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1401سال  ساخت ي ترميم قىات بُای ياحذ پايٍ رشتٍ ابالغ فُرست  مًضًع :

َـ  57697/ت25254بٍ استىاد وظام فىی ي اجرايی يکپارچٍ کشًر )مصًبٍ َيأت يزيران بٍ شمارٌ 

َای  وامٍ استاوذاردَای اجرايی طرح ي آييه ( قاوًن بروامٍ ي بًدج23ٍ( ي مادٌ )08/03/1400مًرخ 

گريٌ ايل از وًع « 1401سال  ساخت ي ترميم قىاتفُرست بُای ياحذ پايٍ رشتٍ »، بٍ پيًست عمراوی

برآيرد تُيٍ شًد؛ تا برای  االجرا( کٍ مباوی آن بٍ تصًيب شًرای عالی فىی رسيذٌ است، ابالغ می )الزم

شًد، مًرد استفادٌ قرار  می شريعبعذ از ابالغ ايه بخشىامٍ  َا فرآيىذ ارجاع کار آن َسيىٍ کارَايی کٍ

گيرد.

1400/ 



 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات
  
  

 رسته مهندسی آب
  
  

 ١۴٠١سال 
  
 

 فهرست مطالب شماره صفحه
  

 ١ ................................................................................................................. کاربرد  دستورالعمل

 ٣ ...............................................................................................................................  اتیکل

 ۵ .............................................................................   دست با  یخاک  اتیعمل و  بیتخر  اتیعمل. اول  فصل

 ٩ ................................................................................ یدست روش به قنات یروبیال و یحفار.  دوم  فصل

 ١٢ ...............................................................................................  نیماش با  یخاک  اتیلعم. سوم  فصل

 ١٧ .............................................................. یکار قیعا و یبندکش و اندود ،  سنگ با  ییبنا  اتیعمل. چهارم  فصل

 ٢٠ ............................................................................................................. یبند قالب. پنجم فصل

 ٢٣ .......................................................................................................... یبتن یکارها.  ششم  فصل

 ٢۶ ........................................................................................................  یفوالد یکارها. هفتم  فصل

 ٢٨ .......................................................................................... لنیات  یپل لوله با یگذار لوله. هشتم فصل

 ٣٣ .......................................................................................................................... .نهم فصل

 ٣۵ .....................................................................................................  پمپ و ریش نصب.  دهم  فصل

 ٣٧ ......................................................................................................... نقل و حمل.  ازدهمی  فصل

 ۴٢ ................................................................................................. یدستمزد  یکارها. دوازدهم  فصل

 ۴۵ .................................................................................................  کاریپا  مصالح. کمی و چهل فصل

 ۴۶ ..........................................................................................................  کاریپا  مصالح. ١ وستیپ

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

 ۴٩ ..................................................................................  کارگاه  دنیبرچ و زیتجه  دستورالعمل. ٣  وستیپ

 ۵٠ .......................................................................................................... دیجد یکارها. ۴ وستیپ

 ۵١ ................................................................................................ قنات میمفاه و فیتعار. ۵  وستیپ

 
 





 کاربرد  دستورالعمل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
 کاربرد  دستورالعمل

 

شود، شامل این دستورالعمل کاربرد،  ها که به اختصار فهرست بهاي قنات نامیده می . فهرست بهاي واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات1-1
 زیر است:ها و پیوستهاي فهرست بها به شرح  ها، شرح و بهاي واحد ردیف کلیات، مقدمه فصل

 کار. پاي  ) مصالح1  پیوست
 باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح2  پیوست
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ) دستورالعمل3  پیوست
 هاي جدید کار) 4  پیوست
 تعاریف و مفاهیم قنات) 5  پیوست

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

 .باشد میخش خصوصی گذاري مشارکتی آنان با ب  سرمایه هاي پروژه
 بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  .نحوه2
قرار دهد.در   را زیر پوشش  ساخت و ترمیم قنات  رشته  کارهاي عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي ردیف  .شرح1ـ2 

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

واحد   بهايدار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  یفرد  عنوان به
  مورد نظر درج  و در برابر ردیف محاسبه  هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي ردیف

جدید   با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  ملیدستورالع  شود.هرگاه می
 گردد. می  اضافه

با   هر فصل  هاي ، ردیف جدید در آینده  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي به ردیف  دسترسی  منظور سهولت بها، به  فهرست  .در این2ـ2 
  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  .شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي هانجداگ  هاي ها یا زیر فصل گروه ها، به آن  ماهیت به  توجه
  در هر گروه  ردیف  شماره آخر، به  ، و دو رقم یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدي  ،دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتیب به  که  است

کارفرما   ها توسط آن  مصالح  که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  )، براي دستمزدي  (کارهاي  دهمدواز  .فصل است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل
مورد نظر   دستمزدي  کارهاي  برآورد، ردیف  تهیه  .هنگامهاي این فهرست بها پیش بینی نشده است و ردیفی براي آن در فصل شود می  تأمین

 گردد. می  درج  یاد شده  و در فصل  تهیه 1ـ2بند   کار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  دار)، به (ستاره
دیگر،   ، یا روش هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت ها به آن  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 هناجداگ  ، باید ردیف است  شده  تعیین
 وند.ش می  محسوب  پایه  هاي ردیف  اقالم  این  حالت  شود.در این  درج  یاد شده  ردیف  گردد، در مقابل می  محاسبه

  تعیین ،1ـ2در بند   شده  تعیین  روش واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  ها در این آن  شرح  که  هایی واحد ردیف  .بهاي4ـ2
 شوند. می  دار محسوب ستاره  نیز اقالم  اقالم  شوند و این می

  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  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 عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی.6ـ2
) درصد باشد، الزم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها  (پایه فهرست  هاي ردیف
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  قیمت  با تجزیه  را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
فنی (بر   عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالسازمان برنامه و بودجه کشور ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

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

  زیر، طبق  هاي ها و هزینه ، ضریب آن به  مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این  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 ابربر 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، یواگذار م مناقصه)

 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2
  این  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ  .براي8ـ2

 ،تهیه ستا ها واحد، مقدارومبلغردیف ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل که .فهرستیشود می  گیري ، اندازه مربوط غیرپایه  هاي ردیف بهاو فهرست
  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  .از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  .در اینشود می

و ضریب  باالسريضریب ، سپس آید می  دست کار موردنظر، به  بها براي  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل
  هاي ها و پیوست صلف  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك کار خواهدبود.به  اجراي  برآورد هزینۀ کهنتیجه  شده  ها ضرب ردیف  مبلغ  جمع ، به اي منطقه

 شود. می  کار، نامیده  اجراي  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینۀ  فهرست  عنوان ، به شده  تهیه  ، مجموعۀ شده  ضمیمه 4و  ،3، 2، 1
  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  ها، بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  .در کارهایی3 

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

برآورد منضم به پیمان ( بها و مقادیرکار  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت و به  تفکیک کار به  مختلف  هاي برآورد بخش
 شود. می  ، نامیده)کار  اجراي  هزینه

  درباره  اطالعاتی  هر نوع  طور کلی ها و به آن  تهیه  و منبع  و تجهیزات  مصالح  کامل  باید، مشخصات برآورد  کننده  مشاور یا واحد تهیه  .مهندس4
  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن به  نسبت  پیشنهاد قیمت  هیارا  پیمانکار براي  است  والزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت  ها را، که آن

 کند.  رجد  پیمان  خصوصی فنی
االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1400براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال .5

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.  لمو مک  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل مه ، مقد اتلی.مفاد ک1
از   واحد هر یک  بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات هکنند  تعیین  تنهایی  ، به اتیها و کل فصل  مهدر مقد  شده  درج  ها و شرح ردیف  .شرح2

و  ابه  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  ینف  اتصو مشخ  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها، در صورتی ردیف
 .باشد  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر

  کارگیري و به  مینات  هاي هزینه  و شامل  بودههساخت و ترمیم قنات رشت به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این  هاي .قیمت3
در   مصالح  جایی ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگیري هیته  مورد نیاز، شامل  مصالح  مینات  و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین انسانی  نیروي
  این  هاي واحد ردیف  مورد)، در بهاي  (بر حسب  اندازي و راه  آزمایشه .هزین کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  ، وبه مصالح  ، اتالف کارگاه

 . است  شده  بینی بها پیش  فهرست
کار،   پراکندگی  بابت  بهایی  اضافه  گونه  .هیچ است  فنی  اتصو مشخ  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي متبها، قی  فهرست  این  هاي .قیمت4

  به  کند، جز آنچه  تر یا مخصوص کار را مشکل  اجراي  دیگر که  اتیو کیف  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  ، تعبیۀ یا ارتفاع  ، عمق زمین  سختی
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  بینی بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در این  صراحت

  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده ، مانیپ  به  کار منضم  ياجرا  نهیدر برآورد هز  که  یدر صورت ، يباالسر  و يا منطقه يها بیضر  به  مربوط  .مبلغ5
 .باشد یدر برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نم ها نهیهز ایها بیضر نیا ینیب شیدر صورت عدم پ گری. به عبارت د است

  هاي با قیمت  آن  هدیگر، یا مقایس  هاي بها با فهرست  فهرست  این  هبها با یکدیگر، یا مقایس  فهرست  این  هاي فصل  هاز مقایس  گیري  .با نتیجه6
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  هیتجز روز یا استناد به

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحلۀ  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوة  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  .در هر بخش7
  اتخص، مش پیمان خصوصی  فنی  مورد، مشخصات  و بر حسب قنات عمومی  فنی  اتصبها، مشخ  فهرست  در این  یفن  مشخصات.منظور از 8

 . و دستور کارهاست  اجرایی  هاي در نقشه  شده  تعیین
 . است 1  پرتلند نوع  ، منظور سیمان است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  هایی .در ردیف9
 . است 18بند   جدول  بها، طبق  فهرست  در این  شده  نامبرده  هاي مالت  ساخت  مورد نیاز براي  مصالح  میزانو   .نوع10
  مواردي  ، تنها براي بیش از آن  حمل  .هزینه است  بها منظور شده  فهرست  این  هاي ردیف  در قیمت  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  .هزینه11
 شود. می  پرداخت  و نقل  حمل  یا فصل  با ماشین  خاکی  عملیات  فصل  هاي مورد، از ردیف  ، برحسب است  شده  ها تعیین فصل  در مقدمه  که
 مشاور برسد.  یید مهندستا به  از سفارش ، قبل فنی  بامشخصات  مورد نیاز، باید ازنظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  .نمونه12
، با  هاست مجلس  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها، بر اساس  گیري ندازه.ا13

،  است  شده  بینی شبها پی  فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  گیرد.درمواردي می  ها صورت فصل  و مقدمه  مفاد کلیات  به  توجه
گیري مقادیر  بینی شده براي اندازه گذاري که واحد آن متر طول پیش هاي مربوط به لوله در فصل شود. می  انجام شده  تعیین  روش به  گیري اندازه

 . گیرد گذاري مالك عمل قرار می ها، متعلقات و شیرها در محور مسیر لوله آن، طول خط نصب شده، شامل لوله، اتصالی
ها با  آن  میلگرد، باید مطابقت  ها، نصب کنی ، مانند پی ها بعداً میسر نیست آن  کامل  شود و بازرسی می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  .عملیاتی14

 شوند.  لسهج  مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجراي  و دستور کارها، حین  فنی  ، مشخصات اجرایی  هاي نقشه
 شود. می  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعیت  ، در صورت1  پیوست  کار، مطابق پاي  .مصالح15
کارفرما   مشاور و تصویب  یید مهندسات ساز، باید به بتن  هاي دستگاه  ر و همچنینتو فیل  بتن  سنگی  تولید مصالح  هاي استقرار دستگاه  .محل16

 برسد.
کار در   پیشرفت  کندي  هاي هزینه  ، شامل است  شده  بینی پیش  زیرزمینی  کار زیرتراز آب  اجراي  بهاي اضافه  صورت به  که  هایی .در ردیف17

 
 

 

٣  
 

 



  کلیات
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
یید ات به  آن  مشابه  یا وسیله  موتوري  هاز تلمب  استفاده  لزوم  شود که می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوري  هبا تلمب  آب  آبدار و تخلیه  محیط

  انجام  زیرزمینی  زیرتراز آب  که  از عملیات  قسمت  آن  به  یاد شده  هاي شود.ردیف  مجلس  کار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس  مهندس
 گیرد. می  شود، تعلق

شود.  غیر مستقیم محاسبه می. مبناي محاسبه اضافه بهاي عمق در اجراي عملیات داخل قنات، فاصله بین دو میله تا سطح زمین به صورت 18
 به عبارت دیگر مبناي محاسبه عمق، میانگین عمق و میله چاه خواهد بود.

