالس  نشکن  و چدنی  سیمان  آزبست  هاي لوله  حمل  ايه ضریب .6  جدول

 300 250 200 150 100 80 60 قطر لوله (میلیمتر)
 38/0 26/0 17/0 1/0 07/0 05/0 05/0 ضریب

 800 700 600 500 450 400 350 قطر لوله (میلیمتر)
 3 2 8/1 1 75/0 64/0 52/0 ضریب

 
  حمل  . بهاي است  شده  بینی میلیمتر، پیش 315قطر   به  لوله  )، براي شده  حمل  لوله  مقدار کل  (براي  اتیلن پلی  هاي لوله  حمل  هاي ردیف  . بهاي9

در   شده  درج  ضرایب  میلیمتر، و اعمال 315قطر   به  لوله  حمل  هاي واحد ردیف  از بهاي  مورد، با استفاده  با سایر قطرها، برحس  فوق  هاي لوله
 شود. می  ، تعیین7  جدول

 
  اتیلن پلی  هاي لوله  حمل  هاي ضریب .7  جدول

 

 280 250 225 200 180-140 125-90 70-50 قطر لوله (میلیمتر)
 77/0 61/0 5/0 35/0 28/0 19/0 11/0 ضریب

 800 710 630 500 400 355-350 315 قطر لوله (میلیمتر)
 5/5 5/5 5/5 3 35/1 35/1 1 ضریب

 
  پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف  کیلومتر باشد، طبق 450مقصد) تا  -(مبدأ   حمل  مسافت چنانچه  فله  سیمان  حمل  . بهاي10

 50/1  ضریب  ، با اعمال پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف  کیلومتر باشد، بر اساس 450بیشتر از   حمل  شود و اگر مسافت می  پرداخت
 .شود می  کیلومتر پرداخت 30از کسر   پس ،مسیر  طول  تمامهاي مربوط، براي  به قیمت ردیف

 شود. می  درصد، پرداخت 30  اضافه به  فصل  این  هاي واحد ردیف  شود، بهاي  انجام  و شنی  خاکی  در راههاي  مصالح  حمل چنانچه. 11
  در دفترچه  که  ، و در مورد راههایی است شهرسازيو   راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  اهر  ، نزدیکترین حمل  مسافت  تعیین  . مبناي12

 شود. می  آنها تعیین  مشاور، فاصله  نظر مهندس  ، طبق فاصله  کوتاهترین  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعیین  براي  ، مسافتی یاد شده
اتیلن استفاده شود. هاي پلی سی سخت بهاي واحد و ضرایب مربوط به لوله وي پیهاي  . براي حمل لوله13
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 . حمل و نقل یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر  -تن  ۴۶٠,٩  
 ٣٠حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٣٨٠,۶  
 ٧۵حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠٢ 

 کیلومتر  -تن  ٠٢٠,۴  
 ١۵٠حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠٣ 

 کیلومتر  -تن  ٣,٣١٠  
 ٣٠٠حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠۴ 

 کیلومتر  -تن  ٢,٨۴٠  
 ۴۵٠مازاد بر حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به 

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠۵ 

 کیلومتر  -تن  ٢,٣۶٠  
 ٧۵٠حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر.
١١٠١٠۶ 

  
١,٧۶٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
متر، نسبت به مازاد  میلی ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠بر

١١٠٢٠١ 

  
١,١٩٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
متر، نسبت به مازاد بر  میلی ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ١۵٠کیلومترتا فاصله  ٧۵

١١٠٢٠٢ 

  
٧۵٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
متر، نسبت به مازاد بر  میلی ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠

١١٠٢٠٣ 

  
۶١۵ 

  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
متر، نسبت به مازاد بر  میلی ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠

١١٠٢٠۴ 

  
۵٣٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
متر، نسبت به مازاد بر  میلی ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠

١١٠٢٠۵ 

  
۴۴٠ 

  -مترطول 
 کیلومتر

حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و 
متر، نسبت به مازاد بر  میلی ۵٠٠به قطر (G.R.P)فایبرگالس 

 کیلومتر. ٧۵٠

١١٠٢٠۶ 

  ۶١۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر، نسبت به  میلی ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پلی
 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠مازاد بر 

١١٠٣٠١ 

  ۴١۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر، نسبت به  میلی ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پلی
 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵مازاد بر 

١١٠٣٠٢ 
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 . حمل و نقل یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ٢۶۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر، نسبت به  میلی ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پلی
 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠مازاد بر 

١١٠٣٠٣ 

  ٢١۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر، نسبت به  میلی ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پلی
 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠مازاد بر 

١١٠٣٠۴ 

  ١٨۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر، نسبت به  میلی ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پلی
 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠مازاد بر 

١١٠٣٠۵ 

  ١۵۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

متر، نسبت به  میلی ٣١۵اتیلن به قطر  حمل لوله های پلی
 کیلومتر. ٧۵٠مازاد بر 

١١٠٣٠۶ 
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 ها و متعلقات های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی .تهیه لوله دهمدواز  فصل
 ١۴٠١احد پایه رشته شبکه توزیع آب سال فهرست بهای و

  
 ها و متعلقات های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی .تهیه لوله دهمدواز  فصل

 

  مقدمه
 
هاي این فصل  اند. بهاي واحد ردیف مشخص شده ISO 2531ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استانداردملی ایران و  ها، اتصالی . لوله1

شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و  ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر دیگر ساخته می ها، اتصالی براي لوله
 تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.

