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1401سال  کارهاي دریایی و ساحلی رشته شرح ردیف  ابالغ فهرست  موضوع :

به شماره مصوبه هیات وزیران (کشور فنی و اجرایی یکپارچه  نظامبه استناد 

نامه  و آیین قانون برنامه و بودجه ) 23(و ماده ) 08/03/1400مورخ   هـ57697/ت25254

فهرست شرح ردیف رشته کارهاي دریایی و «، به پیوست هاي عمرانی استانداردهاي اجرایی طرح

 ،به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است که(الزم االجرا) روه اول از نوع گ  »1401سال  ساحلی

که بهاي واحد و برآورد هزینه اجراي کارهاي دریایی و ساحلی  شود تا براي تهیه فهرست ابالغ می

ورد موجه به موارد زیر، با تمی شود،  شروعاین بخشنامه بعد از ابالغ کار آنها فرآیند ارجاع 

 .قرار گیرداستفاده 

بها، مبانی قیمت و سایر براساس تجزیه ي مورد استفاده در برآوردها ردیف اي واحدبه -1

 محاسبه و درج شود.مستندات توسط دستگاه اجرایی 

ها،و بهاي واحد ردیف نقشه و مشخصاتبراساس مقادیر کار طبق برآورد اجراي کار  -2

 . محاسبه شود

با عنوان  31/03/1396مورخ  123257/96گران باید براساس دستورالعمل شماره  مناقصه -3

پیشنهاد ،  "بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه"

 قیمت دهند.

به دبیرخانه ،پیمانکار منتخب  قیمت  کار به همراهمقادیر بها و فهرستدفترچه الزم است  -4

 ارسال شود.ي عالی فنی شورا

1400/ 



 مقدمه
 

هایی بوده که از زمان تشکیل سازمان  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست
) و نظام فنی و اجرایی یکپارچه 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی 1400/ 03/ 08هـ مورخ  57697/ت 25254کشور (مصوبه هیات وزیران به شماره 
ه االجرا) بوده و ب شود. این فهارس از نوع گروه اول (الزم اي کشور انجام می هاي توسعه هاي اجراي پروژه در برآورد هزینه

ابالغ گردید  1355بهاي واحد پایه در سال  شود. اولین فهرست هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ می دستگاه
هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان  و از آن پس، فهرست

 وسعه و اصالح قرار گرفته است.سازي، بازنگري، ت هنگام کشور مورد به
احل و شود. سوهاي این صنعت زیربنایی، نمایان میگویی نیازدر پاسخ دریایی و ساحلینقش و اهمیت بنادر و سازه هاي 

ها و هاي پایه در زمینه سیاستمحور از رویکردیده و توسعه دریاهاي اقتصادي محسوب گردبنادر بعنوان کانون فعالیت
هاي فراوان براي توسعه متر خط ساحلی، ظرفیتکیلو 5800شود. کشور ایران با بیش از اي محسوب میوسعههاي تامهبرن

در اسناد و مدارك مرجع محور اقتصادي و اجتماعی در سواحل بنادر کشور دارد. در سنوات اخیر شاهد توجه به توسعه دریا
هاي ستگاههاي متعدد در ددریایی و ساحلی و وجود پروژههاي اي کشور هستیم. اهمیت و وسعت کاراي و برنامهتوسعه

هاي دریایی و ساحلی را نمایان مختلف اجرایی در حوزه کارهاي دریایی و ساحلی، لزوم تهیه فهرست بهاي واحد پایه کار
و  جادیبوع (انامه سازمان مت نیآئ 3شده در ماده  نییتع یاختصاص فهیوظ يدر راستا يانوردیسازمان بنادر و در سازد.می
گروه  مشاور منتخب نیمهندس ،مشاور نیجامعه مهندس يهمکار ا) بییایو در يندرب يساختهاریو توسعه ز لیتکم

 یو مساعدت امور نظام فن یو با هماهنگ یسازمان رونو ب یبا تجربه و خبرگان سازمان مانکارانیو مشارکت پبندرسازي 
 ، "و ساحلی ییایدر يساختار شکست کارها" نینسبت به تدو ،سازمان برنامه و بودجه کشور مشاوران و پیمانکاران ییاجرا

 اقدام نمود. "و ساحلی ییایدر يکارها یعموم یمشخصات فن"و  "و ساحلی ییایدر يکارهارشته  فیفهرست شرح رد"
و  فیهر رد يبها هیتجز هیتهها و پس از اخذ بازخوردکارهاي دریایی و ساحلی حاضر،  فیفهرست شرح ردامید است 

 گردد. منتشر  هیپاواحد  يبصورت فهرست بها ،يریگ متیمراجع ق نییتع
، کارشناسان و صاحب رانیمد زیبها و نفهارس بیبه عنوان مرجع تصو یفن یعال يمحترم شورا ياز اعضا لهیوس نیا به

 گردد. یو تشکر م ریمشارکت داشته اند، تقد ریفهرست به شرح ز نیا یو بررس نیکه در مراحل تدو ینظران
 .است را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومند زانیعز نیهمه ا قیتوف
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 سازمان برنامه و بودجه کشور
 سید جواد قانع فر  -
 فرمسعود شکیبایی -
 حمید رضا خاشعی  -
 امیر جهانشاهی -
 

 سازمان بنادر و دریانوردي
 رضا اله یار  محمد -
 جمشید عباسی راد  -
 محمد شاکري نیا  -
 هومن ابریشمی  -
 محمد جهانبخشیان -
 علی صاحب جمع -
 دادي رضا علی -
 

 همکاران 
 مهندسین مشاور هندسه پارس  مهندسین مشاور پویا طرح پارس مهندسین مشاور سازه پردازي ایران

 رضا طیبی  - پرهام پاد  - احسان امامی فر -
 عبدالرضا پیامی  - نسیبه کردي  - نوا کالهچی -
  میثم بالی  - ندا علیدادي  -
   
   

 شرکت ساختمانی پرهام
 علی اکبر خدابخشی  -
 رسول یزدانی کرگانرود -
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 دستورالعمل کاربرد
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 دستورالعمل کاربرد

-ها و پیوست ها، شرح ردیفاربرد، کلیات، مقدمه فصلـارهاي دریایی و ساحلی، شامل این دستورالعمل کـشرح ردیف رشته کفهرست . 1-1

 هاي فهرست بها، به شرح زیر است: 
 ) مصالح پاي کار.1پیوست 
 هاي باالسري.) شرح اقالم هزینه2پیوست 
 ) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه.3پیوست 
 ) کارهاي جدید. 4پیوست 

هاي اجرایی موضوع ماده  ستگاهگذاري تمامی دهاي سرمایهها و پروژه. حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن، طرح1-2
 ها و پروژه ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و طرح222) قانون برنامه چهارم و یا ماده (160(

هاي وده و شامل پروژهب  (near shore)گذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی، در پروژه هاي بندري، ساحلی و نزدیک ساحلهاي سرمایه
 باشد.نمی  (off shore)فرا ساحلی

 نحوه برآورد هزینه اجراي کار و تهیه فهرست بها و مقادیر کار  .2
دهد. در مواردي که مشخصات می. شرح ردیف ها، به نحوي تهیه شده است که اقالم عمومی کارهاي رشته دریایی و ساحلی را پوشش 2-1

اي مورد نیاز کار باشد، که اقالم کارهاي آن با شرح ردیف هاي این فهرست تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب براي آن فنی و اجرایی ویژه
در دفترچه مشخصات فنی  این اقالماقالم، تهیه و در انتهاي گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود. الزم است مشخصات فنی 

صل مـربوط با دمه فـن الزم تهیه و به انتهاي مقـمورد نیاز باشد، مت ـف هاردیاین ت ـاي پرداخخصوصی درج شود. هرگاه دستورالعملی بر
 گردد. شماره جدید اضـافه می

هاي هر ر آینده، ردیف. در ردیف هاي ارائه شده، به منظور سهولت دسترسی به ردیف هاي مورد نیاز و امکان درج ردیف هاي جدید د2-2
هاي جداگانه اي با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف ها، شامل شش رقم ها یا زیر فصلآن ها، به گروه فصل با توجه به ماهیت