 نماید. می  مالتها را مشخص  در انواع  مورد استفاده  زیر مقدار سیمان  دول. ج19
 
 

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

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
مالت ماسه بادي و 

 1:4سیمان 
مالت ماسه بادي و 

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

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح
مالت سیمان پودر سنگ 

 1:1:3خاك سنگ 

دوغاب سیمان سفید 
براي  1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالك و 
 کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید 
براي  1:6خاك سنگ 

 بندکشی موزاییک فرنگی

 مالت موزاییک
5/2:5/2:1 

 350 225 400 300 مقدار سیمان

 شرح
 مالت موزاییک

 2:5/1:1 
  دوغاب سیمان معمولی

 
 430 450 مقدار سیمان

 
 

لیتر اول،  10لیتر مازاد بر  5باشد، به ازاي هر  در ثانیه لیتر 10چنانچه آبدهی قنات در زمان اجراي عملیات در داخل کوره قنات، بیش از . 20
لیتر قیمت کسر نخواهد شد و محاسبه  5شود. (براي کسر  شود، اضافه می درصد به قیمت ردیف عملیاتی که در کوره قنات انجام می 3/0

 نگین آبدهی قبل و بعد انجام عملیات خواهد بود، که باید به تایید مشاور و تصویب کارفرما برسد.آبدهی میا
گراد باشد، به ازاي هر درجه کمتر، به میزان  درجه سانتی 8چنانچه در زمان اجراي عملیات در داخل کوره قنات، دماي آب قنات کمتر از . 21
 شود. شود، اضافه می که در کوره قنات انجام می هاي عملیاتی درصد به قیمت تمامی ردیف 2/0

 . است  شده  ، محاسبه1400  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها، بر مبناي  فهرست  . این22
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    با دست  خاکی  عملیات و  تخریب  .عملیات اول  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
    با دست  خاکی  عملیات و  تخریب  .عملیات اول  صلف
 

  مقدمه
شوند و مصالح حاصل به مصرف  کنی می ،گودبرداري و کانالکنی پی برداري، خاكبه سطوحی که مشمول  010101قیمت ردیف  .1

 گیرد. رسد، تعلق نمی ریزي نمی خاك
منوط به دستور کار مهندس مشاور است و پس از تنظیم صورت جلسه انجام کار آن با مهندس مشاور قابل  010101اجراي ردیف  .2

 پرداخت است.
هاي مربوط پرداخت  بینی نشده است و این هزینه، جداگانه از ردیف ، هزینه بریدن درخت پیشها هاي ریشه کن کردن درخت در ردیف .3

 شود. می
بهاي واحد عملیات تخریب در این فصل، براي هر ارتفاع، هر عمق به هر شکل و هر وضع است و به عنوان سختی کار، هزینه  .4

 گیرد. اي به آن تعلق نمی جداگانه

ها منظور شده و  و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازي، در قیمتآوري و بارگیري  هزینه جمع .5
در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود، بهاي بارگیري و حمل 

ا ماشین، بر اساس حجم مصالح بارگیري شده در داخل کامیون، هاي مربوط به حمل، از فصل عملیات خاکی ب باراندازي آن طبق ردیف
 شود. محاسبه و پرداخت می

اي براي تهیه  ها، تهیه خاك مناسب براي پرکردن جاي ریشه به هزینه پیمانکار است و بهاي جداگانه کن کردن درخت هاي ریشه در ردیف .6
 ا در پیشنهاد قیمت خود منظور کند.شود، از این روي، پیمانکار باید این هزینه ر خاك پرداخت نمی

هاي محل  حجم عملیات خاکی یا محدودیت عملیات خاکی، به طور معمول باید به وسیله ماشین انجام شود. در مواردي که به علت کمی .7
هاي فصل عملیات  فاجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقالم این نوع کارها با استفاده از ردی

شود. در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود، پرداخت حجم مقادیر  خاکی با دست برآورد می
 باشد. هاي این فصل، تنها با تایید کارفرما مجاز می افزایش یافته  با قیمت

ها و ویبراتورهاي موتوري  بیدن که توسط وسایل دستی یا غلطکشود و همچنین عملیات کو عملیات خاکی که توسط دج بر انجام می .8
 شود. شود نیز، عملیات خاکی دستی محسوب می دستی (غیر خودرو یا کششی) انجام می

شود و از بابت تغییر  ها محاسبه می حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کارها و صورت جلسه .9
 گونه پرداختی بعمل نخواهد آمد. نشست یا تورم یا کوبیدن مصالح، هیچحجم ناشی از 

 شوند: بندي می ها به صورت زیر طبقه انواع زمین .10

 هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود به حدي در آن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد. هاي لجنی، زمین . زمین10-1

 هایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند. زمینهاي نرم،  . زمین10-2

 هایی هستند که با کلنگ یا دج بر کنده شوند. هاي سخت، زمین . زمین10-3

هایی که  بري یا مواد منفجره نیاز باشد. زمین هاي بادي، هیدرولیکی سنگ ها چکش هایی هستند که براي کندن آن هاي سنگی، زمین . زمین10-4
هایی که با وسایل دستی قابل جابجایی است) توأم با خاك یا مخلوط شن وماسه وجود داشته باشد،  ی سنگ(سنگدر آن قطعات معمول

 شوند. زمین سنگی تلقی نمی

بندي زمین در سایر عملیات خاکی، با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین  ها، با تایید مهندس مشاور و طبقه بندي زمین پی طبقه .11
 شود. می
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عملیات خاکی در سنگ و کلیه عملیات خاکی و حفاري پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام الزم به منظور تامین ایمنی و انجام  در .12

 عملیات حفاظتی است و پرداخت اضافی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

 اي پرداخت نخواهد شد. نهگیرد، هزی براي مواردي که آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی دیگر صورت می .13

 نحوه پرداخت هزینه حمل خاك، به شرح زیر است: .14

هاي  شود، طبق اندازه ریزها، حجم خاکی که حمل می کنی به خارج کارگاه یا به خاك برداري و پی هاي حاصل از خاك . در مورد خاك14-1
ها منظور شده و پرداخت دیگري از این بابت به  قیمت هاي مربوط به افزایش حجم و تورم، در شود، هزینه محل کنده شده محاسبه می

ریزها، یا  ها در خاك ریزها مصرف شود، عدم مصرف این خاك هاي حاصل از موارد یاد شده، باید در خاك عمل نخواهد آمد. تمام خاك
اور و تصویب کارفرما و تنظیم ها به خارج کارگاه در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي، منوط به پیشنهاد مهندس مش حمل آن

 صورت جلسه اجرایی است.

شود،  ریزها، حجم خاکی که حمل می هاي تهیه شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه) براي مصرف در خاك . در مورد خاك14-2
 شود. هاي محل مصرف در نظر گرفته می برابرحجم اندازه

ترین فاصله بین مرکز  کنی، در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاه برداري و پی محل خاكهاي مصرفی در خاکریزها از  . در مورد خاك14-3
 برداري، مالك محاسبه و پرداخت بهاي حمل خواهد بود. ریز و خاك ثقل خاك

شود،  جابجا میشود یا در داخل کارگاه  ها ومواد زاید که به خارج کارگاه حمل می هاي حمل درج شده در این فصل، براي خاك ردیف .15
 شود، به عبارت دیگر، براي انباشتن (دپوکردن) و بارگیري مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت. تنها یک بار پرداخت می

 قابل پرداخت نخواهد بود. 010701متر، ردیف  100هاي بیش از  در صورت حمل مواد حاصل با وسایل دستی براي مسافت .16

 برداري شده پرداختی صورت نخواهد گرفت. گیرد، بابت تسطیح و رگالژ سطح خاك صورت می کنی با دست در مواردي که عملیات پی .17

 ، بهاي تهیه و حمل آب به هر فاصله منظور شده است.010803و  010802هاي  در ردیف .18

گیرد. تعلق نمی 010101شود ردیف  در مواردي که بوته کنی همراه با کندن خاك به وسیله ماشین انجام می
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٩٠٠,۴۴

های پوشیده شده از بوته و خارج کردن  بوته کنی در زمین
کنی  ریشه های آن ازمحل عملیات، همچنین بریدن و ریشه

 ۵٠ها در هرنج قنات به وسیله دست و حمل تا فاصله  نی
 متری.

٠١٠١٠١ 

  

 اصله ۶٠٠,۴٠

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

متر  سانتی ۵متر باشد، به ازای هر  سانتی ١۵سطح زمین تا 
شود) و  متر به تناسب محاسبه می سانتی ۵محیط تنه (کسر 

 حمل آن به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٢ 

  
 اصله ٠٠٠,١٣۵

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت 
متر باشد و حمل آن  سانتی ٣٠تا  ١۵در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٣ 

  
 اصله ۴٠٠,۵٠

متر که  سانتی ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠٣بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانتی ١٠به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 شود). تناسب محاسبه می

٠١٠١٠۴ 

  
 اصله ٢٣٨,٠٠٠

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

 متر باشد. سانتی ٣٠تا  ١۵بیش از 

٠١٠١٠۵ 

  
 اصله ۵٠٠,١۶٠

متر که  سانتی ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠۵بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانتی ١٠به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر

 شود.). تناسـب محاسبه می

٠١٠١٠۶ 

 مترمکعب ۵٠٠,۵۶٩  
تخریب بناییهای آجری و بلوکی و سنگی با هر نوع مالت، 

 در خارج از قنات.
٠١٠٢٠١ 

 مترمکعب ٧,٧١٢,٠٠٠  
تخریب انواع بتن مسلح و غیرمسلح، با هر عیار سیمان و 

 ها. بریدن میلگرد
٠١٠٣٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,۶٧٠  
ها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل  برداری در پی لجن

 ها. متری و تخلیه آن ۵٠مشابه آن تا فاصله 
٠١٠۴٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢۴٨  
های نرم و  کنی و گودبرداری در زمین خاکبرداری، پی

 های مربوط. ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل
٠١٠۴٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,۵۶۶  
های سخت و  کنی و گودبرداری در زمین خاکبرداری، پی

 های مربوط. ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل
٠١٠۴٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴٣۵,١  
های سنگی با هر  کنی و گودبرداری در زمین خاکبرداری، پی

 های مربوط. وسیله و ریختن مواد کنده شده به کنار محل
٠١٠۴٠۴ 

 
 

 

٧  
 

 



    با دست  خاکی  عملیات و  تخریب  .عملیات اول  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٠٠٠,۶۴۵

در صورتی که  ٠١٠۴٠۴تا  ٠١٠۴٠٢های  بها به ردیف اضافه
های زیرزمینی صورت گرفته  عملیات پایین تر از سطح آب

کشی ضمن اجرای کار، به کار بردن تلمبه  باشد و برای آب
 موتوری ضروری باشد.

٠١٠۵٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٣٠

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

 متر و تسطیح الزم. سانتی ٣٠های حداکثر  و در الیه

٠١٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ۶۵٨,٠٠٠

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

 در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.

٠١٠۶٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴۶٢

متر  ۵٠برای  ٠١٠۶٠٢و ٠١٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه
متر به تناسب  ۵٠حمل اضافی با وسایل دستی (کسر

 شود). محاسبه می

٠١٠٧٠١ 

 مترمربع ٢١,١٠٠  
ها،  برداری و خاک ریزی پی تسطیح و رگالژ سطوح خاک

 ها که با ماشین انجام شده باشد ها و کانال گودال
٠١٠٨٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٣۴  
برداری شده یا سطوح زمین  آبپاشی و کوبیدن سطوح خاک

 درصد پروکتور استاندارد. ٩۵طبیعی تا حد تراکم 
٠١٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٧٠

های حداکثر  آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاک ریزی در الیه
روش پروکتور  درصد به  ٩۵متر با تراکم  سانتی ٣٠

 استاندارد، در هر عمق و ارتفاع.

٠١٠٨٠٣ 
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  حفاری و الیروبی قنات به روش دستی . دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
  حفاری و الیروبی قنات به روش دستی . دوم  فصل

 
 

  مقدمه
 شود. کسر می 020401درصد از قیمت ردیف  10سطح آب، تلمبه موتوري توسط کارفرما تامین شود، در صورتی که در حفاري زیر  .1

  درصد از قیمت ردیف 15در صورتی که در حفاري زیر سطح آب، برق یا موتور ژنراتور و تلمبه موتوري توسط کارفرما تامین شود،  .2
 شود. کسر می

 شود. کسر می 020401درصد از قیمت ردیف 20امین شوددر صورتی که در حفاري، کمپرسور توسط کارفرما ت .3

در صورتی که به علت قلت حجم عملیات حفاري در سنگ، با تایید مشاور و تصویب کارفرما بجاي کمپرسور یا چکش هیدرولیکی از 
 شود. اضافه می 020301درصد به بهاي ردیف  50وسایل دستی استفاده شود، 
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  حفاری و الیروبی قنات به روش دستی . دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

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

  
 مترمکعب ۴,۵٢٣,٠٠٠

برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از  ریزش
متری اطراف  ١٠متری و حمل خاک تا شعاع  ٢٠عمق تا 

 چاه.

٠٢٠١٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٠۵۴

متر،  بیرون  سانتی ٢٠الیروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا
 ١٠متری و حمل خاک تا شعاع  ٢٠آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه.

٠٢٠١٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٨١

در صورتی که ارتفاع بار بیش  ٠٢٠١٠٢بها به ردیف  اضافه
 ۵متر (کسر  سانتی ۵متر باشد به ازای هر  سانتی ٢٠از 

 شود). متر به تناسب محاسبه می سانتی

٠٢٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۵١۶,٧

های غیر سنگی و بیرون  کف شکنی کوره قنات در زمین
 ١٠متری و حمل خاک تا شعاع  ٢٠آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه.