) فوق، که براساس مشخصات Fittings) و متعلقات (Joints( در صورت لزومي اضافی ها هاي مربوط به اتصالی . شرح و بهاي واحد ردیف2
 شود. هاي ستاره دار تهیه می به ردیف اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده

ها بر حسب کیلوگرم مطابق استاندارد، شامل سرکاسه و پوشش سیمانی بوده و با احتساب یک دست کامل اتصالی براي هر  . بهاي واحد لوله3
شاخه، منظور شده است.

 
 

 

۴۶  
 

 



 ها و متعلقات های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی .تهیه لوله دهمدواز  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٢٠١٠١ متر. میلی ٢٠٠تا  ۶٠لوله چدنی نشکن از قطر  کیلوگرم ٠٠٠,٢٣۶  

 ١٢٠١٠٢ متر. میلی ۶٠٠تا  ٢۵٠لوله چدنی نشکن از قطر  کیلوگرم ٢٢۵,۵٠٠  

 ١٢٠١٠٣ متر و باالتر. میلی ٧٠٠لوله چدنی نشکن به قطر  کیلوگرم ٢١٩,٠٠٠  

 
 

 

۴٧  
 

 



 ها و متعلقات لی)، اتصاGRPهای فایبرگالس ( فصل سیزدهم. تهیه لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
 متعلقاتها و  )، اتصالیGRPهای فایبرگالس ( فصل سیزدهم. تهیه لوله

 
  قدمهم
 
هاي این  اند. بهاي واحد ردیف مشخص شده 10729ملی ایران به شماره  ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ها، اتصالی . لوله1

مهندس شوند، در صورت تایید  ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر دیگر ساخته می ها، اتصالی فصل براي لوله
 مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.

) فوق، که براساس مشخصات Fittings) و متعلقات (Jointsهاي اضافی در صورت لزوم ( هاي مربوط به اتصالی . شرح و بهاي واحد ردیف2
 شود. اره دار تهیه میهاي ست به ردیف اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده

 ، منظور شده است.در صورت لزوم ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی براي هر شاخه . بهاي واحد لوله3
 منظور شود. 89/0) بهاي واحد ردیف با ضریب PN6( 6هاي با فشار نامی  . براي لوله4
 یف با اعمال ضرایب زیر منظور شود:) بهاي واحد ردPN16( 16هاي با فشار نامی  . براي لوله5

 11/1با ضریب  SN 2500سختی  با -الف
 11/1متر با ضریب  میلی 300تا  100براي قطرهاي  SN 10000یا  SN 5000سختی  با -ب
 066/1متر با ضریب  میلی 2000تا  350براي قطرهاي  SN 5000سختی  با -ج
هاي مندرج بر حسب مورد با قطر مربوط  از بهاي واحد پایه ردیف GRVهاي فایبرگالس مانند  . در صورت استفاده از انواع دیگر لوله6

شود. استفاده می

 
 

 

۴٨  
 

 



 ها و متعلقات )، اتصالیGRPهای فایبرگالس ( سیزدهم. تهیه لولهفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

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

 مترطول ٢,٨١٨,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ١٠٠قطر 
١٣٠١٠١ 

 مترطول ٣,٢۵٢,٠٠٠  
 ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNفایبر گالس با فشار کار لوله 

 متر. میلی ١۵٠به قطر 
١٣٠١٠٢ 

 مترطول ٢٢٧,٠٠٠,۴  
 ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٢٠٠به قطر 
١٣٠١٠٣ 

 مترطول ٨۴٢,٠٠٠,۴  
 ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٢۵٠به قطر 
١٣٠١٠۴ 

 مترطول ٣٧٠,٠٠٠,۶  
 ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٣٠٠به قطر 
١٣٠١٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,۶,۴٣۴  
 ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٣۵٠به قطر 
١٣٠١٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,٧,٨١۴  
 ٢۵٠٠SN و سختی ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ۴٠٠به قطر 
١٣٠١٠٧ 

 مترطول ۴٢٧,٠٠٠,١١  
 ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ۵٠٠به قطر 
١٣٠١٠٨ 

 مترطول ١٠٩,٠٠٠,١۵  
 ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ۶٠٠به قطر 
١٣٠١٠٩ 