است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول شماره فصل، دو رقم بعدي شماره گروه، یا زیرفصل و دو رقم آخر، به شماره ردیف در هر 
(کارهاي دستمزدي)، براي کارهایی پیش بینی شده است که مصالح آن ها  صل بیست و هشتمگروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است. ف

تهیه و در  1-2توسط کارفرما تأمین می شود. هنگام تهیه برآورد، ردیف کارهاي دستمزدي مورد نظر، به صورت دستمزد اجراي کار مطابق بند 
 شود.یاد شده، درج میفصل 

در کلیات یا مقدمه فصل ها، بهاي آن ها به صورت درصدي از بهاي واحد ردیف یا ردیف هایی، یا روش . براي هر یک ازاقالمی که 2-3
یین دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه اي با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهاي واحد آن که به روش تع

 ج شود.گردد، در مقابل ردیف یاد شده درشده، محاسبه می
گردد (بدون نیاز به مصوبه هاي این مجموعه که در هر کار توسط مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد تعیین میبهاي واحد ردیف. 2-4

 . شوراي عالی فنی) باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجراي کار، به تصویب دستگاه اجرایی مربوط برسد 
موعه براي هر کار، به روش تجزیه بها و با استفاده از نرخ متعارف عوامل در محل اجراي پروژه و در هاي این مجبهاي واحد ردیف. 2-5

هاي مورد نیاز کار مورد نظر، فهرست بهاي کار مورد نظر شود. با محاسبه و درج بهاي واحد تمام ردیفزمان تهیه برآورد هزینه، محاسبه می
 شود. تهیه می

 ي کار مورد نظر توسط کارفرما به دبیرخانه شوراي عالی فنی ارسال شود.الزم است فهرست بها. 2-6
 شود. ، اعمال می8-2تعیین شده در بند  هاي زیر، طبق روش. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهاي واحد ردیف هاي این فهرست هزینه2-7
، و براي کارهایی که بصورت 30/1شوند، برابر ار میهاي عمرانی براي کارهایی که به صورت مناقصه واگذ. ضریب باالسري طرح2-7-1

هاي غیر عمرانی براي می باشد. ضریب باالسري طرح 20/1شوند، برابر ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه) واگذار می

 
 

 

١  
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ك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاري و براي کارهایی که به صورت تر 41/1شوند، برابر کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می

 درج شده است.  2می باشد. شرح اقالم ضریب باالسري به عنوان راهنما در پیوست  30/1شوند، برابر مناقصه) واگذار می
 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار.. ضریب منطقه2-7-2

 و باند ، راه آهنراه رشته ضرایب منطقه اي فهرست بهاي از غ  ضرایب منطقه اي کارهاي ساحلی و دریایی،توضیح: تا زمان تعیین و ابال
 گردد. فرودگاه، استفاده می

 .3. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست 2-7-3
هاي ت فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیفاجرایی و مشخصاهاي . براي برآورد هزینه اجراي هر کار، مقادیر اقالم آن، براساس نقشه2-8

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

آید. ضریب باالسري و ضریب منطقه اي به ها، جمع مبلغ ردیف هاي فهرست بها براي کار مورد نظر، به دست میفصل و از جمع مبالغ فصل
خواهد بود. به مدارك جمع مبلغ ردیف ها ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می شود، نتیجه برآورد هزینه اجراي کار 

)، ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر کار (منضم به پیمان 4تا  1هاي ها و پیوستیاد شده، کلیات، مقدمه فصل
 شود. نامیده می

هرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه . در کارهایی که براي برآورد هزینه اجراي آن ها، بیش از یک رشته فهرست بهاي پایه مورد نیاز است، ف3
شود. تهیه می اجراي هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهاي پایه رشته مربوط به طور جداگانه

برگ خالصه برآورد که  فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب براي بخش هاي مختلف کار تهیه می شود، همراه با
برآورد بخش هاي مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجراي 

 شود.ها) تهیه میشوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه براي کل کار (تمام رشتهکار، به یکدیگر ملحق می
ارائه  کار ارجاع اسناد در و تکمیل برآورد، زمان در را نقل و حمل فصل ضمیمه حمل فاصله هاي جدول است موظف کننده برآورد . دستگاه4

 شود.جدول انجام می این در مندرج فاصله هاي براساس حمل هزینه پرداخت و بوده نیز پیمان ضمیمه جدول این دهد،
برچیدن  و (تجهیز 3پیوست در پیمانکار محلی آزمایشگاه تجهیز و تامین براي شده پیش بینی ردیف هاي در مبلغ درج با می تواند کارفرما .5

 به را بتن اساس بتنی و زیراساس، سنگی، و معمولی خاکریزي عملیات به مربوط آزمایش هاي جمله از اجرا زمان آزمایش هاي انجام کارگاه)،

 پیمانکار، به شده یاد آزمایش هاي انجام واگذاري با .واگذارکند پیمانکار به را بتن مخلوط طرح تهیه و شده اجرا عملیات کیفیت کنترل منظور

 پیمان فنی مشخصات در شده بینی پیش دفعات درصد 25حداقل  تواتر با آزمایش انجام و برداري نمونه به باید کارفرما قرارداد طرف آزمایشگاه

 .کند اقدام
سازمان  شده صالحیت تشخیص مشاور مهندسین شرکت هاي از یکی با باید پیمانکار است، شده واگذار پیمانکار به که هاییآزمایش انجام براي

تحویل دهد.  کارفرما و پروژه مشاور مهندس به را آن از نسخه اي و کرده امضا همکاري توافقنامه ژئوتکنیک، تخصص در کشور بودجه و برنامه
 .شود امضا و مهر تهیه، پیمانکار همکار آزمایشگاه توسط باید اختالط طرح گزارش هاي و آزمایشگاهی برگه هاي تمام

 . مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، مشخصات کامل مصالح و تجهیزات و اطالعاتی که بر قیمت پیشنهادي مؤثر بوده، منبع تهیه6
از نظر قیمت مؤثر بوده و الزم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته آن ها و به طور کلی هر نوع اطالعاتی که 

رعایت مفاد قانون حداکثر باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی، درج کند. 
 از کاالي ایرانی الزامی است. استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت

کند که اقالم کار ساخت داخل یا خارج کشور  مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده طرح مشخص که است این ”منبع تهیه”از توضیح: منظور
ن جنس را با مشخصات مشابه و است و عالوه بر آن چنانچه تولید کننده جنس منحصر به فرد نباشد، حداقل نام سه تولید کننده که هما

در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند.هاي نزدیک به هم تولید می کنند، قیمت
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 هستند.  گریکدیو مکمل  کیقابل تفک ریغ يها، اجزا فردی شرح و ها مقدمه فصل ات،ی. مفاد کل1
 کیواحد هر  ي. بلکه بهاستیکننده مشخصات کامل کار ن نییتع ییبه تنها ات،کلی و ها ها و شرح درج شده در مقدمه فصل فی. شرح رد2

فهرست و  نیشده در ا نییانجام شود و با مشخصات تع یقابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فن یها در صورت فیاز رد
 مورد نظر مطابقت داشته باشد.  فیرد
خواهد شد،  نییواحد برآورد کننده تع ایبرآورد توسط مهندس مشاور و  ایاسناد مناقصه و  هیفهرست، که در زمان ته نیا هايبهاي ردیف. 3

 نیماش ،یانسان يروین يریو به کارگ نیتأم هاي نهیبوده و شامل هز ییایو در یساحل يمربوط به رشته کارها يکارها ياجرا نهیمتوسط هز
مصالح در کارگاه، اتالف مصالح و  ییمصالح، جابجا يحمل و بارانداز ،يریبارگ ه،یشامل ته از،یمصالح مورد ن نیتأم نیو همچن ارو ابز آالت

، هایی که در تجهیز و برچیدن کارگاه آمده است) بجز آزمایش(برحسب مورد ندازيا و راه شیآزما نهیکامل کار است. هز ياجرا ،یبه طور کل
 شود. ینبیشیفهرست بها پ نیا يها فیواحد رد يدر بها دیبا زین

انجام کار، طبق  يبرا یکامل هاي متیخواهد شد، ق ینیب شیپ آن يها فیرد يکه برا هایی متیقپس از تهیه فهرست بهاي کار مورد نظر، . 4
جزر و  هیکار در ناح وستهیپ يعدم اجرا ایارتفاع، صعوبت  ایعمق  ن،یزم یبابت سخت ییاضافه بها گونه چیاست. ه ینقشه و مشخصات فن