٠٢٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۵١۶,٧

رسوب شکنی و بغل تراشی کوره قنات در زمین غیر 
متری و حمل  ٢٠سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه. ١٠خاک تا شعاع 

٠٢٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ٧,٠۶٧,٠٠٠

های غیر سنگی   نوکنی و بغل بری کوره قنات در زمین
متری و حمل خاک تا  ٢٠بیرون آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه. ١٠شعاع 

٠٢٠١٠۶ 

 مترمکعب ١١,٧۶٧,٠٠٠  
در صورتی که  ٠٢٠١٠۶تا  ٠٢٠١٠۴های  بها به ردیف اضافه

 زمین سنگی باشد.
٠٢٠١٠٧ 

  

 مترمکعب ۴٨٠,٧

در  ٠٢٠١٠۶تا  ٠٢٠١٠۴و  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
متر قرار گرفته باشد  ٢٠صورتی که کوره در عمق بیش از 

متر یک بار (کسر   ٢٠به ازای هر متر اضافه عمق مازاد بر 
 شود). متر به تناسب محاسبه می

٠٢٠١٠٨ 

  

 مترطول ٢,٠۵٠

در صورتی که  ٠٢٠١٠٣و  ٠٢٠١٠٢های  بها به ردیف اضافه
متر قرار گرفته باشد، به ازای هر  ٢٠کوره در عمق بیش از 

متر یکبار (کسر متر به تناسب  ٢٠متر اضافه عمق مازاد بر 
 شود). محاسبه می

٠٢٠١٠٩ 

 ٠٢٠١١٠ حفر میله چاه معکوس (دبیل زنی) در هر نوع زمین. مترمکعب ٩٩٩,٠٠٠,١۴  

 ٠٢٠١١١ های مسدود و نامشخص.  ها و چاه باز کردن دهانه میله مترمکعب ٠٠٠,٣,٧٧۴  

 مترمکعب ۵٠٠,٧۵٩  
حمل و خاکریزی با خاک مناسب در بستر کوره با 

 بندی کف کوره، با خاک موجود داخل قنات. شیب
٠٢٠١١٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,٧٠٠  
، در صورتی که کمبود خاک از ٠٢٠١١٢بها به ردیف  اضافه

 متر تهیه شود. ٢٠بیرون قنات و به عمق تا 
٠٢٠١١٣ 
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  حفاری و الیروبی قنات به روش دستی . دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

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

 مترمکعب ۵٨٠,٩  
، به ازای هر متر عمق اضافی ٠٢٠١١٣بها به ردیف  اضافه

 شود). متر (کسر متر به تناسب محاسبه می ٢٠مازاد بر 
٠٢٠١١۴ 

  
 مترمکعب ۵١٣,٠٠٠,٧

تخریب و بیرون آوردن  قطعات آجر، سنگ و بتن از  
متر و حمل تا شعاع  ٢٠داخل کوره و میله قنات از عمق تا 

 متری اطراف چاه. ١٠

٠٢٠١١۵ 

  

 مترمکعب ۶٠٠,۵٧

،  در صورتی که عمق کوره یا ٠٢٠١١۵بها به ردیف  اضافه
متر افزایش عمق  ۵متر باشد به ازای هر  ٢٠میله بیش از 

متر به تناسب محاسبه  ۵بار (کسر  متر یک ٢٠مازاد بر 
 شود). می

٠٢٠١١۶ 

  
 مترمکعب ٠١٩,٠٠٠,۶

های غیر سنگی  و باالی سطح آب،  چاه زنی میله در زمین
 ١٠متر و حمل خاک به بیرون چاه  تا شعاع  ٢٠تا عمق 

 متری اطراف چاه.

٠٢٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ٧۶٨,٠٠٠,۶

های غیر سنگی  و باالی سطح آب،  چاه زنی میله در زمین
متر باشد به  ٣٠تا  ٢٠در صورتی که عمق چاه بیش از 

متری اطراف  ١٠انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 
 چاه.

٠٢٠٢٠٢ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,۵١۶,٧

های غیر سنگی  و باالی سطح آب،  چاه زنی میله در زمین
متر باشد به  ۴٠تا  ٣٠در صورتی که عمق چاه بیش از 

متری اطراف  ١٠انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 
 چاه.

٠٢٠٢٠٣ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,۵۶۴,٨

های غیر سنگی  و باالی سطح آب،  چاه زنی میله در زمین
متر باشد به  ۵٠تا  ۴٠در صورتی که عمق چاه بیش از 

متری اطراف  ١٠انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 
 چاه.

٠٢٠٢٠۴ 

  
 مترمکعب ٣٣٧,٠٠٠

در صورتی که  عمق چاه بیش  ٠٢٠٢٠۴بها به ردیف   اضافه
متر یکبار  ۵٠متر مازاد بر  ١٠متر باشد، بازای  هر  ۵٠از 

 شود). متر به تناسب محاسبه می ١٠(کسر 

٠٢٠٢٠۵ 

  
 مترمکعب ٩,٨٧٣,٠٠٠

در صورتی که  ٠٢٠٢٠۴تا  ٠٢٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
های سنگی با استفاده از کمپرسور، مواد  چاه زنی در زمین

 منفجره و یا وسایل مشابه آن انجام شود.

٠٢٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ۴١٧,٠٠٠

در صورتی که  ٠٢٠٢٠۴تا  ٠٢٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
چاه زنی در زیر سطح آب و با استفاده از تلمبه موتوری 

 انجام شود، برحسب حجم زیر سطح آب.

٠٢٠۴٠١ 
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  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل

 
 

  مقدمه
شود و از بابت تغییر  ها  محاسبه می حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کارها و صورت جلسه .1

 استثناي آنچه که به صراحت یاد شده است، هیچ گونه پرداختی بعمل نخواهد آمد.حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن به 
برداري و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات  هاي واحد این فصل هیچگونه بها یا اضافه بهایی مانند پروفیل سازي در خاك به قیمت .2

 گیرد. ق نمیخاکی و مانند این ها (به استثناي آنچه که به صراحت یاد شده است)، تعل

هاي اجرایی و دستور کارها انجام شود، پرکردن مجدد  هاي درج شده در نقشه کنی و کانال کنی بیش از اندازه برداري، پی چنانچه خاك .3
هاي اضافی با مصالح باکیفیت قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم کوبیدن آن، به عهده پیمانکار است و از این بابت  قسمت

 خت نخواهد شد.وجهی پردا

  اجرایی  هاي در نقشه  باشد که  الزم  سازي و پی  کنی پی  دیوارة  بین  اي دیوارها، فاصله  سازیها و احداث پی  اجراي  براي  که  در مواردي .4
  ، باید با مصالح عملیات  مبعد از اتما  اضافی  فاصلۀ  خواهد شد.این  اضافه  کنی ابعاد پی متر به سانتی 50  ، از هر طرف است نشده  بینی پیش

 گردد.  ، پرداخت مربوط  هاي ردیف  بر اساس  آن  شود و بهاي  کوبیده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول
 شود: بندي می ها به صورت زیر طبقه انواع زمین .5

 آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد.هایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدي در  هاي لجنی زمین . زمین5-1

قوه اسب و یا وسایل مشابه، بدون استفاده از  150هایی هستند که انجام عملیات در آن به وسیله بولدوزر تا قدرت  هاي نرم، زمین . زمین5-2
 ریپر عملی است.

قوه اسب و یا وسایل مشابه با استفاده از  300ولدوزر تا قدرت هایی هستند که انجام عملیات در آن به وسیله ب هاي سخت، زمین . زمین5-3
 ریپر عملی است.

هایی هستند که براي کندن و یا استخراج آن، مصرف مواد سوزا و منفجره ضروري باشد و یا استفاده از ماشین  هاي سنگی، زمین . زمین5-4
 باشد. قوه اسب، الزامی 300آالت سنگین، مانند بولدوزر با قدرت بیش از 

بندي زمین در سایر عملیات خاکی، با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام  بندي زمین پی ها، با تایید مهندس مشاور و طبقه طبقه .6
 شود. می

اساس متر طبق دستور کار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن بر  سانتی 10هاي نباتی در حد  برداشت خاك .7
 شود. هاي نرم، پرداخت می برداري در زمین ردیف خاك

هاي مربوط, بر حسب مورد، اختالف تراز زمین طبیعی بستر آماده شده (یا برم) در  ها و پی در ردیف برداري کانال منظور از عمق خاك .8
 باشد. محور کانال یا مرکز پی می

 نحوه پرداخت هزینه حمل خاك: .9

ریزها. حجم خاکی که  کنی به خارج کارگاه و یا به خاك کنی و کانال برداري، گودبرداري، پی حاصل از خاكهاي  . در مورد حمل خاك9-1
هاي مربوط به ازدیاد حجم یا تورم، در قیمت ها منظور شده است و  شود، هزینه هاي محل کنده شده محاسبه می شود طبق اندازه حمل می

ریزها مصرف شود، عدم مصرف این  هاي حاصل از موارد یاد شده باید در خاك مد. تمام خاكپرداخت دیگري از این بابت به عمل نخواهد آ
ریزها یا حمل آن ها به خارج از کارگاه در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و  خاك ها در خاك

 تصویب کارفرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی است.
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  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
شود،  شود یا در داخل کارگاه جابجا می ل درج شده در این فصل براي خاك ها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل میهاي حم ردیف .10

شود. به عبارت دیگر براي انباشتن (دپوکردن) بارگیري و باراندازي مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت. ولی  تنها یک بار پرداخت می
ار، بارگیري و حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، بارگیري و حمل مجدد با پیشنهاد مهندس مشاور چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت ک

 شود. هاي مربوط پرداخت می و تصویب کارفرما، بر اساس صورت جلسه اجرایی از ردیف
آماده شده، توسط مهندس هاي لجنی بر حسب مورد نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور ایجاد بستر  در زمین .11

شود. عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور  مشاور پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته می
 گیرد. و پیمانکار، صورت جلسه شده و پس از تایید کارفرما، مالك پرداخت قرار می

متر، پرداخت  20/1کنی با عرض کف تا  هاي کانال متر مربع) طبق ردیف 1شکل کوچک (سطح مقطع کمتر از  vهاي  بهاي حفر کانال .12
 شود. می

هاي مربوط در این فصل، پرداخت  برداري، فقط هزینه بارگیري و حمل، طبق ردیف هاي توده شده حاصل از خاك براي برداشتن خاك .13
 اهد شد.شود و بابت تهیه خاك هزینه اي پرداخت نخو می

هاي طبیعی، نهرها، فاروها و آب شکستگی ها، باید قبل از شروع عملیات تسطیح، با  انجام عملیات خاکی براي پرکردن مسیل ها، زهکش .14
هاي مربوط در این فصل بطور  مصالح مورد نظر و طبق دستور کار مهندس مشاور صورت گیرد. بهاي عملیات با استفاده از ردیف

 شود.  جداگانه پرداخت می
 شود. پرداخت نمی 030406و  030405هاي  کنی در لجن انجام گیرد، اضافه بها به ردیف در صورتی که عملیات کانال .15
، پرداخت 030407متر با وسیله مکانیکی، با استفاده از ردیف  50هاي توده شده (در صورت ضرورت) تا فاصله  جابجایی مجدد خاك .16

 شود. می
در صورت تصویب  030408و  030407هاي  متر، موضوع ردیف 50متر تا  20برداري به فاصله بیش از  خاكحمل مواد حاصل از  .17

هاي یاد شده پس از تنظیم صورت جلسه اجرایی پرداخت  شود و اضافه بهاي ردیف کارفرما بر اساس دستور کار مهندس مشاور انجام می
هاي  شود اضافه بهاي ردیف انجام می 030501برداري مطابق ردیف  شود در صورتی که بارگیري و حمل مواد حاصل از خاك می

 قابل پرداخت نیست. 030408و  030407

درصد بهاي  77هاي آسفالتی انجام شود  درصد و در صورتی که در راه 90هاي ساخته شده شنی انجام شود,  که حمل در راه در صورتی
شود. پرداخت می 030506تا  030503

 
 

 

١٣  
 

 



  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۶٨٠,٢  
شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به 

 متر. سانتی ١۵عمق تا 
٠٣٠١٠١ 

 مترمکعب ٢٠٣,٠٠٠  
های لجنی با وسیله مکانیکی، حمل  برداری در زمین لجن

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ٢٠مواد تا فاصله 
٠٣٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٣٢,٩٠٠

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

 برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ۶٨,٩٠٠

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

 برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ٣٨۵,۵٠٠

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

 برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ۴۶٠,٠٠٠

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

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

٠٣٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٧٣

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

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

٠٣٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ٢٢٧,٠٠٠

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

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

٠٣٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٣٣۴

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

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠

٠٣٠٣٠٣ 

  
 مترمکعب ١,٢٨٨,٠٠٠

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

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠فاصله 

٠٣٠٣٠۴ 

  

 مترمکعب ٢٠,٧٠٠

، هرگاه عمق ٠٣٠٣٠۴تا  ٠٣٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در  ٢کنی بیش از  پی

متر دوبار و به همین ترتیب  ۴تا  ٣متر یکبار،  ٣تا  ٢عمق 
 های بیشتر. برای عمق

٠٣٠٣٠۵ 

 
 

 

١۴  
 

 



  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٣۴

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

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ٢٠

٠٣٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٨۶

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

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

٠٣٠۴٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٣,٧٢۴

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

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ٢٠

٠٣٠۴٠٣ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١۶٧

کنی با وسایل مکانیکی در  های کانال بها به ردیف اضافه
های لجنی صورت  های نرم، هر گاه عملیات در زمین زمین
 گیرد.

٠٣٠۴٠۴ 

 مترمکعب ٠٠٠,١١۴  
کنی، هر گاه عملیات در زیر  های کانال بها به ردیف اضافه

 ترازآب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.
٠٣٠۴٠۵ 

  

 مترمکعب ١٧۵,۵٠٠

کنی، هر گاه عملیات  های پی کنی و کانال بها به ردیف اضافه
زیر تراز آب زیرزمینی انجام گیرد و استفاده از تلمبه 
موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب، 

 الزام آور باشد.

٠٣٠۴٠۶ 

 مترمکعب ٢١,٧٠٠  
کنی،  های خاکبرداری و پیکنی و کانال بها به ردیف اضافه

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر  ٢٠هرگاه فاصله حمل بیش از 
٠٣٠۴٠٧ 

  
 مترمکعب ۶٠٠,۶٧

های  کنی در زمین های خاکبرداری و کانال بها به ردیف اضافه
متر  ۵٠متر و حداکثر  ٢٠لجنی، هرگاه فاصله حمل بیش از 

 باشد.