 مترطول ١٩,٨۶٧,٠٠٠  
 ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNفایبر گالس با فشار کار لوله 

 متر. میلی ٧٠٠به قطر 
١٣٠١١٠ 

 مترطول ٢۵,۴٨٨,٠٠٠  
 ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٨٠٠به قطر 
١٣٠١١١ 

 مترطول ١,٣١٠,٠٠٠  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ١٠٠به قطر  ١٠٠٠٠SNیا 
١٣٠٢٠١ 

 مترطول ۴٣٩,٠٠٠,٢  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ١۵٠به قطر  ١٠٠٠٠SNیا 
١٣٠٢٠٢ 

 مترطول ۴٠٧,٠٠٠,٣  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٢٠٠به قطر  ١٠٠٠٠SNیا 
١٣٠٢٠٣ 

 مترطول ١۴٠,٠٠٠,۵  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNفایبر گالس با فشار کار لوله 

 متر. میلی ٢۵٠به قطر  ١٠٠٠٠SNیا 
١٣٠٢٠۴ 

 مترطول ۵٩٨,٠٠٠,٨  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٣٠٠به قطر  ١٠٠٠٠SNیا 
١٣٠٢٠۵ 

 
 

 

۴٩  
 

 



 ها و متعلقات )، اتصالیGRPهای فایبرگالس ( سیزدهم. تهیه لولهفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

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

 مترطول ٠٠٠,۶۴۶,٨  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٣۵٠قطر  به
١٣٠٢٠۶ 

 مترطول ٨,٩۴٠,٠٠٠  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ۴٠٠به قطر 
١٣٠٢٠٧ 

 مترطول ١٣,٢١٩,٠٠٠  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ۵٠٠به قطر 
١٣٠٢٠٨ 

 مترطول ۵٠٨,٠٠٠,١٧  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNفشار کار  لوله فایبر گالس با

 متر. میلی ۶٠٠به قطر 
١٣٠٢٠٩ 

 مترطول ٢٣,١۶٧,٠٠٠  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٧٠٠به قطر 
١٣٠٢١٠ 

 مترطول ۶٠١,٠٠٠,٢٩  
 ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبر گالس با فشار کار 

 متر. میلی ٨٠٠به قطر 
١٣٠٢١١ 

 
 

 

۵٠  
 

 



 ها و متعلقات ، اتصالی)U.P.V.Cاتیلن و پی وی سی سخت ( های پلی .تهیه لوله چهاردهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
 متعلقاتها و  ، اتصالی)U.P.V.Cاتیلن و پی وی سی سخت ( های پلی .تهیه لوله چهاردهم  فصل

 

  مقدمه
 
سی  وي براي پی 13361اتیلن و شماره  براي پلی 14427ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استانداردملی ایران به شماره  ها، اتصالی . لوله1

استانداردهاي معتبر ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق  ها، اتصالی هاي این فصل براي لوله اند. بهاي واحد ردیف سخت مشخص شده
 شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است. دیگر ساخته می

) فوق، که براساس مشخصات Fittings) و متعلقات (Joints( ي اضافی در صورت لزومها هاي مربوط به اتصالی . شرح و بهاي واحد ردیف2
 شود. هاي ستاره دار تهیه می به ردیف اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع اب شدهمورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخ

 منظور شده است. ،ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی براي هر شاخهدر صورت لزوم . بهاي واحد لوله3
 شود. براي قطرهاي مندرج، منظور می 65/0هاي پلی اتیلن با ضریب  هاي لوله بهاي واحد ردیف )PN6( 6هاي با فشار نامی  . براي لوله4
 شود. براي قطرهاي مندرج، منظور می 4/1هاي پلی اتیلن با ضریب  هاي لوله بهاي واحد ردیف )PN16( 16هاي با فشار نامی  . براي لوله5
براي قطرهاي  65/0) با ضریب U.P.V.Cهاي پی وي سی سخت ( هاي لوله ردیفبهاي واحد  )PN6( 6هاي با فشار نامی  . براي لوله6

 شود. مندرج، منظور می
براي قطرهاي  4/1) با ضریب U.P.V.Cهاي پی وي سی سخت ( هاي لوله بهاي واحد ردیف )PN16( 16هاي با فشار نامی  . براي لوله7

 شود. متر، منظور می میلی 500مندرج تا 
درصد افزایش نتیجه آزمایش کرنش در محل شکست) حاصل  30هاي حاوي نانو که مقاومت و کیفیت یهتري (حداقل  هچنانچه از لول. 8 

بر حسب مورد متناظر با قطر مربوط قابل اعمال است، همچنین در مشخصات  05/1شود، بر حسب تایید مشاورو کارفرما در برآورد با ضریب 
 حاوي نانو تصریح شده باشد. فنی خصوصی پیمان باید استفاده از مصالح
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 ها و متعلقات ، اتصالی)U.P.V.Cاتیلن و پی وی سی سخت ( های پلی .تهیه لوله چهاردهم  فصل
 ١۴٠١سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب

  
       

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

 ١۴٠٣٠١ متر. میلی ۵٠به قطر  PN10اتیلن با فشار  لوله پلی مترطول ١٨۶,۵٠٠  

 ١۴٠٣٠٢ متر. میلی ۶٣به قطر  PN10اتیلن با فشار  لوله پلی مترطول ٢٩٧,٠٠٠  

 ١۴٠٣٠٣ متر. میلی ٧۵به قطر  PN10اتیلن با فشار  لوله پلی مترطول ۵٠٠,۴٢١  

 ١۴٠٣٠۴ متر. میلی ٩٠به قطر  PN10اتیلن با فشار  لوله پلی مترطول ۶٠٢,٠٠٠  

 ١۴٠٣٠۵ متر. میلی ١١٠به قطر  PN10اتیلن با فشار  لوله پلی مترطول ٨٩١,٠٠٠  

 ١۴٠٣٠۶ متر. میلی ١٢۵به قطر  PN10اتیلن با فشار  لوله پلی مترطول ٠٠٠,١,١۴۵  

 ١۴٠٣٠٧ متر. میلی ١۴٠به قطر  PN10اتیلن با فشار  لوله پلی مترطول ٠٠٠,۴٣۴,١  

 ١۴٠٣٠٨ متر. میلی ١۶٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ١,٨٧٠,٠٠٠  

 ١۴٠٣٠٩ متر. میلی ١٨٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٢,٣۶٣,٠٠٠  

 ١۴٠٣١٠ متر. میلی ٢٠٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٢,٩١٠,٠٠٠  

 ١۴٠٣١١ متر. میلی ٢٢۵به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٠٠٠,٣,٧٠۶  

 ١۴٠٣١٢ متر. میلی ٢۵٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٠٠٠,۴,۵۵۶  

 ١۴٠٣١٣ متر. میلی ٢٨٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٧١٢,٠٠٠,۵  

 ١۴٠٣١۴ متر. میلی ٣١۵به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٧,٢٠٨,٠٠٠  

 ١۴٠٣١۵ متر. میلی ٣۵۵به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٠٠٠,٩,١۴۶  

 ١۴٠٣١۶ متر. میلی ۴٠٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٠٠٠,۵٩۴,١١  

 ١۴٠٣١٧ متر. میلی ۴۵٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار پلیلوله  مترطول ١۴,۶٨٨,٠٠٠  

 ١۴٠٣١٨ متر. میلی ۵٠٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ١٨,١٢٢,٠٠٠  

 ١۴٠٣١٩ متر. میلی ۵۶٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٠٠٠,٢٢,٧۴۶  

 ١۴٠٣٢٠ متر. میلی ۶٣٠قطر  به PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٠٠٠,٢٨,٧۶۴  

 ١۴٠٣٢١ متر. میلی ٧١٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٣٨٠,٠٠٠,٣۶  

 ١۴٠٣٢٢ متر. میلی ٨٠٠به قطر  PN10 اتیلن با فشار لوله پلی مترطول ٠٠٠,١٠۴,۴۶  

 ١۴٠۴٠١ متر. میلی ۵٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار مترطول ۵٠٠,٣٢١  

 ١۴٠۴٠٢ متر. میلی ۶٣به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار مترطول ۵٠٠,۴٠٩  

 ١۴٠۴٠٣ متر. میلی ٧۵به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار مترطول ۵٨٢,٠٠٠  

 ١۴٠۴٠۴ متر. میلی ٩٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار مترطول ٩٩۶,۵٠٠  

 مترطول ۵٠٠,٩٩٢  
 ١١٠به قطر  PN10 سی سخت با فشار لوله پی وی

 متر. میلی
١۴٠۴٠۵ 
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 ها و متعلقات ، اتصالی)U.P.V.Cاتیلن و پی وی سی سخت ( های پلی .تهیه لوله چهاردهم  فصل
 ١۴٠١سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب

  
       

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

 مترطول ١,٣۵٢,٠٠٠  
 ١٢۵به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴٠۶ 

 مترطول ١,٧٩١,٠٠٠  
 ١۴٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴٠٧ 

 مترطول ٢,١٢٩,٠٠٠  
 ١۶٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴٠٨ 

 مترطول ٣,٢۵٨,٠٠٠  
 ١٨٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴٠٩ 

 مترطول ٣,٧٩١,٠٠٠  
 ٢٠٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١٠ 

 مترطول ٠٧٣,٠٠٠,۵  
 ٢٢۵به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١١ 

 مترطول ٠٩٩,٠٠٠,۵  
 ٢۵٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١٢ 

 مترطول ٧,٨۴٩,٠٠٠  
 ٢٨٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١٣ 

 مترطول ٠٠٠,٨,٠۵۴  
 ٣١۵به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١۴ 

 مترطول ٠٠٠,١٠,١١۶  
 ٣۵۵به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١۵ 