 ،يکار يجبهه ها یپراکندگ واره،یعرشه و د ریکار در ز ياجرا یحضور آب، سخت لیبه دل آالت نیو ماش یافت راندمان عوامل انسان ،يمد
حمل،  ،يریبارگ ،يساحل ساز اتیعمل يجهت اجرا ینیزم ریز يبه علت حضور شناور ها، کار در ترازآب ها یدسترس يها تیمحدود
 شیاضافه بها پ ایآن بها  يفهرست برا نیت در اـآنچه به صراح زمخصوص کند، ج ای تر کار را مشکل يکه اجرا گریو موارد د يبارانداز

 باشد.یشده است، قابل پرداخت نم ینبی
که در برآورد منضم به اسناد مناقصه، منظور  یکارگاه، در صورت دنیو برچ زیتجه نهیو هز يباالسر ،يمنطقه ا يها بی. مبلغ مربوط به ضر5

الغ مربوط به آن قابل در برآورد، مب ها نهیهز ای ها بیضر نیا ینبی شیدر صورت عدم پ گریشده باشد، قابل پرداخت است. به عبارت د
 . باشد یپرداخت نم

 ای گر،ید يفهرست بها با فهرست ها آن سهیمقا ای گر،یکدیبا  آن هاي فصل سهیاز مقا يرگی جهینتپس از تهیه فهرست بهاي کار مورد نظر، . 6
شده  نییبه جز آنچه به صراحت تع ییکسربها ای یوجه اضاف گرید سهیهر نوع مقا ای مت،یق هیاستناد به تجز ایروز  هاي متیآن با ق سهیمقا

 .ستیاست، قابل اعمال ن
 مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.  ينحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برا يبرا یفهرست که دستورالعمل نی. در هر بخش از ا7
 یخصوص یو حسب مورد مشخصات فن ییایو در یساحل يکارها یعموم ی، مشخصات فنفهرست نیدر ا ی. منظور از مشخصات فن8
 و دستورکارهاست. ییاجرا يشده در نقشه ها نییمشخصات تع مان،یپ

 پرتلند نوع دو است.  مانیمشخص نشده است، منظور س مانیکه نوع س ییها فی. در رد9
از آن، تنها  شیحمل ب نهیو اعمال شده است. هز ینیبشیفهرست بها، پ نیا يها فیرد يمصالح، در بها يحمل و بارانداز ،يریبارگ نهی. هز10
 شود. یفصل حمل و نقل پرداخت م يها فیشده است، برحسب مورد، از رد نتعیی ها که در مقدمه فصل يموارد يبرا
 نافذ است. زیساخته ن شیبتن پ يشده است، برحسب مورد برا ینبی شیکه در مقدمه فصل بتن درجا پ یعموم طی. شرا11
و حسب  مهندس مشاور دییقبل از سفارش به تأ ،یبا مشخصات فن قیاز نظر تطب دیبا از،یمورد ن زاتیمصالح و تجه یکاتالوگ فن ای. نمونه 12

 برسد.  مورد به تأیید کارفرما
 ها رها و صورت مجلسدستور کا ،ییاجرا هاي انجام شده که طبق ابعاد درج شده در نقشه يکارها، براساس ابعاد کارها يرگی . اندازه13

 ینیبشیفهرست بها پ نیدر ا يرگی اندازه يبرا اي ژهیکه روش و ي. در مواردردمی گی صورت ها، و مقدمه فصل اتکلی مفاد به توجه با است
 شود.یشده انجام م نییبه روش تع يرگی دازهشده است، ان
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مطابقت آنها با  دیبا لگردها،یمانند نصب م ست،ین سریکامل آن ها بعداً م یشود و امکان بازرس یم دهیکه پس از انجام کار پوش یاتی. عمل14
 شدن، با مهندس مشاور، صورت جلسه شود. دهیکار و قبل از پوش ياجرا نیو دستور کارها، ح یمشخصات فن ،ییاجرا هاينقشه

اعالم شده در  بیفهرست و به ترت نیو موارد اعالم شده در ا مانیپ طیمطابق با شرا دیاجزاي کار با یکار و گواه جامان یصورتجلسات، گواه
 .ردیو مالك عمل قرار گ میتنظ 19بند 
 شود. یموقت منظور و پرداخت م هاي تیدر صورت وضع 1 وستیکار، طبق پ ي. مصالح پا15
استخراج  يکه برا یزم است. مصالح سنگاستخراج آن ها، به کار بردن مواد منفجره ال ياست که برا یمصالح سنگ ،ی. منظور از سنگ کوه16

 شود.  یاطالق نم یاستفاده شود، سنگ کوه یکیدرولیآن بدون استفاده از مواد منفجره و از چکش ه
 بیمهندس مشاور و تصو دییبه تأ دیساخته، با شیمحل ساخت قطعات بتن پ يبتن، دپو یمصالح سنگ دیتول ي. محل استقرار دستگاه ها17

 کارفرما برسد.
 .دیآیبه دست م ریاز رابطه ز مانیحمل س نهیمحاسبه هز يبرا مانیبراساس مقاومت بتن، مقدار س يزیبتن ر يها فی. در رد18

 
w=10ƒc+80 

 در آن: که
ƒc بر حسب مگاپاسکال ياستوانه ا يو نمونه ها رانینامه بتن ا نیی: مقاومت مشخصه بتن، براساس آ )MPa( 
w در مترمکعب بتن لوگرمیبر حسب ک مانیس اری: ع 
 .ردیمورد توجه قرار گ دیبا زین ریشود، موارد ز هیبراساس ضوابط ته دیصورت جلسات که با می. در تنظ19
 ،یعموم یمشخصات فن ،ییاجرا هاي و براساس نقشه اتیعمل ياجرا نیدر ح دیبا مان،یشده در پ نیی. صورت جلسات در موارد تع19-1

 باشند:  ریشوند و شامل حداقل اطالعات ز هیو دستور کارها ته یخصوص یمشخصات فن
 صورتجلسه، خیو شماره و تار مانیموضوع پ مان،یپ خیشماره و تار مانکار،ینام کارفرما، مهندس مشاور، پ -
 کار موضوع صورتجلسه، ياجرا يالزم برا یفن هاتیو توج لیذکر دال -
 کار، یمشخصات فن انیکامل و ب اتینقشه با جزئ میو ترس یکاف حاتیارائه توض -
 .اتیو احجام عمل ریمتره نمودن کار و محاسبه مقاد -

صورت  یشده) برسد. تمام نییمهندس مشاور و کارفرما (در موارد تع م،یمهندس ناظر مق مانکار،یپ يبه امضا دی. صورت جلسات با19-2
به همراه موضوع  تیاعمال در صورت وضع ي) برامانکاریپ يریگینوشت جهت اطالع و پتوسط کارفرما به مهندس مشاور (با رو دیجلسات با

 لیشده از طرف کارفرما به هر دل ادیظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورت جلسات مزبور ظرف مدت  ریادکار و جدول خالصه مق
را به اطالع مهندس  یصورت جلسه اصالح هیلزوم ته ایعدم ابالغ  لیالزم است که کارفرما دال مانکار،یمکتوب پ يریگیبا پ د،یابالغ نگرد
و ابالغ آن ظرف مدت دو هفته  هیالزم است مراحل ته ،یصورت جلسه اصالح هیبه ته ازیبرساند. پس از آن در صورت ن مانکاریمشاور و پ

از طرف کارفرما با  مانکاریخارج از قصور پ یلیبه هر دل یشدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت جلسه اصالح يانجام شود. پس از سپر
و پرداخت مبلغ مربوط به آن،  یسه هفته) در ابالغ صورت جلسه اصالح تبه وجود آمده (نسبت به مهل ریتأخ زانیشود، م رابالغیتأخ

 گردد. یمنظور م مانیپ راتیبه تأخ یدگیبراساس دستورالعمل مربوط، در رس
 گردد.یلحاظ م تیدر صورت وضع 7/0 بیمهندس مشاور قرارگرفته باشد، با اعمال ضر دیکه مورد تائجلسات فاقد ابالغ کارفرما  صورت