٠٣٠۴٠٨ 

  
 مترمکعب ٧٢,١٠٠

های توده شده و  بارگیری حاصل از عملیات خاکی یا خاک
حمل آن با کامیون یا هر وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ١٠٠

٠٣٠۵٠١ 

  

 مترمکعب ٠۴٠,۶

های توده شده  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
 ۵٠٠متر و حداکثر تا  ١٠٠وقتی که فاصله حمل بیشتر از 

متر اول. کسر  ١٠٠متر مازاد بر  ١٠٠متر باشد، برای هر 
 شود. متر به تناسب محاسبه می ١٠٠

٠٣٠۵٠٢ 

  

 مترمکعب ٢٩,٣٠٠

های توده شده  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
های سرویس وقتی که  های ساخته نشده مانند راه در راه

کیلو متر باشد، برای  ١٠متر و تا  ۵٠٠فاصله حمل بیشتر از 
متر اول. (کسر کیلومتر به  ۵٠٠هر کیلو متر مازاد بر 

 شود). تناسب محاسبه می

٠٣٠۵٠٣ 

 
 

 

١۵  
 

 



  با ماشین  خاکی  .عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٢۶,۶٠٠

های توده شده  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
های سرویس برای  های ساخته نشده مانند راه در راه

 کیلومتر.  ١٠فواصل حمل بیشتر از 

٠٣٠۵٠۴ 

 مترمکعب ٢٠,٣٠٠  
ها و  ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ریختن خاک

 ها با ماشین. ها و پرکردن آن ها و ترانشه کانال
٠٣٠۶٠١ 

 
 

 

١۶  
 

 



 کاری و عایق  اندود و بندکشی ،  با سنگ  بنایی  .عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
 کاری و عایق  اندود و بندکشی ،  با سنگ  بنایی  .عملیات چهارم  فصل

 

  مقدمه
کیلومتر  30این فصل، هزینه تهیه تمام مصالح، مانند سنگ، ماسه، سیمان، آب و بارگیري و حمل تا فاصله هاي  هاي واحد ردیف در قیمت .1

کیلومتر تجاوز  30ها منظور شده است، هرگاه فاصله حمل مصالح یاد شده از  از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازي، در قیمت
، براي هر یک از اجزاي تشکیل دهنده بـه ازاي  030506تا  030505هاي  ورد از ردیفکند، (بجز سیمان) هزینه حمل اضافی بر حسب م

هـاي درج   کیلومتر سیمان از محل تهیه تا مرکز ثقل کارگاه بر اساس ردیـف  30شود. هزینه حمل مازاد بر  متر مکعب کیلومتر پرداخت می
 شود. شده در فصل حمل و نقل، محاسبه و پرداخت می

 شود. مترمکعب ماسه در نظر گرفته می 3/0مترمکعب عملیات بنایی،  1کیلومتر ماسه، در  1ه حمل مازاد بر براي محاسبه هزین .2

 شود. مترمکعب سنگ الشه در نظر گرفته می 3/1مترمکعب عملیات بنایی،  1کیلومتر سنگ، در  1براي محاسبه هزینه حمل مازاد بر  .3

 مترمکعب مصـالح فیلتـر درنظـر گرفتـه     1/1مترمکعب عملیات فیلترریزي،  1مصالح فیلتر، در کیلومتر  1حمل مازاد بر براي محاسبه هزینه  .4
 شود. می

 باشد. ، شامل بهاي چوب بست نیز می040601اضافه بهاي ردیف  .5

یعنی یک واحـد حجـم    5:1هاي داده شده در مالت ها براي اختالط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است. براي مثال مالت  نسبت .6
هاي یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت در جـدول مربـوط، در    واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 5یمان در مقابل س

 کلیات این فهرست آمده است.

 شود. اي پرداخت نمی ها، وجه اضافه براي زخمی کردن سطوح (غیر از سطوح بتنی و بتن مسلح) به منظور اندودکاري روي آن .7

مترمربـع کمتـر باشـد، از     1/0هایی که هر کدام از  شود، اندازه گیري خواهد شد و سطح سوراخ ها، سطح نهایی که بندکشی می در بندکشی .8
 سطح بندکشی کسر نخواهد شد.

 هاي مربوط منظور شده است و از این پاشی، در قیمت ردیف ها، تمیز کردن سطح زیرکار و در آوردن مالت اضافی و همچنین آب در بندکشی
 شود. اي پرداخت نمی بابت هزینه اضافه

 
 

 

١٧  
 

 



 کاری و عایق  اندود و بندکشی ،  با سنگ  بنایی  .عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٧٩٩,٠٠٠  
سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با 

 قلوه سنگ.
٠۴٠١٠١ 

 ٠۴٠١٠٣ خشکه چینی (بلوکاژ) با قلوه سنگ. مترمکعب ٠٠٠,٨٩۶  

 ٠۴٠١٠۴ خشکه چینی (بلوکاژ) با سنگ الشه. مترمکعب ١,٩١١,٠٠٠  

  
 مترمکعب ۴,۴۴٧,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با 
(کیلوگرم در مترمکعب) و قلوه  ١٣گالوانیزه  تورسیمی 

 سنگ.

٠۴٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ٧١٠,٠٠٠,۵

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با 
(کیلوگرم در مترمکعب) و سنگ  ١٣گالوانیزه  تورسیمی 

 الشه.

٠۴٠١٠۶ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٢٩

ازای هر  ، به ٠۴٠١٠۶و  ٠۴٠١٠۵های  ردیف بها به  اضافه
کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه در هر 

 مترمکعب تور سنگ.

٠۴٠٢٠١ 

 ٠۴٠٣٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٠٠٠,٣۶۴,۴  

 ٠۴٠٣٠٢ در پی. ١:۴بنایی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ۴,۴۵٨,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠٣ در پی. ١:٣بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ۴,۵٧٨,٠٠٠  

 مترمکعب ١٠١,٠٠٠  
های خشکه چینی و بنایی با سنگ الشه،  ردیف بها به  اضافه

 ها. برای سطوح شیبدار در شیروانی
٠۴٠۴٠١ 

 مترمکعب ١,١٣٣,٠٠٠  
های بنایی با سنگ الشه درپی، برای  ردیف بها به  اضافه

 بنایی در دیوار.
٠۴٠۴٠٢ 

 ٠۴٠۵٠١ .١:٣بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ۴۵٧,٠٠٠,٩  

 ٠۴٠۶٠١ بها برای بنایی قوسی شکل. اضافه مترمکعب ۵٠٠,٧٧٧  

  
 مترمکعب ۵۴١,٠٠٠

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

 حین اجرای عملیات، الزامی باشد

٠۴٠۶٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٨٩١

بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیه فنی که  اضافه
متر  ۶ها برابر یا کمتر از  حجم عملیات بنایی هر یک از آن

 مکعب باشد

٠۴٠۶٠٣ 

 مترمکعب -٩٣۶,۵٠٠  
های بنایی سنگی، در صورتی که از مصالح  کسربها به ردیف

 سنگ الشه موجود در مسیر استفاده شود.
٠۴٠۶٠۴ 

 ٠۴٠٧٠١ تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه بندی شده. مترمکعب ٠٠٠,١,١٠۴  
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 کاری و عایق  اندود و بندکشی ،  با سنگ  بنایی  .عملیات چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,٢۵۴  
بند کشی نمای سنگی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان 

١:٣. 
٠۴٠٨٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١٧٣  
 ٣:١بند کشی نمای سنگی نیم تراش با مالت ماسه سیمان 

 در سطوح افقی، قائم یا مورب.
٠۴٠٨٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٣١٩  
متر روی سطوح  سانتی ١اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 .٣:١سیمان  مالت ماسه افقی، قائم و مورب، با 
٠۴١٠٠١ 

 مترمربع ۴١٩,٠٠٠  
متر روی سطوح  سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت حدود 
 .٣:١سیمان  افقی، قایم و مورب، با  مالت ماسه

٠۴١٠٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٠٣  
متر روی سطوح  سانتی ٣اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 .٣:١سیمان  مالت ماسه افقی، قائم و مورب، با 
٠۴١٠٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٧۵٠  
متر روی سطوح  سانتی ۵اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 .٣:١سیمان  مالت ماسه افقی، قائم و مورب، با 
٠۴١٠٠۴ 

  

 مترمربع ٣٩٨,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل (زمین پارچه) نبافته 
اتیلن یا پلی استر بر اساس هر مترمربع  سوزنی از جنس پلی

گرم به منظورهای مختلف، مانند جداسازی،  ٣٠٠
 فیلتراسیون، زهکشی و تثبیت بسترهای سست.

٠۴١١٠١ 
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 بندی فصل پنجم. قالب
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
 بندی فصل پنجم. قالب

 

  مقدمه
 ترکیبی از آن دو است.هاي این فصل، قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزي و یا  هاي موضوع ردیف قالب .1
هاي روسی یا مشابه آن است. چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی، اعم از اینکه محصول  منظور از تخته نراد خارجی، چوب .2

 شود. ها شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده می کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن

 ها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، مالك محاسبه خواهد بود. گیري قالب بندي در اندازه .3

 گیرد. مبناي محاسبه ارتفاع دیوار، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روي پی یا کف بتنی که دیوار روي آن قرار می .4

 کامل کار در نظر گرفته شده است. هاي پشت بند، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجراي هاي این فصل، هزینه در ردیف .5
اي از قطعات فلزي یا چوبی یا مخلوطی از آن دو به صورت افقی یا قائم و یا  منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه .6

ا، به کار برده ه مایل ویا قوسی است، که براي نگهداري قالب و انتقال نیروهاي ناشی از بتن ریزي از قالب به زمین، یا سایر تکیه گاه
 شود. می

 منظور از پشت بند در این فصل، بسته به نوع قالب، به ترتیب زیر است: .7

ها براي نگهداري قالب و در مقابل نیروهاي ناشی از بتن  هاي فلزي افقی، قائم یا مایل و یاقوسی است که از آن . در قالب فلزي، پروفیل7-1
 لزي، می تواند از جنس چوب نیز باشد.شود. پشت بند قالب ف ریزي، به کار برده می

شود و می توانند به  ها استفاده می . در قالب چوبی قطعات چهار تراش افقی یا قائم است که براي اتصال قالب به یکدیگر و تقویت آن7-2
 جاي چهارتراش، قطعات فلزي یا ترکیبی از چوب و فلز باشد.

 نصب فاصله نگهدار، پیش بینی شده است. بندي دیوارها، هزینه تهیه و هاي قالب در ردیف .8
منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله فلزي یا پالستیکی و میله دوسر رزوه و واشر و مهره است، که براي مقابله با فشار بتن مورد  .9

 گیرد. استفاده قرار می

 شده است.ها منظور  هزینه رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزي در قیمت .10

بندي  بندي این فصل، بهاي ماده رها ساز(روغنی و مانند آن) و سیم، میخ، پیچ و مهره الزم که بسته به مورد براي قالب هاي قالب در ردیف .11
 ها منظور شده است. چوبی یا فلزي مورد استفاده قرار می گیرند در قیمت

 هاي این فصل منظور شده است. ر قیمتها، د بهاي انجام عملیات الزم براي ایجاد پخ در گوشه قالب .12

 شود. بندي کسر نمی متر مربع، از سطح قالب 5/0در محاسبه سطح قالب بندي، سطح سوراخ تا  .13

اند، پرداخت  بندي دو وجه درز که مجاور یکدیگر قرار گرفته در ارتباط با انواع درزها در کارهاي بتنی، قالب 050301با پرداخت ردیف  .14
 شود. نمی

هاي مربوط در فصل بتن درجا در نظر گرفته شده است و پرداخت  ها، در بهاي ردیف درزهاي طولی و عرضی پوشش بتنی کانالتعبیه  .15
 گیرد. اي صورت نمی جداگانه

 پرداخت خواهد شد. 050401در مواردي که طبق نقشه یا دستور کار مهندس مشاور قالب در کار باقی بماند اضافه بهاي ردیف  .16
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 بندی فصل پنجم. قالب
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
کوبی و چوب بست الزم براي جلوگیري از ریزش خاك در پی هــا (در صورت نیاز و اجرا) با دستور کار مهندس مشاور و  هزیــنه تخته .17

پرداخت  050501تنظیم صورت جلسه اجرایی بر حسب سطحی که تخته کوبی شده است(سطح تماس تخته با دیواره پی) طبق ردیف 
 شود. می

 تیرهاي پیش ساخته باید توسط پیمانکار تهیه و به تایید مهندس مشاور برسد.هاي فلزي  هاي اجرایی قالب نقشه .18
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 بندی فصل پنجم. قالب
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

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

 مترمربع ٢,٠٩٩,٠٠٠  
ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع  بندی پی تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ٢دیوار تا 
٠۵٠١٠١ 

 مترمربع ٢,٢٢٧,٠٠٠  
بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار  تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ٣و تا  ٢بیش از 
٠۵٠١٠٢ 

 مترمربع ٢,٧٧٧,٠٠٠  
های بتنی با ارتفاع بیش از  بندی دیواره تهیه وسایل و قالب

 متر. ٣
٠۵٠٢٠١ 

  
 دسیمتر مکعب ٠٠٠,١۵۴

بندی برای تعبیه انواع درزها در  تهیه وسایل و قالب
کارهای بتنی، با تمام مصالح الزم، بدون پرکردن آن بر 

 حسب حجم درز.

٠۵٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٠٧۴  
های قالب بندی، هرگاه قالب الزاما در  بها به ردیف اضافه

 کار باقی بماند.
٠۵٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٣٣٨,٠٠٠

بندی هرگاه عملیات در زیر  های قالب بها به ردیف اضافه
کشی با تلمبه  های زیرزمینی انجام شود وآب تراز سطح آب

 موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.

٠۵٠۴٠٢ 

 مترمربع ١,٣۴٩,٠٠٠  
تهیه وسایل چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 

 ریزش خاک در قنات در هر عمق.
٠۵٠۵٠١ 

 ٠۵٠۶٠١ بندی در داخل کوره و میله چاه در هر عمق. قالب مترمربع ٢,٠۵٨,٠٠٠  
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  کارهای بتنی . ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
  کارهای بتنی . ششم  فصل

 

 

  مقدمه
 نوع آن تعیین شود.  هاي این فصل، منظور از سیمان به صورت عام، سیمان پرتلند معمولی است، مگر آنکه صراحتاً درتمام ردیف .1

هاي شکسته، براي مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پیمان  رودخانهاي یا  انتخاب شن و ماسه به صورت طبیعی رودخانه .2
 خواهدبود.

کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و  1هاي این فصل هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیري و حمل تا فاصله  در تمام ردیف .3
تجاوز کند، بهاي حمل مازاد، برحسب مورد، طبق کیلومتر  1باراندازي، منظور شده است. هر گاه فاصله حمل مصالح سنگی از 

کیلومتر  1شود. براي محاسبه هزینه حمل مازاد بر  ، از فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می030506تا  030503هاي  ردیف
مین شن و شود. در صورتی که محل تا متر مکعب شن و ماسه براي هر متر مکعب بتن در نظر گرفته می 3/1شن و ماسه، مــعادل 

 گیرد. براي شن مالك عمل قرار می 8/0براي ماسه و ضریب  5/0، ضریــب 3/1ماسه بتن متفاوت باشد به جاي ضریب 

کیلومتر،  30ها منظور شده و هزینه حمل مازاد بر  کیلومتر و باراندازي، در قیمت 30هزینه بارگیري، حمل سیمان و آهک تا فاصله  .4
 شود. ل حمل و نقل پرداخت میهاي مربوط از فص بر اساس ردیف

بندي مصالح، ساختن، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمودن، هر گونه افت ناشی از متراکم کردن، ریخت و پاش  هزینه دانه .5
 ها منظور شده است. بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه ها، در بهاي واحد ردیف

کشی و تعبیه درزهاي  بندي، ماله گذاري، جااندازي، شمشه گیري، شیب )، شامل شابلونها با دست (الینینگ اجراي بتن پوشش کانال .6
 عرضی و طولی است.

) ضروري باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد curing compoundهاي بتن و ماده عمل آورنده ( چنانچه استفاده از افزودنی .7
هاي این فصل، منظور  ار،شرح ردیف و بهاي واحد مربوط تهیه و جزو ردیفهاي ستاره د نیاز، بر اساس دستورالعمل تهیه ردیف

 شود. می

 هاي اجراي شفته، آهک سفید معمولی (هوایی) است. آهک منظور شده در ردیف .8

 گونه پرداخت هاي مربوط به اجراي کار در هر محل و به هر شکل، منظور شده و هیچ ریزي، تمام هزینه هاي مربوط به شفته در ردیف .9
 شود. اي به غیر از آنچه به صراحت تعیین شده است پرداخت نمی جداگانه

کیلومتر در نظر گرفته شده  30هاي مرتبط با قطعات پیش ساخته بتن این فصل هزینه بارگیري، حمل و باراندازي تا  در قیمت ردیف .10
 کیلومتر قابل پرداخت نیست. 30است. حمل مازاد بر 

 گیرد. اي صورت نمی ها منظور شده و پرداخت اضافه قطعات پیش ساخته در قیمتهزینه افت و شکستگی احتمالی  .11

 15/1هاي مربوط با اعمال ضریب  کشی با تلمبه موتوري باشد بهاي ردیف هاي بتنی و... نیاز به آب چنانچه براي نصب طوقه و کول .12
 شود. پرداخت می

 شود. هاي مربوط اضافه می صد به بهاي ردیفدر 20در صورتیکه عملیات بتن ریزي در داخل قنات انجام شود 
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  کارهای بتنی . ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

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

 مترمکعب ٩۴٩,٠٠٠,۴  
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ١٠٠تهیه و اجرای بتن با 

 بتن.
٠۶٠١٠١ 

 مترمکعب ٢٠٠,٠٠٠,۵  
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ١۵٠تهیه و اجرای بتن، با 

 بتن.
٠۶٠١٠٢ 

 ٠۶٠١٠٣ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ٢٠٠تهیه و اجرای با  مترمکعب ٨١٣,٠٠٠,۵  

 مترمکعب ٠٠٣,٠٠٠,۶  
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ٢۵٠تهیه و اجرای بتن با 

 بتن.
٠۶٠١٠۴ 

 مترمکعب ٢٩٢,٠٠٠,۶  
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ٣٠٠تهیه و اجرای بتن با  

 بتن.
٠۶٠١٠۵ 

 مترمکعب ۶,۴٧٧,٠٠٠  
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ٣۵٠تهیه و اجرای بتن با 

 بتن.
٠۶٠١٠۶ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢٨٠  
های بتن ریزی، چنانچه بتن در  بها به ردیف اضافه

 متر یا کمتر اجرا شود. سانتی ١۵ضخامتهای 
٠۶٠٢٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,۵۴٧  
های بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی به  بها به ردیف اضافه

 متر. ۵باال در دیوارها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع 
٠۶٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ۶۴٠,٠٠٠

بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب زیرزمینی  اضافه
انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری 

 الزامی باشد.

٠۶٠٢٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٠٢۶  
های بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن  بها به ردیف اضافه

 متر مکعب باشد. ۴هر یک از ابنیه فنی، کمتر از 
٠۶٠٣٠١ 

 مترمکعب ۶٠٧,٠٠٠,١  
کیلوگرم  ١٠٠تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 

 آهک شکفته درمتر مکعب شفته.
٠۶٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ٢,٠٢٨,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و 
کیلوگرم آهک شکفته در متر  ١٠٠ای) و  مخلوط رودخانه

 مکعب.

٠۶٠۴٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢٧٩  
به ازای هر  ٠۶٠۴٠٢و  ٠۶٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه

 کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته. ۵٠
٠۶٠۴٠٣ 

  

 مترمکعب ٢٢,٣٧٧,٠٠٠

ساخته مسلح  تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش
متر با  میلی ١٠به ضخامت  ١۵×١۵با شبکه میلگرد آجدار 

ها  کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای  میله چاه ٣۵٠عیار 
 ها. و کانال

٠۶٠۵٠١ 

  
 مترمکعب ١٨,١۴٠,٠٠٠

 ٢۵٠های بتنی پیش ساخته به عیار  تهیه و نصب جدول
با  ١:۵کیلوگرم سیمان در متر مکعب و مالت ماسه سیمان 

 بندکشی مربوط.

٠۶٠۶٠١ 
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  کارهای بتنی . ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

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

  

 مترمکعب ٠٠٠,۶٧۵,٣٣

های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میلگرد،  تهیه کول
 ٣۵٠متربا عیار  ٢٠حمل و نصب در داخل قنات تا عمق

کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با 
خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل 

 قنات.

٠۶٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ٢٠,١٢٣,٠٠٠

ای به  ساخته دایره تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش
 ٣۵٠متر با عیار  ٢٠انضمام میلگرد، حمل و نصب تا عمق 

کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن 
پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن 

 طوقه.

٠۶٠٧٠٢ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,۵٢

در صورتی که  ٠۶٠٧٠٢و ٠۶٠٧٠١بها به ردیف  اضافه
متر انجام شود،به  ٢٠نصب کول و طوقه در عمق بیش از 
 متر. ٢٠ازا هر یک متر عمق اضافی مازاد بر 

٠۶٠٨٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,٠۴۴,۶  
تهیه مصالح بنائی با بلوک سیمانی توخالی و مالت ماسه  

 .١:۵سیمان 
٠۶٠٩٠١ 

 مترمکعب ٣,٢١٧,٠٠٠  
به  ١:۵های بلوکهای سیمانی توخالی با مالت  پرکردن حفره

 ازای هر متر مکعب حجم بلوک چینی.
٠۶١٠٠١ 

 مترطول ۵,۶۴٢,٠٠٠  
های داخل کوره (کول برگردان) در هر  نصب مجدد کول

 عمق.
٠۶١١٠١ 
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  فوالدی .کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
  فوالدی .کارهای هفتم  فصل

 

  مقدمه
 اي پرداخت نخواهدشد. ها منظور شده و هزینه جداگانه هاي این فصل هزینه تهیه تمام مصالح و نصب آن در قیمت ردیف .1
هاي واحد مربوط منظور شده واز این بابت هیچ گونه  آرماتوربندي، در قیمتهاي مربوط به تهیه ومصرف الکترود ومفتول یا سیم  هزینه .2

 اضافه بها یا اضافه وزنی پرداخت نمیشود.

ها و میلگردهاي نگه دارنده مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می مانند بر  بهاي خرك .3
 هاي مربوط قابل پرداخت است. می و طبق ردیفهاي تنظی اساس صورت جلسه

هاي استاندارد  گیرد، وزن کار طبق وزن تئوریک و به ماخذ جدول ها بر اساس وزن کار صورت می هایی که پرداخت آن در مورد ردیف .4
 هاي کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد. مربوط یا جدول

وراخکاري، جوشکاري، بستن پیچ و مهره، پرچکاري و همچنین سنگ زدن و کارهاي هاي این فصل، بهاي برشکاري، س در تمام ردیف .5
هاي واحد مربوط  هاي مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ ومهره، پرچ و مانند آن، در قیمت مشابه منظور شده است. همچنین، هزینه

 منظور شده و از این بابت اضافه بها یا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد.

هاي  هاي فصل ها، جداگانه از ردیف کنی و پی سازي آن کنی و پی سازي دارد، هزینه پی ها نیاز به پی هایی از این فصل که اجراي آن یفرد .6
 شود. مربوط، پرداخت می

 شود. هاي مربوط، پرداخت می هاي فصل از ردیف 071101هزینه عملیات خاکی و کارهاي بنائی مربوط به ردیف  .7

 منظور شده در این فصل، از نوع پیچ و مهره نرم معمولی است.بهاي پیچ ومهره  .8

 شود. درصد به ردیف مربوط اضافه می 15هاي این فصل در داخل قنات انجام شود  هاي ردیف در صورتی که هریک از فعالیت

 
 

 

٢۶  
 

 



  فوالدی .کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٧٠١٠١ تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده. کیلوگرم ١٨٧,٠٠٠  

 کیلوگرم ۵٠٠,١۶٧  
تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار برای 

 بتن مسلح با سیم پیچی الزم.
٠٧٠١٠٢ 

 کیلوگرم ٢٠۶,۵٠٠  
تهیه شبکه میلگرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلگرد 

 ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچی الزم.
٠٧٠٢٠١ 

 کیلوگرم ١٨۵,۵٠٠  
تهیه شبکه میلگرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلگرد 

 آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچی الزم.
٠٧٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٧,٩۴٠

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

 حین اجرای کار، ضروری باشد.

٠٧٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ١٢,٣٠٠

که وزن  های میلگردگذاری، در صورتی بها به ردیف اضافه
 ۶٠٠میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی کمتر از 

 کیلو گرم باشد.

٠٧٠۴٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢۶٨  
تهیه مصالح فلزی تابلوها و پایه آن به هر شکل و اندازه، بر 

 حسب کیلوگرم پایه و تابلو.
٠٧٠۵٠١ 

 کیلوگرم ۶٢٩,٠٠٠  
های فوالدی برای هدایت آب به هر قطر  تهیه و نصب لوله

 های مربوط. گاه به طور کامل با اتصاالت و تکیه
٠٧٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ٢٨٨,٠٠٠

های  های ساده فلزی برای حوضچه تهیه و نصب دریچه
های  تقسیم و آبگیری به صورت کشویی، دستی، دریچه

های مشابه، با یک دست رنگ ضد  طرفه و یا دریچه یک
 زنگ.

٠٧٠٨٠١ 

 کیلوگرم ٢۵۵,۵٠٠  
گیر با یک دست  های آشغال تهیه و ساخت و نصب شبکه

 رنگ ضد زنگ.
٠٧٠٩٠١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٩٠

های  تهیه مصالح فلزی به منظور تعبیه شکاف هدایت شبکه
های  های سازه های فرازبند و محافظت لبه گیر، دریچه آشغال

بتنی، از نبشی و ناودانی و غیره، با یک دست رنگ ضد 
 زنگ.

٠٧١٠٠١ 

 ٠٧١١٠١ های الزم. تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم و پایه کیلوگرم ٢۵۶,۵٠٠  

 کیلوگرم ١۴۵,۵٠٠  
تهیه و نصب تورسیمی (تورمرغی) به منظور اجرای اندود 

 سیمانی.
٠٧١٢٠١ 
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 اتیلن  گذاری با لوله پلی فصل هشتم. لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
 اتیلن  لوله پلیگذاری با  فصل هشتم. لوله

 

  مقدمه
اتیلن در کانال است، و عملیات   هاي پلی شرح مختصري از عملیات لوله گذاري با لوله 080105تا  080101هاي  مفاد درج شده در ردیف .1

 ها به شرح زیر است: تفصیلی این ردیف
 برداري الزم. گذاري و انجام کارهاي نقشه تمیزکردن وآماده کردن مسیر لوله .1-1
ها، از محل تحویل از کارفرما، بسته به مورد تا محل نصب و باراندازي و ریسه کردن در کنار ترانشه و یا تا  و حمل لوله بارگیري .1-2

 هاي مربوط. ها تا محل نصب و باراندازي در محل هاي انباشت فرعی و باراندازي در آنجا، همراه با بارگیري مجدد و حمل آن محل

 مکانیکی تا عمق مورد نظر، و ریختن خاك حاصل درکنار ترانشه.حفر ترانشه با هر نوع وسیله  .1-3

هاي سطحی داخل  شیب بندي و تسطیح کف ترانشه، ریختن و پخش خاك سرندي، آب پاشی، کوبیدن، تلمبه زنی و تخلیه آب .1-4
 ترانشه (در صورت لزوم).

ها و انجام  (درصورت لزوم) تنظیم سرلولهحفاظت کامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجی، برش و آماده سازي سرلوله  .1-5
 عملیات جوشکاري که بر حسب مورد الزم است خارج از ترانشه انجام شود بطور کامل.