 مترطول ١٢,٨٠٠,٠٠٠  
 ۴٠٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١۶ 

 مترطول ١٧٠,٠٠٠,١۶  
 ۴۵٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١٧ 

 مترطول ١٩,٩۴٩,٠٠٠  
 ۵٠٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١٨ 

 مترطول ٠۴٠,٠٠٠,٢۵  
 ۵۶٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴١٩ 

 مترطول ٠٠٠,٣١,٧١۶  
 ۶٣٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴٢٠ 

 مترطول ۴٠,٣۴٣,٠٠٠  
 ٧١٠به قطر  PN10 وی سی سخت با فشارلوله پی 

 متر. میلی
١۴٠۴٢١ 

 
 

 

۵٣  
 

 



 ها و متعلقات ، اتصالی)U.P.V.Cاتیلن و پی وی سی سخت ( های پلی .تهیه لوله چهاردهم  فصل
 ١۴٠١سال  فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب

  
       

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

 مترطول ۵١,١۵٠,٠٠٠  
 ٨٠٠به قطر  PN10 لوله پی وی سی سخت با فشار

 متر. میلی
١۴٠۴٢٢ 

 
 

 

۵۴  
 

 



 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
 کار پای  . مصالح١  پیوست

  کار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  ، مورد نیاز باشد و با توجه پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  مصالحی کار، به پاي  . مصالح1
  ورود مصالح  باشد. هنگام  یا شمارش  گیري اندازه  قابل  انبار شود که  شکلی به  طور مرتب به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات

 شود.  مشاور تنظیم  ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه  ، باید صورت کارگاه به
در   مصالح  و باراندازي  مربوط  فصلهاي  هاي در ردیف  شده  بینی پیش  تا فاصله  ، حمل بارگیري  ، هزینه ضمیمه  فهرست  هاي ردیف  قیمت . در2

  در مقدمه  شده  بینی موارد پیش  استثناي ، به مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورت به  کارگاه
 شود. نمی  فصلها، انجام

  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  شود و براي می  گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت  صورت  تهیه  . هنگام3
ضریب  اي، ضریب منطقه و با احتساب شوند) می مازاد  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي  7/0بدون اعمال ضریب  حمل  کار و هزینه پاي

 شود. ها منظور می وضعیت  در صورت بر حسب مورد و با رعایت ضوابط فهرست بهاي مربوط،پیشنهادي پیمانکار  ضریبباالسري و 
  کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق  کارفرماست به  ، متعلق وضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  . تمام4

  ( چنانچه  وضعیت  از صورت  از کسر آن  ، پس صورت  در این  باشد. که  نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  اجراي  براي  که  ندارد، مگر مصالحی
 کند.  خارج  رما، آنها را از کارگاهکارف  مشاور و موافقت  تواند با پیشنهاد مهندس باشد )، پیمانکار می  منظور شده  وضعیت  در صورت

  در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است  عهده ، به پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  . مسؤولیت5
 باشد، انبار کند.  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل

  شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهاي  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  کار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح  . نرخ6
 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  ، و قابل است

مازاد   کار منظور شود. مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  ، و صورت موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت  . در آخرین7
 .شود  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط پیمانکار است به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  بر مصرف

موارد از جدول براي سایر  شود. می  ، تعیین مربوط  فصل  هاي واحد ردیف  ها، مطابق جدول زیر از بهاي کار تهیه لوله  پاي  واحد مصالح  . بهاي8
 شود. ضمیمه این فصل استفاده می

 
 ١ لوله چدنی نشکن (داکتیل). کیلوگرم طبق ردیف مربوط در فصل دوازدهم

 ٢ ).G.R.Pلوله فایبرگالس ( متر طول طبق ردیف مربوط در فصل سیزدهم

 ٣ اتیلن. لوله پلی مترطول طبق ردیف مربوط در فصل چهاردهم

 U.P.V.C.( ۴سی سخت ( وی لوله پی مترطول چهاردهمطبق ردیف مربوط در فصل 
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ ماسه شسته. مترمکعب ١,٩٧٣,٠٠٠  

 ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترمکعب ١,٨۶٨,٠٠٠  

 ۴١٠١٠٣ سنگ قلوه. مترمکعب ۶٨٨,٠٠٠,١  

 ۴١٠١٠۴ سنگ الشه. مترمکعب ٠٠٠,١,٩١۵  

 ۴١٠١٠۵ آجر فشاری. قالب ٧,١٣٠  

 ۴١٠١٠۶ مخلوط رودخانه ای (توونان). مترمکعب ١,٣۴٠,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠١ سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. تن ۵,۴٠١,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠٢ سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. تن ٨٢٨,٠٠٠,۵  