مهندس مشاور و  يها تیمدارك و صورت جلسات بوده و از تعهدات و مسئول يابالغ صورت جلسات توسط کارفرما به منظور مستندساز
 کاهد.ینم مانکاریپ
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 نیباالتر دییو تأ تیموضوع  صورت جلسه مطابقت داشته باشد و ابالغ صرفاً با مسئول اتیعمل يان اجرابا زم دیابالغ کارفرما با خی. تار19-3

 انجام شود.  گریدر زمان د تواند یم شان،یمجاز از طرف ا يمقام ستاد ای ییمقام دستگاه اجرا
و  زیدر جدول تجه اتیعمل نیا نهی(هز دیاقدام نما ییاجرا اتیمحدوده عمل ییایدر ينسبت به عالمت گذار دیبا مانکاریپ از،ی. در صورت ن20

 .گردد) یکارگاه به صورت مقطوع محاسبه و درج م دنیبرچ
آالت و  نیماش ،یانسان يرویمصالح، ن ییایو حمل در یجابجائ ،يریبارگ يفهرست بها، حسب مورد، برا نیا يها فیرد ي. در بها21

که مورد  يگریبا هر شناور د مانکاریاست. چنانچه پ دهیکش لحاظ گرد دكیاستفاده از بارج و  نهیهز ،ییاجرا يها تیفعال ازیمورد ن زاتیتجه
مذکور قابل پرداخت  يها فیرد يبها د،یطبق نقشه ها و مشخصات اقدام نما ییایدر يها تیباشد، نسبت به انجام فعال اورمهندس مش دیتائ
 باشد.یم

پروژه و  ازیاند.، چنانچه بر اساس ن دهیگرد نییداخل تع دیاستفاده از مصالح و محصوالت تول يافهرست بها بر مبن نیا يها فیرد ي. بها22
 یهی(با ارائه گزارش توج یخارج يموارد از کشورها نیا هیلزوم ته ،یداخل يکننده ها نیاز مصالح و اقالم الزم از تام یبرخ هیعدم امکان ته

 یآن ها و به طور کل هیمورد نظر و منابع ته يکاال ایباشد، مشخصات کامل مصالح  ریکارفرما) اجتناب ناپذ بیمهندس مشاور و تصو وسطت
داشته باشد،  ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیبراي ارائه پ مانکاریمؤثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتیعمل متیکه از نظر ق یهر نوع اطالعات

 يمصالح از کشورها دیجهت خر يحساب ارز شیگشا يها نهیصورت بابت هز نیدرج شود. در ا مانیپ یخصوص یدر مشخصات فن دیبا
 يموارد يحمل مصالح برا نهیصورت نخواهد گرفت و صرفا هز یاضافه پرداخت چگونهیکاال، ه صیو ترخ یپرداخت عوارض گمرک ،یخارج

موارد  ریسا يباشد. برا ی)، قابل پرداخت مي(مانند سپر فلز ردیگ یحمل تعلق م نهیهزفهرست بها،  نیا يها فیکه به آن ها طبق رد
 باشد.یاز آنچه مشخص شده است، قابل پرداخت نم ریبه غ يا نهیهز چگونهیه

خزر، کامال متفاوت  يایـادر درـعمان) و بن يایفارس و در جیـ(حوزه خل یزر و مد، در بنادر جنوبـج ایتراز آب  راتیی. از آنجا که تغ23
قابل پرداخت  یاضافه بهائ چگونهیباشد، هیهر پروژه م يمنطقه ا طیاز آن که تابع شرا یناش يجزر و مد و صعوبت ها ریلذا بابت تاث باشد،یم

 .شدباینم
 نکهیفهرست بها لحاظ شده است. با توجه به ا نیا يها فیواحد رد يحسب مورد در بها يتست و راه انداز يها شیانجام آزما نهی. هز24

آن ها با  قیو تطب زاتیمصالح و تجه تیمرغوب نیو تام تیفیک نیمسئول تضم مان،یپ یعموم طیبنا به الزامات مشخص شده در شرا کارمانیپ
 ياز موارد ریفهرست بها، به غ نیا ییاجرا اتیمصالح و عمل یفیکنترل ک يها شیآزما هیانجام کل نهیهز ینیب شیباشد لذا پیم ،یمشخصات فن

الزم  يها و کنترل ها شیباشد. از جمله آزما یم مانکاریشده در فصل متفرقه)، به عهده پ نییتع يها شیکه صراحتا مشخص شده است (آزما
 یمصرف لیژئوتکستا یفیکنترل ک شیموج شکن، آزما یمصالح سنگ تیفیکنترل ک يها شیحسب مورد، آزما یساحلو  ییایدر يدر پروژه ها

در  کیالست شیعکس العمل و آزما يرویو ن يجذب انرژ شیآزما ،یوزن يدر اسکله ها يبارگذار شینشست پس از پ يکنترل ها ک،یدر دا
 باشد.یموارد م ریفندرها و سا

به استفاده از  ازیفهرست بها، حسب مورد، ن نیموضوع ا ییایو در یساحل يمربوط به کارها ییاجرا اتیاز عمل یکه بخش نی. با توجه به ا25
آالت  نیاستقرار ماش يمناسب برا يو فضا یراه دسترس جادیبه ا ازین ایدست و  نیاز ا يکش و موارد دكیبارج،  لیخاص از قب يدستگاه ها
 اقدام شده است. ییاجرا يها تیفعال کی، نسبت به تفک» ایدر در« و  »یدر خشک« ها با درج عبارات  فیلذا در شرح رد رند،مربوط دا

) و M.H.H. Wعمان ( يایفارس و در جیمدها در بنادر حوزه خل نیباالتر نیانگیبستر موجود با خط تراز م یعیخط طب ی: محل تالقحیتوض
 اتیکه هر گونه عمل يباشد. به طور یم ایو در یخزر، مشخص کننده محدوده و مرزخشک يایدر حوزه در یتراز صفر اشل سرسره بندر انزل

که از  ییاجرا اتیو هر عمل دهیمحسوب گرد »یدر خشک اتیعمل«شده به سمت ساحل انجام گردد (محدوده خشک)،  کرذ که از مرز ییاجرا
الزام درخشکه  ای ییایآالت درنیلزوم استفاده از ماش لیتر و محدوده خشک و تر)، به دل شهیانجام شود (محدوده هم ایمرز به سمت در نیا

 باشد. یم ل،یشده، طبق شکل ذ ادی يها فیرد فیگردد. تفاوت در تعر یم یتلق »ایات در دریعمل« ،یراه دسترس جادیو ا يانداز
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 فصل اول . عملیات الیروبی

 
 مقدمه

 
برداشت و انتقال خاك یا توده سنگی و یا مخلوط آن به منظور ایجاد و یا افزایش عمق رودخانه، خور، آبراهه «. عملیات الیروبی به عملیات 1

متر  2گفته می شود. در این فهرست تراز باالي عملیات الیروبی، حداکثر » یا حوضچه دریایی که حداقل از یک سمت به آب متصل باشد
باشد. باالترین سطح آب را مهندس مشاور در پروژه تعریف خواهد نمود. عملیات خاکی باالي تراز مذکور، ترین سطح آب میباالي باال

  عملیات خاکبرداري محسوب شده و پرداخت آن از فصل عملیات خاکی صورت خواهد گرفت.
 80 ،خزر که جزر و مد ناچیزي دارد يایبنادر درو در  CD. منظور از تراز مبنا در بنادر جنوبی حوزه خلیج فارس و دریاي عمان، تراز 2

 باشد. صفر اشل سرسره بندر انزلی میتراز  سانتیمتر زیر

و انتقال  ≥SPT 50جنس خاك با سختی تا  مختلف واحد ردیف الیروبی در بسترهاي غیرسنگی، کلیه هزینه هاي الیروبی با انواع . در بهاي3
 هاي الیروبی مختلف و شیوه هاي مختلف انتقال دیده شده است. و تخلیه مواد حاصل از الیروبی با دستگاه

وبی حجم ناشی از الیر درصد  50، در صورتی در برآورد درج می گردد که بنا به بررسی مشاور بیش از 010102. پرداخت اضافه بها ردیف 4
پرداخت این اضافه بها در زمان اجرا صرفا درصورتی قابل پرداخت است که در برآورد اولیه مشاور و در  بستر از نوع خاك چسبنده باشد.