ها و انجام عملیات جوشکاري که بر حسب مورد الزم است درون ترانشه انجام شود،  ها درون ترانشه، تنظیم سر لوله قراردادن لوله .1-6
 ها. با حفاري اضافی مربوط و نصب لوله همراه با کلیه عملیات مرتبط

 هاي درون ترانشه، با خاك سرندي. ریزي اطراف و روي لوله خاك .1-7

 آزمایش هیدرولیکی خط لوله، شامل پرکردن و تخلیه، بطوریکه پس از تخلیه، خط لوله عاري از هر گونه رسوب و مواد زاید باشد. .1-8

ورد لزوم طبق مشخصات فنی، پرکردن ترانشه تا سطح زمین، بدون کوبیدگی، پخش و کوبیدن خاك سرندي با وسایل دستی تا تراکم م .1-9
 هاي اضافی و سایر عملیات تکمیلی الزم. برداري(خاکریز نهایی)، پخش خاك با خاك حاصل از خاك

 یل شامل عملیات زیر است:اتیلن مانند انواع سه راه، زانویی، کمربند و تبد  هاي پلی اجراي هر قطعه از متعلقات پلی اتیلنی یا چدنی لوله .2
 بارگیري و حمل متعلقات و اجزاي مربوط، از محل تحویل از کارفرما تا محل نصب و باراندازي در کنار ترانشه. .2-1

 انجام حفاري اضافی الزم و کلیه عملیات مرتبط با آن. .2-2

 برش لوله، تنظیم و آماده کردن سر لوله براي نصب متعلقات. .2-3

ها، انجام جوشکاري الزم و  ورود هر گونه مواد خارجی، قراردادن متعلقات درون ترانشه، نصب آنحفاظت کامل داخل متعلقات از  .2-4
 سایر عملیات تکمیلی الزم.

کلیات (نحوه اندازه گیري خط لوله بر اساس طول واقعی اجرا شده با در نظر گرفتن  14قسمتی از هزینه حمل و نصب متعلقات طبق بند  .3
هاي اضافی اجراي متعلقات پلی اتیلنـی یـا چـدنی     شود و براي جبران هزینه ود) این فهرست بها محاسبه میاتصاالت و متعلقات خواهد ب

هاي پلی اتیلن، با توجه به قطر لوله، به ترتیب اضافه بهایی از بهاي واحد یک متر طول لوله مربوط، بـه شـرح زیـر بـه هـر قطعـه از        لوله
 .گیرد متعلقات پلی اتیلنی یا چدنی تعلق می

 درصد ردیف مربوط. 110اتیلنی   . براي اجراي هر قطعه از متعلقات پلی3-1

 درصد ردیف مربوط. 150. براي اجراي هر قطعه از متعلقات چدنی 3-2

درصد به ازاي هر یک متر عمق  32هاي این فصل انجام شود،  هاي بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف گذاري در عمق در صورتی که لوله .4
درصد، اگر عمق  32شود. بعنوان مثال اگر عمق یک متر بیشتر باشد،  هاي این فصل، بر حسب مورد اضافه می ه بهاي واحد ردیفبیشتر ب

 شود. هاي بیشتر. کسر متر به تناسب محاسبه می درصد و به همین ترتیب براي عمق 64=2×32دو متر بیشتر باشد 
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 اتیلن  گذاری با لوله پلی فصل هشتم. لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
فوق نسبت به کل عملیات در جدول  2و  1اتیلن به شرح بندهاي   گذاري با لوله پلی هدرصد تقریبی هزینه انجام هریک از مراحل کار لول .5

 گیرد. هاي موقت مورد استفاده قرار می درج شده است که براي پرداخت صورت وضعیت 1شماره 

 هاي لولهاخل قنات با گذاري در د اتیلن در داخل کوره قنات انجام شود، شرح عملیات لوله  گذاري با لوله پلی در صورتی که لوله .6
 : زیر است  قرار  ، به اتیلن  پلی 

 ها. ها، اتصاالت و متعلقات به محل نصب و باراندازي و نگهداري آن بارگیري و حمل لوله .6-1

 متري. 20حمل لوله و لوازم به داخل قنات تا عمق  .6-2

 است درون قنات انجام شود.ها و انجام عملیات جوشکاري بر حسب مورد که الزم  نصب لوله شامل تنظیم سر لوله .6-3

 آزمایش هیدرولیکی خط لوله شامل، پر کردن و تخلیه، به طوري که پس از تخلیه، عاري از هر گونه رسوب و مواد زاید باشد. .6-4

 اتیلنی مانند سه راه، زانویی، کمر بند و تبدیل.  هاي پلی اتیلنی یا چدنی لوله  اجراي هر قطعه از متعلقات پلی .6-5

درصد بهاي واحد  50ها و متعلقات معادل  متر، شامل طول لوله، اتصالی 20لوله نصب شده در داخل قنات تا عمق  بهاي هر متر طول .7
 گذاري در این فصل خواهد بود. هاي مربوط به لوله ردیف

درصد مندرج در بند  50متر،  به  10درصد به ازاي هر  5متر نصب شود، اضافه بهایی معادل   20.  در صورتی که لوله در عمق بیش از 7-1
 شود.     اضافه می 7

 متر باشد،  35مثال، چنانچه عمق 
 15  =20- 35  

5/7   =5*  %
15

10
 

  5/57 =50  +5/7  
باشـد، در ضـمن    گذاري در داخل کانال می بهاي ردیف مربوط به لوله 575/0متري قنات، معادل   35، بهاي اجراي لوله در عمق بنابراین

بـراي   1شـود و ضـرایب جـدول شـماره      نیز حسب مورد اعمال شده و هیچ پرداخت دیگري انجام نمـی  2-3و  1-3 اضافه بهاي بندهاي
 گیرد. اجراي کار در داخل قنات مورد استفاده قرار نمی
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 اتیلن  گذاری با لوله پلی فصل هشتم. لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
 

 داخل ترانشه مختلف  اتیلن  باقطرهاي  پلی  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  درصد پرداخت .1  جدول
 

 شماره
 ردیف

 110-250 315-400 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 10 7 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
5/1 1 

 23 25 حفر ترانشه 3
 5/11 5/7 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 11 5/18 ها آن  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 11 9 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  ریزي خاك 6
 9 11 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 5/23 5/20 تکمیلی  وعملیات ، خاکریز نهایی سرندي  خاك  وکوبیدن پخش 8

 100 100 جمع
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 اتیلن  گذاری با لوله پلی فصل هشتم. لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 اتیلن  گذاری با لوله پلی فصل هشتم. لوله
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

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

 مترطول ۴٣۴,۵٠٠  
متر و عمق  میلی ١١٠تیلن به قطر   ا گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١ترانشه تا 
٠٨٠١٠١ 

 مترطول ۶٨٠,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ٢٠٠تیلن به قطر   ا گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٨٠١٠٢ 

 مترطول ٨١۵,۵٠٠  
متر و عمق  میلی ٢۵٠تیلن به قطر   ا گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٨٠١٠٣ 

 مترطول ١,٠٢١,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ٣١۵تیلن به قطر   ا گذاری با لوله پپلی لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٨٠١٠۴ 

 مترطول ١,٣١١,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ۴٠٠تیلن به قطر   ا گذاری با لوله پلی لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٨٠١٠۵ 
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 فصل نهم.
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
 نهم.فصل 
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 فصل نهم.
 ١۴٠١قنات سال فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد
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   نصب شیر و پمپ . دهم  فصل
 ١۴٠١ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال

  
   نصب شیر و پمپ . دهم  فصل

 
  مقدمه

 ها، به شرح زیر است: هاي حمل ونصب شیرها، شرح مختصري از عملیات است و عملیات تفصیلی این ردیف مفاد درج شده در ردیف .1

 کالس و در هر عمق، در زیر خاك یا داخل حوضچه، شامل: . حمل ونصب شیرآالت از هر1-1

اي، قاب و دریچه بازدید در مورد شیرهاي مدفون)، از محل تحویل  هاي مربوط(و روکش چکمه بارگیري و حمل شیر، واشر و پیچ و مهره  -
 از کارفرما تا پاي کار، و باراندازي در محل نصب.

 بندي و تسطیح کف ترانشه، آب پاشی و کوبیدن(در مورد شیرهاي مدفون).انجام عملیات خاکی اضافی الزم، شیب   -

 هاي سطحی داخل ترانشه یا حوضچه(در صورت لزوم). تلمبه زنی و تخلیه آب -

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

 ریزي اطراف وروي شیر درون شیرها، با خاك سرندي و کوبیدن آن با وسایل دستی، تا تراکم مورد لزوم(در مورد شیرهاي مدفون). خاك  -

هاي اضافی(در مورد شیرهاي  داري (خاکریز نهایی)، پخش خاكبر پرکردن ترانشه تا سطح زمین، بدون کوبیدگی، با خاك حاصل از خاك  -
 مدفون) و سایر عملیات تکمیلی الزم.

هاي این  شود، و مابقی هزینه در قسمت ردیف کلیات این فهرست بها محاسبه می 14قسمتی از هزینه حمل و نصب شیرها، طبق بند  .2
 فصل منظور شده است.

 شود. درصد به بهاي ردیف مربوط اضافه می 30نصب شود، در صورتی که شیر یا پمپ در داخل قنات  .3

شود که قنات به دلیل ریزش، آب بند شده و عملیات پمپاژ براي تخلیه آب به منظور اجراي عملیات  وقتی پرداخت می 100301بهاي ردیف 
 الزم باشد.

 
 

 

٣۵  
 

 



   نصب شیر و پمپ . دهم  فصل
 ١۴٠١سال فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات 

  
       

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

 ١٠٠١٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ٨٠حمل ونصب شیرکشویی به قطر  عدد ٠٠٠,١,٧٣۶  

 ١٠٠١٠٢ متر. میلی ٢۵٠تا  ١۵٠حمل ونصب شیر کشویی به قطر  عدد ٢,٣٢٨,٠٠٠  

 ١٠٠١٠٣ متر. میلی ۴٠٠تا  ٣٠٠حمل ونصب شیرکشویی به قطر  عدد ٠٠٠,۴,۴٣۵  

 ١٠٠٢٠١ متر. میلی ٢۵٠تا  ١۵٠ای به قطر  حمل ونصب شیر پروانه عدد ٣,٢٢١,٠٠٠  

 ١٠٠٢٠٢ متر. میلی ۴٠٠تا  ٣٠٠ای به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ٢٩٣,٠٠٠,۴  

  ۵۶٢,٠٠٠ 
  -دستگاه 
 ساعت

پمپاژ و تخلیه آب قنات برای اجرای عملیات مورد لزوم با 
 پمپ مناسب، به انضمام متعلقات مربوط.

١٠٠٣٠١ 
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 حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات 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  هزینه .1

  . هزینه است  هشد  بها در نظر گرفته فهرست  این  هاي ردیف  ، در قیمت مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  و همچنین  تا انبار کارگاه  یا تهیه
  و دریچه  و قاب  ها، پله لوله  حفاظت  ، شیرها، اتصالیها، مصالح ها، متعلقات ، لوله آهک، میلگرد،  سیمان  کیلومتر، تنها براي 30مازاد بر   حمل

  اي نهاجداگ  حمل  هزینه  نهگو ، هیچ سایر مصالح  شود و براي می  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد بر اساس  ، بر حسب تحویلی کارفرما
 نخواهد شد.  پرداخت بینی شده بجز مواردي که در مقدمه فصل پیش

  زیر تعیین  شرح گیرد، به قرار می  کیلومتر مورد استفاده 30مازاد بر  حمل  هزینه  در محاسبه  که 1بند   موضوع  از مصالح  مقادیر هر یک .2
 شود: می

  . سیمان1ـ2
  ، محاسبه سیمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به هاي بنایی و اندود و بندکشی ، قطعات بتنی و مالتدر بتن  عیار سیمان  ساس، بر ا مقدار سیمان 

 شود. می
هاي مربوط به حمل سیمان پاکتی و  درصد براي اتالف محاسبه و هزینه آن از ردیف 6مقدار آهک، براساس عیار آن در شفته به اضافه . 2ـ2

 شود. محاسبه میمیلگرد 
  آالت . آهن3ـ2
 شود. ، منظور می حمل  بابت  کیلوگرم 05/1،  مصرفی میلگرد  کیلوگرم  هر یک  ازاي به 

و یا   مقادیر مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل  است  حمل  هاي هزینه  احتساب  تنها براي  فصل  این  مقدمه  در بندهاي  شده  مقادیر تعیین .3
 موارد، نخواهد بود.سایر 

 شود: می  زیر تعیین  شرح ، به حمل  هزینه  پرداخت  ، براي سیمان  مبدأ حمل .4
خرید   محل  حالت  . در این است  مربوط  کارخانه  ، محل شود، مبدأ حمل  خریداري  داخلی  هاي از کارخانه به طور مستقیم  سیمان  . چنانچه1ـ4

 کارفرما برسد.  و تصویب مشاور  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  . چنانچه2ـ4

 کند)، خواهد بود. را تولید می
 شود: می  زیر تعیین  شرح به  حمل  هزینۀ  پرداخت  ، برايمیلگرد  مبدأ حمل .5
تولید کنندگان خرید از   براي  شود، مبدأ حمل  خریداري به طور مستقیمیا   داخلی  تولید کنندگاناز به طور مستقیم، میلگرد  که  . در صورتی1ـ5

  تأیید مهندس به ز قبلاباید   خرید یا تحویل  محل  حالت  خواهد بود. در این  تحویل  محل ،به طور مستقیم  خریدهاي  و براي  تولید  محل  داخلی
 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب

نزدیکترین محل تولید کننده   نشود، مبدأ حمل  خریداري  به طور مستقیمیا   داخلیتولید کنندگان از به طور مستقیممیلگرد   که  . در صورتی2ـ5
 شوند.  یز جزو تولیدکنندگان محسوب میهاي نورد ن کند. کارخانه فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می

واحد   از بهاي  ، با استفاده چدنی  و دریچه  و قاب  کارفرما)، پله  ها (مواد تحویلی لوله  حفاظت  ، شیرها، اتصالیها، مصالح متعلقات  حمل  بهاي .6
 شود. می  محاسبه 50/2  ضریب  و اعمال  پاکتی  و سیمان میلگرد  حمل  هاي ردیف

)،  گذاري در لوله  مفید هر شاخه  مترطول  و براساس  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل  (براي سیمان  آزبست  هاي لوله  حمل  هاي یفرد  بهاي .7
د واح  از بهاي  مورد، با استفاده  با سایر قطرها، برحسب  فوق  هاي لوله  حمل  . بهاي است شده  بینی متر، پیش میلی 300قطر   به  لوله  براي