 ۴١٠٢٠٣ پرتلند نوع پنج پاکتی.سیمان  تن ۵,۶٣٢,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠۴ سیمان پرتلند نوع یک فله. تن ١٩٨,٠٠٠,۴  

 ۴١٠٢٠۵ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ٠٠٠,۴,۶٢۵  

 ۴١٠٢٠۶ سیمان پرتلند نوع پنج فله. تن ۴,۴٣٠,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ١۵٩,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٢ آجدار.انواع میلگرد  کیلوگرم ١۴٢,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠١ انواع مصالح چدنی. کیلوگرم ١١٨,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٢ انواع لوله و متعلقات فوالدی گالوانیزه. کیلوگرم ۵٠٠,٢٩١  
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1

 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  کزيدفتر مر  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
 . مرکزيدفتر   محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه4ـ1
 . دفتر مرکزي  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  و چاپ  فتوکپی  .هزینه11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  .هزینه12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  .هزینه13ـ1
 .، و مانند آنها در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي .هزینه14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  .هزینه15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه .هزینه17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي .هزینه1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  .هزینه1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  هاز وجو  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
 . یاتمال  .هزینه3ـ2
 .سود پیمانکار.4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي .هزینه5ـ2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب 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  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  قیمتدر   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 نقاطو سایر   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
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  نه.هزی8ـ5ـ2
 . 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(  اهیکارگ  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
 GISهاي چون ساخت به فرمت  . هزینه تبدیل نقشه2-6-7 

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  )هزینه1 توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي )در 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

 
 

 

۵٨  
 

 



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست

 
، باید  هر رشته به  مربوط  رو، در کارهاي  ، از این است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  صورت ، به دستورالعمل  این
 گیرد. قرار  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب به
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت باید به  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1 

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  گیرند، مانند کارگاههاي قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ختمانیسا ، به پشتیبانی  . ساختمانهاي2ـ1 

و مانند   ساخته پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسفورماتورها و مولدهاي  محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیده  اي، تعمیرگاهه آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قرار گیرد، مانند   آنها، مورد استفاده به  نداد  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به عمومی  . ساختمانهاي3ـ1 

  ، پارکینگهاي ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده

  و تمهیدات  آب  هدایت  ، ایجاد خاکریز و کانالهاي و فاضالب  سطحی  آبهاي  عو دف  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 
  روشنایی  ، تامین روباز، حصارکشی  ، پارکینگهاي ورزشی  روباز، زمینهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي

 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه
کارفرما   کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 

 شود. می  تعیین  پیمان  خصوصی  ایط، در شر پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین
  و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  طرح به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل . انبار کارگاه6ـ1 

 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت
 کند.  متصل  کارگاه موجود کشور را به  از راههاي  یکی  که  است  ی، راه دسترسی  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محل به  دستیابی  براي  هستند که  ، راههایی سرویس  . راههاي8ـ1 
  یا با واسطه  طور مستقیم را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  ، راههایی ارتباطی  . راههاي9ـ1 

 کنند. می  کار متصل  اجراي  محل دیگر، به  راههاي
  موضوع  عملیات  علت شد اما به می  از مسیر موجود انجام "قبال  ، که عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه10ـ1 

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان
  یا نصب  احداث  روش ، به آالت و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین11ـ1 

از   برداري  وبهره  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  یااجاره  خریدخدمت  صورت ، به موجود درمحل  آنهااز امکانات  یا دراختیار گرفتن  در کارگاه
 . آنهاست

و دیگر   آالت ، ماشین ، تجهیزات مصالح  کردن  ، خارج موقت  و ساختمانهاي  اسیسات، ت مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1 
نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  زمینها و محلهاي  برگرداندن  اول  شکل به  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 . کارفرماست
 
 برآورد  تهیه  . روش2 
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،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  شرایط به  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  س. مهند1ـ2 

و تجهیز   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 در   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي هزینه  کارو با منظور نمودن  اجراي  محل  هاي قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه  برچیدن

،  و پیمان  مناقصه را در اسناد  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات  د و چنانچهکن  مورد نظر، درج  هاي برابر ردیف
شود و اضافه کردن ردیف با  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف کند.  بینی  پیش

 باشد. دار مجاز نمی هر عنوان از جمله ستاره
شود. در  برآورد آنها منظور می  عنوان ، به و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  ساختمانهایی  براي 

و   ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پیش  ، مانند کاروانها و قطعات ساخته پیش  مورد ساختمانهاي
از چند   که  شود. در پیمانهایی ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  د هزینهو جزو برآور  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  رشته
مانهاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به تبصره) در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساخت

 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
اجرا در   هدور  و براي  موقت  صورت شود، به منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  هایی و راه  . ساختمانها، تاسیسات2ـ2 