 گیرد.ق میاسناد پیمان دیده شده باشد. درصورت پیش بینی این موضوع در اسناد، اضافه بهاي یاد شده، به کل حجم مواد الیروبی شده تعل

ت، سست، ، مثل شن، ماسه، الي و تناوبی از ماسه و الي بوده و  شامل خاك هاي خیلی سس≥SPT 50: خاك هاي غیرچسبنده با1توضیح
 باشد.تراکم متوسط و متراکم می

 مثل خاك هاي رس، رس الي دار و تناوبی از رس و الي بوده و شامل خاك هاي شدیدا نرم،  ≥SPT 50: خاك هاي چسبنده با2توضیح
 گردد.، نرم، متوسط، سفت و خیلی سفت میخیلی نرم

 گردد.گزارش مطالعات ژئوتکنیک مشخص می : مصالح بستر مثل گرانیت، مرجان و غیره براساس3توضیح

داشته باشند، ردیف متناسب با انجام عملیات الیروبی در این نوع بستر، توسط مشاور یا واحد  SPT≤50که بسترهاي غیرسنگی  . درصورتی5
 تهیه کننده برآورد به صورت ستاره دار تعریف و در اسناد مناقصه درج خواهد گردید.

 هاي مربوط در سبنده بودن آن، از ردیف. هزینه الیروبی در بسترهاي با نوع خاك هاي آلی یا داراي مواد آلی باتوجه به نوع چسبنده یا غیرچ6
 ی از این بابت قابل پرداخت نخواهد بود.این فصل پرداخت شده و اضافه بهای

و حسب  010105و  010101. هزینه الیروبی مقطع زیر اسکله هاي وزنی، جهت ایجاد بستر مناسب براي استقرار بلوك ها، از ردیف هاي 7
 باشد.پرداخت می قابل 010104الی  010102مورد از ردیف هاي 

صرفا در صورتی » متر نسبت به تراز مبنا -1تا عمق شکستن الیه یکپارچه سنگی با هر وسایل مکانیکی «، با موضوع 010201ردیف شماره . 8
 گ (حسب مشخصات فنی عمومی کارهاي دریایی و ساحلی) بیش ازـور نشده سنـاومت فشاري محصـد بود که مقـابل پرداخت خواهـق

 مگاپاسکال بوده و براي سست کردن و شکستن سنگ از وسایل مکانیکی نظیر پیکور و مانند آن استفاده گردد. 5/12

تنها » متر نسبت به تراز مبنا -1تا عمق شکستن الیه یکپارچه سنگی با استفاده از مواد سوزا (انفجاري) «با موضوع  010202ردیف شماره . 9
مگاپاسکال بوده و براي سست کردن و شکستن آن  5/12ود که مقاومت فشاري محصور نشده سنگ بیش از درصورتی قابل پرداخت خواهد ب

 از انفجار استفاده گردد.

مگاپاسکال، چنانچه پیمانکار به هر روش و با هر  5/12. براي شکستن و الیروبی الیه هاي سنگی با مقاومت فشاري مساوي و کمتر از 10
هاي مربوط قابل  و یا سایر ردیف 010202یا  010201ینه اي بابت شکستن و سست کردن سنگ مطابق ردیف دستگاهی اقدام نماید، هز

    هاي مرتبط پرداخت و ردیف 010101 ام کار از ردیف الیروبی در بسترهاي غیرسنگی به شماره ردیفـپرداخت نخواهد بود و هزینه انج
 شود. می
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مگاپاسکال صرفا با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات انجام  5/12یه هاي سنگی با مقاومت بیشتر از . چنانچه پیمانکار براي الیروبی ال11
 کیلومتر در  یک جمع آوري، بارگیري، حمل و تخلیه الیه سنگی شکسته شده تا فاصله«دام نماید، عالوه بر مبلغ ردیف عملیات الیروبی، اق

(شکستن الیه سنگ با استفاده از وسایل مکانیکی) نیز به وي  010201، ردیف شماره 010301با شماره ردیف » مایل در دریا  5/0خشکی یا 
 پرداخت خواهد شد.

دیده شده است.  010204و  010203هاي  متر نسبت به تراز مبنا در قیمت ردیف -7. هزینه سست کردن و شکستن سنگ تا عمق 12
هاي شکست سنگ و سست کردن آن، در زمان تهیه  متر نسبت به تراز مبنا باشد، ردیف -7ه هاي سنگی بیش از درصورتی که عمق الی

 گردد.صورت ستاره دار تعیین و تعریف میبرآورد و اسناد مناقصه توسط مهندس مشاور به 

استحصال، هیچگونه اضافه پرداختی صورت . بابت جداسازي مصالح مرغوب و نامرغوب ناشی از الیروبی جهت استفاده در محدوده 13
 نخواهد گرفت.

بندي  . با توجه به اینکه در محدوده عملیات الیروبی، ممکن است مشخصات بستر به نحوي باشد که دو یا چند نوع از خاك هاي طبقه14
مانه هاي حفاري، محدوده تقریبی انواع شده مطابق مشخصات فنی وجود داشته باشد، در زمان تهیه اسناد مناقصه و از طریق مطالعه نتیجه گ

تعریف گردد. چنانچه در حین انجام کار بنا به تائید دستگاه نظارت مشخص گردد، مشخصات بستر با آنچه خص و تعیین میمصالح بستر مش
) صورتجلسه طبقه دستروجی الیروب و مواردي از این براساس راندمان دستگاه الیروب و تجهیزات مربوط، خباشد (شده است، متفاوت می

بندي جهت تعیین  بندي بستر فقط در مورد غیرسنگی و سنگی بودن بستر موضوعیت داشته و با توجه به شرایط موجود صورتجلسه طبقه
 گیرد. رما انجام و مالك پرداخت قرار میمحدوده و حجم دقیق بخش سنگی تنظیم و با تائید مشاور و تصویب و ابالغ کارف

محدوده الیروبی، سنگ هایی نظیر سنگ موج شکن و موارد مشابه موجود باشد و بسته به نوع، اندازه و شکل سنگ براي  . چنانچه در15
-مدنظر می باشد، صورت گیرد، هزینه 010301 و 010204تا  010201ه در ردیف هاي ـرایی مشابه آنچـلیات اجـبرداشتن و جمع آوري آن عم

 باشد.ابل پرداخت میها قبهاي این ردیفهاي مربوط با 

در خارج از محدوده ، فاقد عمق الزم از محدوده الیروبیهایی  مشخص شود که قسمت نهایی گرافیوهیدرانجام که پس از  در صورتی. 16
ه باشند، پیمانکار موظف به الیروبی مجدد آن نقاط تا احراز عمق موردنظر بوده و هیچگونه هزین میرواداري مجاز مطابق مشخصات فنی 

ه ب نهایی نیز تجهیزات به محل به وي تعلق نخواهد گرفت. همچنین هزینه انجام عملیات هیدروگرافی مجدد مجدد اضافی بابت نقل و انتقال
 عهده پیمانکار خواهد بود. 