 شود. می  ، تعیین3  در جدول  شده  درج  ضرایب  متر و اعمال میلی 300قطر   به  لوله  حمل  هاي ردیف
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 حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
 

  سیمان  آزبست  هاي لوله  حمل  هاي . ضریب3  جدول
 

 450 400 350 300 250 200 متر) قطر لوله (میلی
 3 75/1 25/1 1 74/0 51/0 ضریب

 1000 900 800 700 600 500 متر) قطر لوله (میلی
 5/8 5/7 7 5/4 5/4 3 ضریب

  
  )، براي گذاري در لوله  مفید هر شاخه  متر طول  و براساس  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل  (براي  اتیلن  پلی  هاي لوله  حمل  هاي ردیف  بهاي .8

  هاي واحد ردیف  از بهاي  مورد، با استفاده  سایرقطرها، برحسب با  فوق  هاي لوله  حمل  . بهاي است  شده  بینی متر، پیش میلی 315قطر  به  لوله
 شود. می  ، تعیین4  در جدول  شده  درج  ضرایب  متر و اعمال میلی 315قطر  به  لوله  حمل

و اعمال هاي حمل میلگرد و سیمان  ها (مصالح تحویلی کارفرما) با استفاده از بهاي واحد ردیف بهاي حمل متعلقات، شیرها و اتصالی .9
 شود. محاسبه می 50/2ضریب 

 اتیلن  پلی  هاي لوله  حمل  هاي . ضریب4  جدول
 

 315 280 250 225 200 110 متر) قطر لوله (میلی
تا  350

400 
 35/1 1 77/0 61/0 5/0 35/0 20/0 ضریب
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 حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ١۴٠١رشته ساخت و ترمیم قنات سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

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

 کیلومتر. ٧۵تا فاصله 
١١٠١٠١ 

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

 کیلومتر. ١۵٠تا فاصله 
١١٠١٠٢ 

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

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠٣ 

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

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠۴ 

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

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١١٠١٠۵ 

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

 کیلومتر.
١١٠١٠۶ 

  ١,٠۶٠ 
 -مترطول 
 کیلومتر

متر، نسبت  میلی ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠مازاد بر  به 

١١٠٢٠١ 

  ٧١۵ 
 -مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میلی ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵مازاد بر 

١١٠٢٠٢ 

  ۴۵٠ 
 -مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میلی ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠مازاد بر 

١١٠٢٠٣ 

  ٣٧٠ 
 -مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میلی ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠مازاد بر 

١١٠٢٠۴ 

  ٣٢٠ 
 -مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میلی ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠مازاد بر 

١١٠٢٠۵ 

  ٢۶۵ 
 -مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میلی ٣٠٠قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ٧۵٠مازاد بر 

١١٠٢٠۶ 

  ۶١۵ 
 -مترطول 
 کیلومتر

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

١١٠٣٠١ 

  ۴١۵ 
 -مترطول 
 کیلومتر

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

١١٠٣٠٢ 

  ٢۶۵ 
 -مترطول 
 کیلومتر

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

١١٠٣٠٣ 

  ٢١۵ 
 -مترطول 
 کیلومتر

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

١١٠٣٠۴ 
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 حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ١۴٠١رشته ساخت و ترمیم قنات سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ١٨۵ 
 -مترطول 
 کیلومتر

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

١١٠٣٠۵ 

  ١۵۵ 
 -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر   متر، نسبت به میلی ٣١۵قطر  تیلن به   ا حمل لوله پلی
 کیلومتر. ٧۵٠

١١٠٣٠۶ 
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  دستمزدی  .کارهای زدهمدوا  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
  دستمزدی  .کارهای زدهمدوا  فصل

 

  مقدمه
 : که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  ، برايموضوع این فصل  دستمزدي  کارهاي. 1
، شامل  مورد نظر  دستمزدي  کارهايشرح ردیف و بهاي واحد برآورد،   تهیه  شود. هنگام می  تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط آن  مصالح .1-1

و   تهیهدستورالعمل کاربرد،  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه بارگیري، حمل و باراندازي در کارگاه، جابجایی
 د.شو می  درج  فصلاین در 

 
 

 

۴٢  
 

 



  دستمزدی  .کارهای زدهمدوا  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 
 

 

۴٣  
 

 



  دستمزدی  .کارهای زدهمدوا  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

      

 
 

 

۴۴  
 

 



  پایکار  فصل چهل و یکم. مصالح
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
  پایکار  فصل چهل و یکم. مصالح

       

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

 ۴١٠١٠١ ماسه شسته مترمکعب ١,١٠١,٠٠٠  

 ۴١٠١٠٢ شن شسته مترمکعب ٠٠٠,١,٠۴۴  

 ۴١٠١٠٣ سنگ الشه بنایی مترمکعب ١,١۴٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠١ سنگ نیم تراش مترمکعب ١٣٩,٠٠٠,۶  

 ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند نوع یک پاکتی تن ۵,۴٠١,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند نوع یک فله تن ١٩٨,٠٠٠,۴  

 ۴١٠۶٠١ قطعات بتنی مسلح  مانند کول، طوقه و درپوش مترمکعب ١٧,٢١٧,٠٠٠  

 ۴١٠٨٠١ انواع میلگرد ساده کیلوگرم ١۵٩,٠٠٠  

 ۴١٠٨٠٢ انواع میلگرد آجدار کیلوگرم ١۴٢,٠٠٠  
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  پایکار  . مصالح١پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
  پایکار  . مصالح١پیوست 

 

  مقدمه
  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  د.هنگامباش  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  هاي فصل  هاي در ردیف  شده  بینی پیش  تا فاصله  ، حمل بارگیري  ، هزینۀ ضمیمه  فهرست  هاي ردیف  .در قیمت2 

  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  ها، انجام فصل

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

 ود.ش ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهاديضریبو   باالسري
  کارگاه  ها را از محوطه آن  کردن  خارج  و پیمانکار حق  کارفرماست به  ، متعلق وضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  .تمام4 

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

  در مقابل  که  مناسبی  حلها را در م و پیمانکار باید آن  پیمانکار است  عهده ، به پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  .مسئولیت5 
 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 
 . د نیستیا استناد در سایر موار  استفاده  ، و قابل است

مازاد بر   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  مصرف
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات 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  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  .هزینه2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  سطتو  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  .هزینه3ـ1
 . دفتر مرکزي  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  از وجوه  ناشی  .هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزینه3ـ2ـ2
 .سود پیمانکار.4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي .هزینه5ـ2
  ، 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  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل

 
 

 

۴٧  
 

 



  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  يمشاور برا  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  .هزینه2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  .هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  .هزینه4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  .هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  .هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي .هزینه7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  .هزینه8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  .هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  .هزینه10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي .هزینه6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي .هزینه1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  .هزینه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  .هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي .هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي زینه.ه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي .هزینه6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  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  دستگاههاي  توسط)،  مشمول  پیمانهاي  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه

 
 

 

۴٨  
 

 



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 ١۴٠١پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال فهرست بهای واحد 

  
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست

 
ها، تاسیسات و  . تجهیزکارگاه، عبارت است از عملیات، اقدامات و تدارکاتی است که باید به صورت موقت مانند (فراهم کردن ساختمان1

شود، تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق  هوارسانی داخل قنات و ...) براي دوره اجرا انجام میماشین آالت، تامین روشنایی و 
 اسناد و مدارك پیمان، میسر شود.

هاي موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات و ماشین آالت و دیگر  . برچیدن کارگاه عبارت از جمع آوري مصالح، تاسیسات و ساختمان2
هاي تحویلی کارفرما، طبق نظر  ها و محل مانکار از کارگاه، تسطیع، تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمینتدارکات پی

 کارفرما است.
هاي تجهیز و برچیدن کارگاه  درصد برآورد هزینه اجراي کار بدون هزینه 3. جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، نباید از 3

شود. در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیین شده بیشتر باشد، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از انجام بیشتر 
 مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترك مناقصه به تصویب شوراي عالی فنی برسد.

 
 

 

۴٩  
 

 



 . کارهای جدید۴پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
 . کارهای جدید۴پیوست 

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

بینی نشده باشد  براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقدار پیش (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان  فهرستدر چنانچه .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  قیمت واحد و مقدار پیش بها و مقادیر منضم به پیمان 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  ي مربوط) استفاده میها 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  مبلغ مربوط به این ردیف

 است.
 شود. اعمال میبه آن  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  ، تجهیزاتپیوست  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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 . تعاریف و مفاهیم قنات۵  پیوست
 

 . تعریف قنات (کاریز):5-1
اي  ، قنات مجموعه1شود. مطابق شکل شماره  هاي زیرزمینی احداث می برداري از آب قنات یک سازه آبی سنتی است که جهت بهره    

هاي آبدار  هاي زیرزمینی با شیبی کمتر از شیب سطح زمین است، که آب موجود در الیه یا الیه از یک یا چند میله و یک کوره یا کوره
هاي  ها و برکه ها را به کمک نیروي ثقل و بدون استفاده از انرژي، ضمن حفظ تعادل آب ودخانه ها، مردابمناطق مرتفع زمین، ر

 رساند. زیرزمینی، با جریان طبیعی جمع آوري و به محل مصرف می
از آن همکاري نمایند. بایست در حفظ و نگهداري  ها می ها و ارگان قنات یک منبع آبی و یک اثر تاریخی باستانی بوده و تمامی دستگاه

 باشد. واحد شمارش قنات رشته می

 

 
 1شکل شماره 

 
 هاي قنات: . تعریف بخش5-2

 گردد: هاي قنات ارایه می هاي مختلفی تشکیل شده است. در ادامه تعاریف هرکدام از بخش قنات از بخش 1مطابق با شکل شماره 
 . کوره قنات:5-2-1
شود، که  مجراي زیرزمینی مظهر تا مادر چاه قنات با سطح مقطع بیضی کف پهن یا تخم مرغی شکل بوده و ابعاد آن طوري طراحی می   

هاي فرعی و اصلی) که در نهایت به هم  هاي مقنی بتوانند وظایف خود را انجام دهند. کوره گاهی داراي انشعاباتی است (کوره گروه
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باشد و از دو  ین وظیفه کوره، آبگیري از آبخوان و جمع آوري و انتقال آب به مظهر قنات به کمک نیروي ثقل میشوند. بنابرا متصل می

 بخش تره کار و خشکه کار تشکیل شده است.
 . میله چاه:5-2-2

و ابزارآالت مورد  هایی که در طول مسیر کوره قنات و عمود بر آن حفر شده و از آن براي ورود و خروج گروه مقنی، وسایل چاه    
ها از مظهر به طرف مادر چاه  شود. معموالً عمق میله چاه ها استفاده می نیاز، تهویه کوره و نهایتاً خارج ساختن مواد الیروبی شده از آن

 یابد. افزایش می
 . مادر چاه:5-2-3

 گویند. آخرین میله چاه موجود در خالف جهت جریان آب کوره قنات را، مادر چاه می
 . مظهر:5-2-4

 شود. محلی است در ابتداي مسیر کوره قنات که آب از آنجا در سطح زمین ظاهر می     
 . پیشکار:5-2-5
گویند. محل پیشکار در طول عمر قنات تغییر  بخش انتهایی کوره قنات اعم از شاخه اصلی یا فرعی را پیشکار یا سینه کار قنات می   
 کند. می
 . خشکه کار:5-2-6

 به عنوان یک گالري وظیفه هدایت و انتقال آب را به سطح زمین به عهده دارد.  شی از کوره قنات است که صرفاًبخ     
 . تره کار: 5-2-7

بخشی از کوره قنات است که همیشه مرطوب بوده و وظیفه آبگیري (تامین آب) از طریق سفره آب زیر زمینی را به عهده دارد. طول     
 در مواردي ممکن است همه طول کوره قنات تره کار باشد.  ت سطح ایستابی است. ضمناًاین بخش تابع نوسانا

 . هرنج:5-2-8
کند. هرنج خاص قنواتی است که  مجراي روبازي است که آب را از مظهر قنات تا ابتداي کانال انتقال آب اراضی کشاورزي هدایت می  

گر هرنج جزئی از قنات است که به دلیل کمبود ضخامت سقف کوره، خاك از شود. به عبارت دی ها در سطح زمین واقع نمی مظهر آن
اند. به طور معمول، از مظهر  استحکام و پایداري برخوردار نبوده و لذا دچار ریزش شده و مجبور به برداشت این بخش از قنات شده

 شود. در نظر گرفته می قنات تا ارتفاع  یک متر را هرنج محسوب و ادامه آن تحت عنوان کانال انتقال آب
 . تعریف عملیات اجرایی قنات:5-3

 . الیروبی:5-3-1
هاي درون کوره قنات را الیروبی گویند. چون اغلب دیواره مجراي قنات فاقد پوشش حفاظتی است، لذا در  تخلیه گل والي و ریزش

ها همه  شود. بنابراین اکثر قنات ش جریان آب میگذاري شده، باعث کاه ها و سقف آن ریزش کرده و گل و الي رسوب طول زمان دیواره
 افتد). گذاري شده، این مسئله کمتر اتفاق می هاي کول ساله نیاز به الیروبی دارند. (در مورد قنات

 گذاري: . کول5-3-2
جلوگیري از  اي با ابعاد مختلف ساخته شده و براي اي است بتنی که به صورت مسلح به شکل تخم مرغی، بیضوي، دایره کول قطعه

شده است  هاي سفالی نیز استفاده می رود. در گذشته از کول ها به کار می هاي قنات هاي کوره ها و یا سقف و دیواره ریزش دیواره میله چاه
 هاي سفالی و بتنی استفاده شود. هاي پلی اتیلن بجاي کول شود که از کول که امروزه منسوخ شده و در عوض توصیه می
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 سرشکافی:. 5-3-3