  دوره  براي  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات  اجراي به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  منظور تقلیل شود. به می  نظر گرفته
در   موضوع  و این شود  استفاده  گاهتجهیز کار  عنوان به  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره

  اجراي  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  آنها با استفاده  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  اسناد و مدارك
یا   و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  ساختمانهاي  یا تامین  کارگاه  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می

آنها در   هزینه  اینکه به  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  سایر موارد، از تاسیسات
 شود. منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي هزینه ، است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهاي  هاي ردیف

،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2 
  اجرا الزم  دوره  ،براي کشی و کابل  کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  عهده را به  هکارگا  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2 

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 شود و هزینه می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  طور مشخص ، به زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي

از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 0شود می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  ر، باقیماندهکا  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه

  عـمومی  از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین چنانچه.5ـ2 
و سایر   آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  الانتق  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب

  ، در اسناد ومدارك زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  کارهایمشابه
  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  ز اینا  اي شود و هزینه می  درج  پیمان
، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده ، به آب  چاه
 شود. می

  بینی پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  . چنانچه6ـ2 
  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس چنانچهشود. 
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راه،   رشته  واحد پایه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه

 شود. می  بینی شپی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه
  باشد تمام  کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  عهده به  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2 

و   کرده  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  را در شرایطپیمانکار   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

، هر  تاس  شده  گذاشته  کارفرماست  عهده به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به8ـ2 
  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري  تسهیالت  نوع
 کند.

  هاي واحد ردیف  بهاي ، در ساخته پیش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  تجهیز کارگاههایی  . هزینه9ـ2 
 شود. منظور نمی  اي ، هزینه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، در ردیف بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  فصلهاي

  و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهاي  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  تجهیز تعمیرگاههاي  . هزینه10ـ2 
 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت

در   اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  ها در فصلهاي واحد ردیف  کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه11ـ2 
 شود. ، منظور نمی هکارگا  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف

یا   پیمانکار هزینه  است  الزم  که  . در کارهایی است  شده  بینی مستمر کارگاه پیش  هاي ، درهزینه پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه12ـ2
 شود. منظور می  کارگاه  برچیدنتجهیز و   هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  کمک

از غذا، در   کننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2 
 شود. ، منظور می کارگاه  جهیز و برچیدنت  هاي برآورد و جزو هزینه  طور مقطوع به  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 . پیش14ـ2 
 . نیست

  ، بر اساس انحرافی  راههاي به  مربوط  عملیات  شود. حجم ظور نمیمن  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  راههاي  . هزینه15ـ2 
 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه آهن راه  و زیرسازي  ، باند فرودگاه راه  رشته  پایه  بهاي فهرست

، و  شده  درج  ، در اسناد مناقصه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 
،  کارگاه  چیدنتجهیز و بر  هاي برآورد و جزو هزینه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزینه

 شود. منظور می
تا  421001و  420303تا  420301  هاي ردیف  به  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2 

در زیر   شده  تعیین  باید از میزانن ها نیز باید به صورت مقطوعمنظور شود) (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست421104
یا   مناقصه  از انجام  ، باید قبل کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی چنانچهبیشتر شود. 

 برسد.  فنی  عالی  شوراي  تصویب ، به مناقصه  ترك  صورت کار به  ارجاع
راهداري، آبرسانی ،  فرودگاه دآهن و بان ، راه، راه برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  هايکار 1ـ17ـ2

ورد برآ  درصد مبلغ 4  میزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال  خطوط  روستایی،آبخیزداري و منابع طبیعی، رشته
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  هزینه

  کار بدون  اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 5  میزان ، به و زهکشی  و آبیاري آبیاري تحت فشار  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
  تجهیز و برچیدن  حد مبلغ  شود، هر گاه می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3 

  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  کار رفته به  هاي رشته  کارگاه
 شود. می  ها محاسبه از رشته  هریک به  رآورد مربوطب

  کلی  . شرایط3
  را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3 

 قرار دهد.  ز کارگاهتجهی  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
  اجرایی  دستگاههاي ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه2ـ3 

  استفاده  ، براي و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  و سازمانهاي
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت

  ، در حد متعارف منطقه  شرایط به  ، با توجه تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3ـ3 
باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  ارديبرساند. در مو  انجام به

 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم
شود. تجهیز  می  ، انجام است  شده  یبین پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات4ـ3 

  ، 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
،  تجهیز اضافی  کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عمقطو  تغییر کند، مبلغ  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

 . است  پرداخت  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  تنها براي
  مبلغ  ، تا سقف4مفاد بند  به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3 

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش
  وادثکند، در برابر ح می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه به  است  . پیمانکار، موظف6ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
شوند.   کار برچیده  از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهاي  که  تجهیز کارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسیسات7ـ3 