نقشه هاي تائید بر اساس رقوم بستر موجود دریا ( بوده و هاي مصوبابر حجم تئوریک نقشهاجرا شده، بر نهایی عملیات الیروبیاحجام . 17
بدون در  )و نقشه هاي مصوب ابالغ شده بعدي هاي منضم به پیمان(نقشههاي مصوب  خط پروژه در نقشه ،هیدروگرافی اولیه)شده در 

وش فوق درصورتی مورد تائید . محاسبه حجم الیروبی به رقابل پرداخت خواهد بودمحاسبه و ، نظرگرفتن حجم ناشی از رواداري هاي مجاز
است که حجم الیروبی باقی مانده احتمالی، حد فاصل خط پروژه و رواداري منفی کمتر از یک درصد حجم الیروبی کل باشد.در غیراین 

 باشد.صورت هزینه الیروبی احجام مازاد بر یک درصد مذکور، قابل پرداخت نمی
(شامل  کار محدوده اجراياولیه و توپوگرافی مشترك (حسب نیاز) از وضعیت موجود . پیش از شروع عملیات اجرایی، هیدروگرافی 18

موقعیت الیروبی و نیز موقعیت احتمالی دایک تخلیه مصالح حاصل از الیروبی) مابین کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور انجام و صورتجلسه 
پذیرد. ذیصالح و مورد تأیید کارفرما، مطابق ضوابط مقرر صورت میگردد. انجام عملیات هیدرو گرافی مربوط، توسط مهندس مشاور می

باشد، مگر اینکه در چنانچه عملیات هیدروگرافی برعهده پیمانکار باشد، هزینه آن طبق ردیف مربوط در فصل بیست و هفتم قابل پرداخت می
اشت و نقشه ها، پس از چاپ به تائید نمایندگان کارفرما، اسناد پیمان ترتیب دیگري وضع شده باشد. پس از اتمام عملیات، کلیه رقوم برد

گردد. نقشه هاي هیدروگرافی و توپوگرافی تائید شده به عنوان یکی از اسناد قرارداد قلمداد شده و مشاور و پیمانکار رسیده و صورتجلسه می
 مبناي اندازه گیري حجم عملیات اجرایی خواهد بود. 
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(به فواصل مورد تائید مشاور) و محاسبه احجام کار بر این اساس، به  هیدروگرافی و توپوگرافی، تهیه مقاطع عرضی. پس از تهیه نقشه هاي 19
 عهده و هزینه پیمانکار بوده و انجام آن الزامی می باشد. از این بابت پرداخت اضافی به پیمانکار انجام نخواهد شد.

در توسط مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد  مقیاس عملیات زمینی نقشه برداري و نیز روش هیدروگرافی و فاصله خطوط ساندینگ. 20
کار جهت تدقیق پرداختی ها در بهاي واحد عملیات  هزینه انجام عملیات هیدروگرافی میان. د شدتعیین خواهخصوصی  -مشخصات فنی

 ورت نخواهد گرفت.الیروبی در قیمت ها لحاظ گردیده است و از این بابت پرداختی به پیمانکار ص
و نظایر  برداري و هیدروگرافی، شناور، گروه غواصی، کارگر اعم از وسایل نقشه ،. هزینه هاي امکانات کنترلی مورد نیاز دستگاه نظارت مقیم21
 در قیمت ردیف ها لحاظ شده است. آن

هیدروگرافی نهایی توسط شرکت ذیصالح انجام و نقشه هاي مربوط تهیه  باید. پس از پایان عملیات الیروبی، جهت اطمینان از صحت کار 22
 پرداخت خواهد شد. 270102شود. در صورت انجام این کار توسط پیمانکار مطابق اسناد پیمان، کلیه هزینه هاي مربوط به این کار از ردیف 

مقاطع عرضی که و با تهیه و رسم  و توپوگرافی اولیه و خاتمه کارهاي هیدروگرافی  با استفاده از نقشه بایدحجم عملیات الیروبی . محاسبه 23
مشخص شده  پس از انجام عملیات الیروبی و همچنین خط پروژه بستردر آن رقوم طبیعی بستر پیش از انجام عملیات الیروبی، رقوم نهایی 

هاي  نیمرخ پروفیل اسمی متوسط سطوح ضرب ، حجم حاصل از حاصل»ها پروفیل اسمی نقشهحجم «صورت  در اینانجام شود.  ،است
 بود. مجاور در فاصله محوري بین دو نیمرخ خواهد

 هاي مرتبط با هزینه به عهده پیمانکار بوده ودر محدوده الیروبی  متعارف اجسام مغروق احتمالی و خارج نمودنثبت  ،شناسایی. 24
و از این بابت اضافه پرداختی صورت نخواهد دیده شده  واحد ردیف ها بهايدر متعارف اجسام مغروق  و ها نخاله و خارج نمودن آوري جمع

 گرفت.

): اجسام مغروق متعارفی که خارج کردن آن به عهده پیمانکار می باشد و هزینه آن در برآورد قیمت ها لحاظ شده است، شامل، تخته، 1تبصره
 باشد.الستیک، نخاله ها، طناب و اجسامی از این دست می

هاي مغروق بزرگ و اجسامی از این قبیل در بهاي  زینه خارج نمودن اجسام مغروق بزرگ نظیر قایق، شناورها، بارها و محموله): ه2تبصره
 واحد ردیف ها لحاظ نشده است و می بایست طبق ضوابط و مقررات به صورت ردیف ستاره دار تعریف و تعیین گردد.

مایل و تخلیه در دریا در قیمت  5/0. درصورتی که محل تخلیه مواد ناشی از الیروبی در دریا تعیین شده باشد، هزینه هاي حمل دریایی تا 25
دیده شده است. همچنین در صورتی که محل تخلیه مواد ناشی از الیروبی در خشکی تعیین شده باشد، بهاي ردیف فوق هزینه  010101ردیف 

 دهد. یق) و تخلیه در خشکی را پوشش میکیلومتر (به هر طر یکا فاصله هاي حمل ت
 مایل 5/0. چنانچه محل تخلیه مواد ناشی از الیروبی در دریا باشد، هزینه حمل از طریق دریا و تخلیه به داخل دریا، براي فاصله بیش از 26

 گردد.در فصل حمل و نقل پرداخت می 260117دریایی از ردیف 
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 فصل اول . عملیات الیروبی
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
کیلومتر به محل تخلیه  یکرتی که محل تخلیه مواد ناشی از الیروبی در خشکی تعیین شده باشد، پرداخت هزینه حمل بیش از . درصو27

 گردد.از فصل حمل و نقل انجام می 260118درخشکی از طریق خشکی، با استفاده از ردیف 

یله اي، از طریق خط لوله شناور، خشکی و مغروق و با درنظر . هزینه حمل مصالح الیروبی در ردیف هاي مربوط، به هر روش و با هر وس28
 گرفتن کلیه صعوبت ها دیده شده و از این بابت اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

بی شده تا مرکز ثقل محل تخلیه روـرکز ثقل حجم الیـروبی، فاصله مـاشی از الیـله حمل در ردیف هاي حمل مصالح نـ. منظور از فاص29
 د.باشمی

شامل هزینه هاي تهیه، حمل ردیف هاي فصل سوم و بیست و ششم( . بهاي احداث دایک خاکی (جهت تخلیه مواد ناشی از الیروبی) طبق30
نگی مناسب و ساخت دایک) طبق ه، حمل مصالح سـشامل هزینه هاي تهی( ت دایک) و بهاي احـداث دایک سنگیخاك مناسب و ساخ

 گردد.ششم پرداخت میهاي فصل چهارم و بیست و ردیف

) تا رقومی که توسط دستگاه نظارت تعیین د الیروبی(حوضچه پشت دایک. هزینه پخش، تسطیح و رگالژ محدوده محل تخلیه موقت موا31
ز پرداخت می گردد. در این ردیف کلیه هزینه هاي ناشی از صعوبت کار با مصالح الیروبی یا لجنی دیده شده و ا 010401می گردد از ردیف

 این بابت اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

. هزینه هاي مرتبط با نگهداري دایک محل تخلیه در زمان انجام عملیات الیروبی، هزینه تهیه و تعبیه لوله به هر تعداد با هر جنس و هر 32
ی تا اتمام عملیات مربوط، طول، جهت زهکشی و تخلیه آب مصالح دپو شده در دایک، احداث و نگهداري مسیرهاي هدایت آب خروج

جابجائی مواد تخلیه شده و ایجاد تمهیدات الزم براي ته نشینی مواد الیروبی در حوضچه، در قیمت ردیف هاي الیروبی دیده شده و از این 
 بابت اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

لحاظ شده است و از این بابت overdredging) (داشت . در ردیف هاي این فصل، تورم مصالح الیروبی و نیز حجم ناشی از اضافه بر33
 اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

هاي ناشی از عملیاتی بودن بندر (اجراي لوله گذاري به روش مغروق) و توقف دستگاه ها یا جابجایی آن ها به دلیل تردد شناورها  . هزینه34
 فصل لحاظ شده است و پرداخت دیگري از این بابت انجام نخواهد شد. و هم چنین مواج بودن دریا در بهاي واحد ردیف هاي این

. درصورت نیاز به برداشت و حمل مصالح الیروبی تخلیه شده در حوضچه دایک به محل دیگر در خشکی، هزینه هاي مرتبط، از ردیف 35
 030401و 030302، 030301ماره ردیف هاي هاي برداشت مواد لجنی یا غیرلجنی در فصل عملیات خاکی و سنگی (طبق نظر مشاور) به ش