گویند.  اي از تعمیرات را سرشکافی می برداري روي مسیر کوره قنات، براي دسترسی به مجرا و یا کوره قنات براي انجام پاره خاك
 متر است. 10حداکثر عمق سرشکافی قنات 

 چینی (دور چینی): . طوقه5-3-4
کنند. به  زمین با سنگ یا آجر و مالت، دیواره چینی می براي حفاظت از ریزش دهانه میله چاه قنات، آن را از عمق مناسب تا سطح

ها تخریب  گویند. اگر این عمل صورت نگیرد، تحت تاثیر عوامل فرسایش به مرور زمان دهانه میله دیواره محافظ حلقوي طوقه چینی می
چینی  شود که در امر طوقه زه توصیه میاي از موارد تخریب میله منجر به مسدود شدن کوره خواهد شد. امرو شود که در پاره و گشاد می

 از طوقه هاي بتنی مسلح و یا پلی اتیلن بجاي مصالح آجر و مالت استفاده شود.
 . کمرگیري (گلوبند یا بادبند):5-3-5

ا سطح اي موارد به منظور حفظ میله چاه و قنات در برابر ریزش و تخریب و خطرات احتمالی، الزم است حد فاصل کوره قنات ت در پاره
گویند. عمق کمر گیري بستگی به بافت خاك میله و میزان ریزش  زمین در مقطعی از میله چاه مسدود شود. به این عمل کمر گیري می

 داخل آن دارد.
 .  شترگلو (سیفون):5-3-6

شود  د، به این شکل عمل میاي حفاري شود که کوره آن باید مسیر رودخانه را قطع کند براي جلوگیري از این برخور وقتی قنات به گونه
ها را توسط کوره از زیر بستر رودخانه بهم مرتبط  نمایند و سپس آن که دو چاه کم عمق در امتداد کوره و در طرفین رودخانه حفر می

 شود. گذاري می سازند. این نوع مجرا را شتر گلو گویند. تمام طول کوره شتر گلو کول می
 بري: .  بغل5-3-7

افی در بخش داراي ریزش شدید در کوره و یا میله قنات، که امکان بازسازي و یا بازگشایی مسیر مسدود شده وجود حفر مسیر انحر
 نامند. کن می بر و یا بغل گویند، کوره جدید احداثی را بغل بري می نداشته و یا مستلزم خطرات و هزینه زیاد باشد، را بغل

 تراش: . بغل5-3-8
نامند. اغلب در صورتی که مقطع کوره قنات براي عبور آب یا عملیات اجرایی  تراشی می ن محیط کوره را بغلکندن جداره کوره و افزود

 گیرد. کافی نباشد، این عمل صورت می
 شکنی): زنی (کف . ته5-3-9

وان و اصالح شیب حفر و کندن سرتاسر یا قسمتی از مسیر کوره قنات به دلیل وجود رسوبات سخت (زنگابه) نزول بار هیدرولیکی آبخ
 رود. ها نیز به کار می شکنی گویند. این واژه گاهی براي عمیق کردن میله نامناسب کوره قنات را به منظور افزایش آبدهی، ته زنی یا کف

 بند: . سنگ5-3-10
ظت کوره و یا میله عملیات بنایی با سنگ به صورت خشکه چین و یا با مالت ماسه سیمان در کوره و یا میله چاه قنات در جهت حفا

 گویند. عملیات سنگ بند ممکن است جهت استفاده از کوره و جلوگیري از ریزش سقف کوره نیز استفاده شود. چاه را سنگ بند می
 پوش: . تخت5-3-11

ی را هاي بزرگ به منظور حفاظت از ریزش سقف و یا بخشی از کوره، پوشش سنگ چین شده در دیواره کوره احداث کرده و تخته سنگ
توان بجاي  گویند. می دهند تا از ریزش سقف کوره جلوگیري شود. به این عمل تخته سنگ پوش می هاي جانبی قرار می روي سنگ چین

هاي اجرا شده به این روش،  تخته سنگ از بلوك سیمان مسلح استفاده نمود. الزم به ذکر است که استفاده از این روش تنها در قنات
 شود. گذاري استفاده می ها اجرا نشده است از کول هایی که این عملیات در آن بازسازي قناتشود و در  توصیه می
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 گور کردن: . سنگ5-3-12

اگر تخته سنگ بزرگ و حجیمی در مسیر کوره قنات وجود داشته باشد که امکان خرد کردن و یا انتقال آن به سطح زمین وجود نداشته 
کنند و تخته سنگ را از  الت در مسیرکوره قنات فضایی متناسب با ابعاد تخته سنگ حفاري میو یا مقرون به صرفه نباشد در این ح

 گویند. گور کردن می کنند. به این عمل سنگ مسیرکوره منحرف کرده و در داخل حفره احداث شده دفن می
 . پارف:5-3-13

ها جهت سهولت پایین  کنند. این حفره دیواره آن احداث میهاي کوچکی (جاي پاها) است که مقنیان به هنگام حفاري میله در  حفره
ها از یکدیگر حدود یک متر است و به طور  شود. فاصله پارف رفتن و باال آمدن مقنی به ترتیب از دهانه میله به کف میله ایجاد می

ن رفتن از میله، یک پاي خود را در شود. مقنی به هنگام پایی زیگزاك در دیواره میله، درست در وسط دو پارف طرف مقابل واقع می
ها براي ورود به میله و یا خروج از آن به طور همزمان  رسد. گاهی مقنی گذارد. با تکرار این عمل، مقنی به کف میله می پارف مقابل می

باالي شانه به بدنه طناب  کنند. به این ترتیب که طناب را از بین پاي خود عبور داده و سر طناب را از از پارف و چرخ چاه استفاده می
ها قرار  نمایند و با پایین فرستادن یا باال کشیدن طناب توسط چرخ چاه، مقنی به طور متوالی و به سرعت پاي خود را در پارف محکم می

 آید. داده و پایین یا باال می
 . دبیل:5-3-14

 شود. به باال دبیل گفته می حفر میله قنات از کوره به سمت سطح زمین و یا به عبارت دیگر از پایین
 زنی: . سقف5-3-15

شود که در مسیر کوره یا عوارض  هایی انجام می شود. این عملیات در قنات عملیاتی است که به منظور اصالح شیب مسیر کوره انجام می
است. با عملیات سقف زنی  سخت روبرو بوده و در سقف کوره موانعی حفاري نشده باقی مانده و باعث پایین افتادن کف کوره گردیده

 شود. از سقف کوره برداشته شده و در کف کوره ریخته می
 . پیشکار کنی (سینه کار یا نوکنی):5-3-16

گویند. این  هاي فرعی و جانبی پس از مادر چاه (درخالف جهت مظهر قنات) را پیشکارکنی می کندن بخش انتهایی کوره اصلی و یا کوره
حائز اهمیت است، چرا که با ادامه حفاري در پیشکار (عمل پیشکار کنی) به درون آبخوان به منابع آب بخش از نظر آبدهی قنات 

شود. در  یابد. در این حالت بخش جدید انتهاي کوره، پیشکار خوانده می زیرزمینی بیشتر دسترسی پیدا کرده، آبدهی قنات افزایش می
 کند. طول عمر قنات محل پیشکار تغییر می

 اهیم قنات. مف5-4

 بار زدن):  بند شدن (آب . آب5-4-1
عبارت است از توقف جریان آب کوره قنات در اثر ریزش سقف و یا دیواره کوره، ریزش رسوبات ناشی از جریان سیالب در محدوده 

 قنات، سقوط اجسام یا جانوران و در موارد نادري رسوب امالح سفت شده و یا سیمانته شده در مجراي کوره.
 خور قنات: . آب5-4-2

خور قنات که سالیانه  خور قنات گویند. آن بخشی از اراضی آب شود را آب اراضی کشاورزي پایین دستی که توسط آب قنات آبیاري می
خور قنات مساوي  کند، اراضی آب دهی قنات سالیانه تغییر می گیرد، اراضی تحت کشت گویند. با توجه به این که آب زیر کشت قرار می

 .باشد یشتر از اراضی تحت کشت مییا ب
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 . پشته:5-4-3

ها، حجم موادي که در کوره  ها در قنات متفاوت است و به عواملی نظیر عمق میله نامند. اندازه پشته فاصله بین دو میله متوالی را پشته می
هاي مربوط به آن پشته است. نظر به این که  میلهباید حفاري شوند و هوادهی قنات بستگی دارد. معموالً طول هر پشته دو برابر عمق 

ها به سمت مادرچاه بدیهی است. معموالً  شود، این افزایش تدریجی طول پشته ها از مظهر تا مادرچاه قنات به تدریج اضافه می عمق میله
 باشد. ها می هاي انباشته اطراف دهانه میله معرف طول پشته حجم خاك

 . حقابه:5-4-4
 برداران از آب قنات را حقابه گویند. یا بهرهسهم مالکین 

 پاشی): . زنگابه (سره5-4-5
شود. اگر آب قنات حاوي امالح زیاد بیکربنات کلسیم باشد،  هاي کربناته سخت شده (عمدتاً سنگ آهکی)جداره کوره گفته می به نهشته

شود. گاهی جنس  ت کلسیم در کوره رسوب کرده و سخت میدر اثر تغییر شرایط فیزیکی (مثالً دما و فشار) این امالح به صورت کربنا
ها سبب کاهش تراوایی و نیز کاهش سطح مقطع کوره بخصوص در تره کار و در نتیجه کاهش  ها سولفاته (گچی) است. این نهشته نهشته

 گردد. ها تخلیه می و از طریق میلهها را از جداره کوره برداشته  اي این نهشته شود. معموالً در عملیات الیروبی دوره آبدهی قنات می
 . سبو:5-4-6

گیرد (ساعت  ترین سنجش زمانی آب صورت می ظرفی است کوچک و مسی که در ته آن سوراخ ریزي تعبیه شده است و با آن، کوچک
 تري نیز تقسیم شده باشد. آبی). ممکن است درون سبو خود به تقسیمات کوچک

 . شوالت:5-4-7
نمایند.  شود که از مقاومت کافی برخوردار نیستند و به هنگام حفاري در کوره و میله ریزش می رطوبت گفته می هاي سست حاوي به الیه

هاي حفاطتی سنگ بست و  ها به آسانی میسر نیست و معموالً براي جلوگیري از ریزش، حفاري توام با احداث دیواره حفاري در این الیه
نماید، گاهی  در خشکه کار و ریزش پی در پی آن که عملیات حفاري را با مشکل روبرو می گیرد. وجود شوالت گذاري انجام می کول

 شود. باعث تغییر مسیر این بخش از کوره نیز می
 . مقسم:5-4-8

هاي از پیش تعیین  شود و وظیفه تقسیم آب را بر اساس حقابه اي است که در زیر دست مظهر قنات و یا استخر قنات احداث می سازه
 شوند.  هاي زیر دست قنات غالباً فلزي یا بتنی بوده و به شکل سرریز و دریچه اجرا می به عهده دارد. مقسم شده

 . استخر:5-4-9
دهی  شود. این استخرها در تنظیم آب به منظور ذخیره سازي آب قنات معموالً در پایین دست قنات استخرهاي ذخیره آب ساخته می

مان انتقال و توزیع آب نقش مهمی دارند. در گذشته این استخرها خاکی و یا از شفته آهک ساخته قنات و کنترل آن، افزایش راند
 هاي بتنی و یا ژئوممبران و ... استفاده شود. شود پوشش اند، که امروزه توصیه می شده می
 هاي کارگري قنات . تعریف گروه5-5

 . گروه مقنی:5-5-1
 نمایند و شامل افراد ذیل است: گر ساده که در امر حفر و نگهداري قنات فعالیت میتیمی است متشکل از چند نفر مقنی و کار

 کلنگدار، گلبند، الشه کش، چرخ کش و دلوگیر
 دار (سر گروه): . کلنگ5-5-2
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 . تعاریف و مفاهیم قنات۵  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  
کمک  دهد. در عملیات از کلنگ، قلم، چکش، کمپرسور، مواد ناریه (با فردي است که عملیات حفاري را به عنوان استادکار انجام می

 شود. آتشبار) و ... استفاده می
 بند: . گل5-5-3

هایی که فاصله دو میله چاه بهم  آوري مواد حاصل از حفاري و الیروبی را به عهده دارد. در قنات دار، جمع فردي است که در کنار کلنگ
 دهد. کشی را نیز انجام می بند وظیفه الشه نزدیک باشد، گل

 کش: . الشه5-5-4
بند وظیفه حمل دلو حامل مواد الیروبی را از داخل کوره به تقاطع میله چاه و کوره به عهده دارد. تعداد  در کنار گلفردي است که 

 نفرات الشه کش بستگی به فاصله دو میله دارد.
 کش: . چرخ5-5-5

انتقال مقنی و کارگران و تخلیه فرد یا افرادي هستند که عمل انتقال مقنی و کارگران و مصالح را از سطح زمین به داخل کوره و یا 
 ضایعات را به سطح زمین به وسیله چرخ چاه یا وسایل دیگر به عهده دارند.

 . دلوگیر (دلوکش):5-5-6
کش وظیفه گرفتن دلو پر و انتقال به کناره میله چاه و تخلیه آن را به عهده دارد. دلوگیر همچنین دلو خالی  فردي است که در کنار چرخ

 نماید. چاه متصل میرا به چرخ 
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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      

) 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23بودجه کشور و به استناد ماده وزمان تشکیل سازمان برنامه
هـ مورخ  57697/ت 25254وزیران به شماره  و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات

اي  هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه1400/ 03/ 08
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 و پیمانکاران ابالغ می
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 و پاسداشت یاد و خاطره  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 ساخت و ترمیم قنات سال  فهرست

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

 :1401 اخت و ترمیم قناتکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته س
 (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) فر سیدجواد قانع

 مسعود شکیبایی فر
 اللهی طاهر فتح

 سهیال شریعتی
 کاوه هنري
 سیاه حمید قلم

 امیر جهانشاهی
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