  جز ساختمانها و قطعات . به پیمانکار است به  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  استثناي (به  تجهیز کارگاه  بازیافتی  ، و مصالح تجهیزات
، مورد نیاز کارفرما باشد،  است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ساختمانها و تاسیسات  ، چنانچه ساخته  پیش
یاد   پیمانکار، ساختمانها و تاسیسات به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح  بهاي
 شود. کارفرما واگذار می ، به شده

  پرداخت  . نحوه4 
  محاسبه ،ن کارگاههمان ردیف تجهیز و برچیدبه  مربوط  عملیات  پیشرفت  تناسب ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  . هزینه1ـ4 

 شود. می  وضعیتها درج  و در صورت  شده
  تناسب از کار باشد، به  بخشی به  مربوط  شود، چنانچه می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  صورت آنها به  تامین  که  هایی ردیف  ) هزینه تبصره

 شود. می و پرداخت  ، محاسبه پیمان  موضوع عملیات  پیشرفت تناسب شود،به  کارمربوط کل به چنانچه  شودو می  ازکارمحاسبه  بخش آن پیشرفت
 شود. وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4 
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  صورت، در  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4 

هاي مربوط به  در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از برگزاري مناقصه و تایید کارفرما، هزینه. 4ـ4
هاي مربوط،  ینهشود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هز ، درج نمی420304تا  420301هاي  مهندس مشاور در ردیف

 جداگانه به مشاور پرداخت شود.
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 . کارهای جدید۴پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
 . کارهای جدید۴پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  در چارچوباگر 

بینـی نشـده    براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقدار پـیش  (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان فهرست در چنانچه  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه
درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  ین ردیفمبلغ مربوط به ا

 است.
 شود. به آن اعمال می 14/1کار جدید ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري   ) چنانچه 1تبصره 

  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) 2تبصره 
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك  شده

 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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  نمونه  های . نقشه۵  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  
  نمونه  های . نقشه۵  پیوست
 

 :  زیر است  شرح  به  پیوست  این  نمونه  هاي نقشه  . مشخصات1
 

  وضوعم قشهن شماره
  لوله  ترانشه  جزییات 32101
  زیرزمینی  و وصل  شیر قطع  نصب  جزییات 32102
  اي شیر پروانه  بتنی  حوضچه 32103
 هوا  شیر تخلیه  بتنی  حوضچه 32104
  آب  تخلیه  دریچه  بتنی  شیر و حوضچه  مجموعه 32105
  آب  تخلیه  شیر و دریچه  بتنی  هاي حوضچه  مجموعه 32106
 )1(  شیر فشارشکن  بتنی  حوضچه 32107
 )2(  شیر فشارشکن  بتنی  حوضچه 32108
 ها حوضچه  چدنی  ، و دریچه پله  جزییات 32109
 ها حوضچه  و هواکش  ، دستگیره کشی لوله  چدنی  عالیم  جزییات 32110
  ایستاده  نشانی  شیر آتش  مجموعه 32111
  زیرزمینی  نشانی  شیر آتش  مجموعه 32112
 با پمپاژ  شیر تخلیه  مجموعه 32113
 هوا  شیر تخلیه  حوضچه 32114
  منازل  انشعاب  مجموعه 32115

 
 شود.  بینی پیش  میلگردگذاري  باید جزییات،  پیوست  این  نمونه  هاي از نقشه  ، با استفاده اجرایی  هاي نقشه  تهیه  . هنگام2
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  نمونه  های . نقشه۵  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 
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  نمونه  های . نقشه۵  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 
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  نمونه  های . نقشه۵  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 
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  نمونه  های . نقشه۵  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 

  

 

 
 

 

۶٨  
 

 



  نمونه  های . نقشه۵  پیوست
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 تشکر و قدردانی
 

هایی بوده که از  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست      
قانون برنامه و بودجه (مصوب  23زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

هـ  57697/ت 25254هیات وزیران به شماره ) و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه 15/12/1351
اي  هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه1400/ 03/ 08مورخ 

هاي اجرایی، مهندسان مشاور  االجرا) بوده و به دستگاه شود. این فهارس از نوع گروه اول (الزم کشور انجام می
ابالغ گردید و از آن پس،  1355بهاي واحد پایه در سال  شود. اولین فهرست غ میو پیمانکاران ابال

هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان  فهرست
 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام کشور مورد به
نظران ارزشمندي  داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب طره و پاسداشت یاد و خا ضمن گرامی
اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و  هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45که در طول 

 بهروزي داریم.
، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی 1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه راي برآورد بهنگام طرح ها و پروژکشور بیکپارچه 
به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 

اي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب ه نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب
به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر  1401بهاي واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال  فهرست

 گردد. می
 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 
 

 :1401سال  وزیع آبکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته شبکه ت
 (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) فر سیدجواد قانع

 فرمسعود شکیبایی
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 امیر جهانشاهی
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