 باشد. قابل پرداخت می 260114ماره ردیف و ردیف حمل به محل دپوي مصالح نامناسب از فصل حمل و نقل به ش
ظر ، معادل حجم مصالح الیروبی شده بدون در ن35. حجم مصالح برداشت شده، بارگیري و حمل شده در ردیف هاي ذکر شده در بند 36

 باشد.ورم و اضافه برداشت میگرفتن ت

هاي یدك کش، کلیه هزینه هاي نیروي انسانی، تامین خط لوله انتقال مصالح، هزینههزینه مرتبط با تأمین سوخت، آب، قطعات یدکی، . 37
 است.ها لحاظ گردیده  و نظایر آن در قیمت ، ارتباطاتبرقاستهالك، 
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 فصل اول . عملیات الیروبی
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 

انجام عملیات الیروبی در بسترهای غیرسنگی با هر جنس 
متر نسبت به تراز  -٧و تا عمق  SPT≥۵٠خاک و سختی با 

کیلومتر در خشکی یا  ١مبنا با هر وسیله و حمل و تخلیه تا 
 مایل در دریا. ۵٫٠

٠١٠١٠١ 

  
 مترمکعب 

 ۵٠از    در صورتی که بیشتر ٠١٠١٠١اضافه بها به ردیف 
 چسبنده باشد.   در صد حجم مصالح الیروبی از نوع

٠١٠١٠٢ 

  
 مترمکعب 

برای آن حجم که عمق بیش از  ٠١٠١٠١اضافه بها به ردیف 
 متر نسبت به تراز مبنا باشد. -١۵متر تا  -٧

٠١٠١٠٣ 

  

 مترمکعب 

متر  -١۵هرگاه عمق بیش از  ٠١٠١٠١اضافه بها به ردیف 
نسبت به تراز مبنا باشد، برای حجم  مصالح واقع شده در 

متر  -٢١متر تا  -١٨یک بار، از    متر -١٨متر تا  -١۵عمق 
 بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر.دو 

٠١٠١٠۴ 

  
 مترمکعب 

بابت الیروبی محل احداث  ٠١٠١٠١اضافه بها به ردیف 
اسکله وزنی برای ایجاد بستر مناسب  جهت استقرار 

  بلوکهای بتنی.

٠١٠١٠۵ 

  
 مترمکعب 

شکستن الیه سنگی یکپارچه با هر وسیله مکانیکی تا عمق 
 تراز مبنا.  متر نسبت به -١

٠١٠٢٠١ 

  
 مترمکعب 

شکستن الیه سنگی یکپارچه با استفاده از مواد سوزا 
 تراز مبنا.  متر نسبت  به -١(انفجاری) تا عمق 

٠١٠٢٠٢ 

  

 مترمکعب 

هرگاه عمق شکستن سنگ  ٠١٠٢٠١اضافه بها به ردیف 
متر نسبت  به تراز مبنا باشد، برای حجم سنگ  -١بیش از 

متر تا  -٢متر یک بار، از   -٢متر تا  -١واقع شده در عمق 
متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر تا  -٣

 متر نسبت  به تراز مبنا. -٧عمق 

٠١٠٢٠٣ 

  

 مترمکعب 

هرگاه عمق شکستن سنگ  ٠١٠٢٠٢اضافه بها به ردیف 
متر نسبت به تراز مبنا باشد،  برای حجم سنگ  -١بیش از 

متر تا  -٢متر یک بار، از  -٢مترتا  -١واقع شده در عمق 
متر دو  بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر تا  -٣

 متر، نسبت به تراز مبنا. -٧عمق 

٠١٠٢٠۴ 

  
 مترمکعب 

جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه الیه سنگی شکسته 
 مایل در دریا. ۵٫٠کیلومتر در خشکی یا   ١شده تا فاصله 

٠١٠٣٠١ 

 ٠١٠۴٠١ پخش و تسطیح مواد ناشی از الیروبی در دایک. مربعمتر    
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 فصل دوم . عملیات تخریب

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

 فصل دوم . عملیات تخریب
 

 مقدمه

 
تخریب در این فصل براي هر ارتفاع، هر عمق به هرشکل و هر وضع است و به عنوان سختی کار، هزینه جداگانه اي . بهاي واحد عملیات 1

 به آن تعلق نمی گیرد.
. مصالح مفیدي که از تخریب حاصل می شود در موارد لزوم باید طبق تشخیص مهندس مشاور به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر 2

 (به استثناي مواردي که به صراحت مشخص شده است) براي دسته بندي کردن آن ها، پرداخت نخواهد شد. گانه ايچیده شود و هزینه جدا
. هزینه جمع آوري و بارگیري و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازي، در قیمت ها منظور شده 3

م باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود، بهاي بارگیري و حمل و است و درصورتیکه طبق تشخیص مهندس مشاور الز
 ، براساس حجم مصالح بارگیري شده در داخل کامیون، محاسبه و پرداخت می شود.بیست و ششمباراندازي آن طبق ردیف مربوط از فصل 

باشد نسبت به جمع آوري و برچیدن مصالح ریخته شده و . چنانچه مصالح ناشی از تخریب درون دریا ریخته شود، پیمانکار موظف می 4
کار جابجائی آن ها تا محل انباشت موقت، اقدام نماید. هیچگونه هزینه اي از این بابت قابل پرداخت نبوده و هزینه هاي مزبور به عهده پیمان

 است.
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 فصل دوم . عملیات تخریب

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

تخریب طولی از شمع بتنی پیش ساخته که باید بریده شود 
  برای شمع های کوبیده شده در  خشکی.

٠٢٠١٠١ 

  
 مترمکعب 

تخریب طولی از شمع بتنی پیش ساخته که باید بریده شود 
 برای شمع های کوبیده شده در دریا.

٠٢٠١٠٢ 

  
 مترمکعب 

تخریب انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان، چنانچه کل 
 یا بخشی از سازه تخریب شود.

٠٢٠٢٠١ 

  
 مترمکعب 

تخریب انواع بتن مسلح، با هر عیار سیمان، بدون برشکاری 
میلگردها (تخریب با حساسیت بدون آسیب رسانی به 

  میلگردها).

٠٢٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب 

تخریب انواع بتن مسلح، با هر عیار سیمان، همراه با 
  برشکاری میلگردها.

٠٢٠٢٠٣ 

  
 مترمکعب 

تخریب طول مازاد سپر بتنی پیش ساخته کوبیده شده در 
 دریا به همراه برشکاری میلگرد.

٠٢٠٣٠١ 

  
 مترمکعب 

تخریب طول مازاد سپر بتنی پیش ساخته کوبیده شده در 
 خشکی به همراه برشکاری میلگرد.

٠٢٠٣٠٢ 

  
 متر طول 

سوراخ کردن بتن در کلیه سطوح افقی و قائم به سطح مقطع 
 مترمربع به انضمام  بریدن میلگردها. ٠٠۵٫٠تا 

٠٢٠۴٠١ 

  
 متر طول 

قائم به سطح مقطع سوراخ کردن بتن در کلیه سطوح افقی و 
 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها.  ٠۵٫٠تا ٠٠۵٫٠بیش از

٠٢٠۴٠٢ 

  
 متر طول 

سوراخ کردن بتن در کلیه سطوح افقی و قائم به سطح مقطع 
 مترمربع به  انضمام بریدن میلگردها.١۵٫٠تا ٠۵٫٠بیش از 

٠٢٠۴٠٣ 

  
 متر طول 

مبنای محیط برش شمع های سانتریفیوژ با مته الماسه بر 
 خارجی شمع.

٠٢٠۵٠١ 
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 فصل سوم . عملیات خاکی و سنگی

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

 فصل سوم . عملیات خاکی و سنگی
 

 مقدمه

 
نقشه و مشخصات، دستورکارها و صورت مجالس محاسبه می شود و از بابت تغییر حجم . حجم عملیات خاکی براساس کار اجرا شده طبق 1

 ناشی از نشست، تورم و کوبش هیچ گونه پرداختی به عمل نخواهد آمد.
. به قیمت هاي واحد این فصل هیچگونه بها یا اضافه بهائی مانند پروفیل سازي در کندن خاك و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات 2

 گیرد.ا به آن اشاره شده است) تعلق نمیکی و مانند این ها (جز مواردي که صراحتخا

 حمل و بارگیري جداگانه اي بابت بهاي. می شود محاسبه نقل و حمل فصل در شده بینی پیش ردیف هاي براساس مصالح حمل . هزینه3

 نیست. پرداخت قابل مجدد

. منظور از عبارت کندن زمین در ردیف هاي این فصل شامل عملیات خاکبرداري، پی کنی، گودبرداري و کانال کنی با هر وسیله مکانیکی و 4
باشد و از بابت انجام هر یک از موارد ذکر شده، اضافه همین فصل می 8بندي شده طبق ماده با هر ابعاد و به هر شکل در زمین هاي طبقه 

 گیرد.این فصل مشخص شده است، صورت نمی ه غیر از آنچه در ردیف هايپرداختی ب

 شود.بت به تراز زمین طبیعی سنجیده میهاي این فصل، نس. عمق زمین اشاره شده در ردیف5
اضافی با . چنانچه کندن خاك بیش از اندازه هاي درج شده در نقشه هاي اجرایی و دستورکارها انجام شود، پرکردن مجدد قسمت هاي 6

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

. در مواردي که براي اجراي پی سازي ها و احداث دیوارها، فاصله اي بین دیواره پی کنی و پی سازي الزم باشد که درنقشه هاي اجرایی 7
  50متر، از هر طرف  5/1ق پی کنی بیش از ـمتر و براي عمسانتی 30متر، از هر طرف  5/1ق پی کنی تا ـبینی نشده است، براي عمپیش 
سازي باید با مصالح حاصل از پی کنی پرشود و کوبیده گردد. کنی پس از اتمام پیصله اضافی پیشود. فامتر به ابعاد پی کنی اضافه میسانتی

شخیص مهندس مشاور خاك حاصل از پی کنی براي مصرف مناسب نباشد، با نظر مهندس مشاور و تائید کارفرما خاك مناسب هرگاه طبق ت
تهیه می گردد. چنانچه بنا به تشخیص مهندس مشاور در پی سازي با بتن غیرمسلح نیاز به قالب بندي نباشد، ابعاد پی کنی طبق نقشه و 

 گردد.از ردیف هاي کندن خاك، پرداخت میآن مشخصات ابالغ شده محاسبه و بهاي 

 .شود انجام ریزيهمان محدوده، پی در کنی، پی از بعد و کند می منتقل زمین به سازه از را بار که شود می اطالق سازه از بخشی به توضیح: پی
 شود:ین فصل به صورت زیر طبقه بندي می. انواع زمین در ا8

 هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدي در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد.. زمین هاي لجنی، زمین هایی 8-1

. زمین هاي خاکی نرم، شامل انواع خاك هایی است که داراي بافت غیردرشت دانه و نرم باشند مانند خاك هاي ماسه اي غیرمتراکم و 8-2
 خاك هاي رسی تحکیم نیافته.

یب خاك و سنگدانه یا قلوه خاکی سخت، شامل انواع خاك ها ( به جز خاك نرم ) و آبرفت ها و خاك هاي متراکم با ترک. زمین هاي 8-3
 باشد.سنگ می

 . زمین هاي سنگی شامل انواع مختلف سنگ هاي رسوبی، آذرین و دگرگون است.8-4

تعیین می شود. براي تعیین مقادیر  8مده از انواع زمین در بند براساس تعاریف به عمل آ 030104تا  030102 .  مقدار هر یک از ردیف هاي9
 ) نیز می توان استفاده کرد.GSIمربوط به هریک از ردیف هاي یاد شده از شاخص مقاومت زمین شناسی(

راهنماي «ان برنامه و بودجه کشور با عنو سازمان 684محاسبات مربوط توسط پیمانکار طبق ضابطه شماره  GSI . براي تعیین مقدار 10
 شود.مهندس مشاور و کارفرما ارائه می تهیه و براي بررسی و تائید و تصویب» طراحی و ارجاي پوشش داخلی تونل هاي راه و راه آهن

. طبقه بندي زمین، با تائید مهندس مشاور انجام می شود و براي کندن خاك در زمین هاي خاکی یا سنگی، حجم کار انجام شده اندازه 11
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خاکی یا سنگی براساس  گیرد و تعیین مقادیر هر یک از ردیف هاي کندن خاك، در زمین هايگیري، محاسبه و مالك عمل قرار می
 باشد.ه طبقه بندي) مجاز نمیصورتجلسدرصدبندي (

رط، بهاي عملیات کندن باشد، در صورت تحقق هر دو ش 50بزرگتر ازGSI . چنانچه در زمینی اجبارا از چکش هیدرولیکی استفاده شود و12
 شود. پرداخت می 1/1با اعمال ضریب  030104زمین با چکش هیدرولیکی براساس ردیف 

 مهندس تایید به پیمان تهیه و در شده بینی پیش شرایط با مطابق عملیات خاکی قبل از آغاز توسط پیمانکار، روش اجراي که است . ضروري13

 .برسد مشاور

فصل، کلیه هزینه هاي ناشی از امکان فرو رفت ماشین آالت در حین بارگیري و پخش و تسطیح مصالح دیده شده و . در ردیف هاي این 14
 .از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت

 کلیه رعایت و دپو تامین پایداري به منوط شده است، دپو شده تعیین هاي محل در کندن خاك که از حاصل مصالح پخش آیتم . پرداخت15

 .بود نخواهد پرداخت قابل این صورت غیر در و است دپو محل الزامات
. درمورد حمل خاك هاي حاصل از کندن خاك به خارج از کارگاه یا به خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود طبق اندازه هاي محل 16

منظور شده است و پرداخت دیگري از این بابت به عمل نخواهد کنده شده محاسبه می شود. هزینه هاي ازدیاد حجم یا تورم در قیمت ها 
آمد. تمام خاك هاي حاصل از موارد یاد شده باید در خاکریزها مصرف شود. عدم مصرف این خاك ها در خاکریزها منوط به تائید و ارائه 

نیاز از نظر مقدار) براي خـاك  یا عدم( عدم حصـول مشخصات فنی مورد نیازاور و تصویب کارفرما مبنی بر ـگزارش از سوي مهندس مش
 باشد.می

تبصره) در مورد آن قسمت از خاك هاي حاصل از کندن خاك که باید براي پرکردن پشت پی سازي محل هاي مربوط (محل کنده شده) 
 شود.چ نوع حمل جداگانه اي پرداخت نمیمصرف شود، هی

 و بهاي 030501 ردیف از ساخت دایک خاکی طبق مشخصات، قرضه و محل ناسب ازم تهیه، بارگیري و حمل تا یک کیلومترخاك . هزینه17

 برداشتن براي می شود. پرداخت 030502 ردیف از اجراي خاکریزها، براي قرضه محل مناسب از تهیه، بارگیري و حمل تا یک کیلومترخاك

براي ساخت دایک  کارگاه) خارج یا داخل قرضه (در محل از شده تهیه خاك هاي مورد گیرد. درنمی صورت پرداختی نامناسب، رویه خاك
می شود. بهاي حمل  گرفته نظر در کوبیدن از پس مصرف اندازه هاي محل حجم برابر شود،می حمل که خاکی حجم خاکی یا اجراي خاکریزها،

 باشد.پرداخت میاز فصل حمل و نقل قابل  260103و  260102مصالح ذکر شده بیش از یک کیلومتر، طبق ردیف هاي 

. در مورد خاك هاي مصرفی در خاکریزها از محل کندن خاك درشرایط یکسان از نظر نوع مواد کوتاهترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و 18
 محل کندن خاك که در جدول مقدمه فصل حمل و نقل درج شده، مالك محاسبه پرداخت بهاي حمل خواهد بود.

 ل، منظور از حمل، حمل در خشکی است.. در شرح ردیف هاي این فص19

. ردیف هاي حمل درج شده در این فصل براي خاك ها و مواد زائد که به خارج کارگاه حمل می شود یا در داخل کارگاه جابجا می شود، 20
 گرفت.تنها یک بار پرداخت می شود. به عبارت دیگر براي انباشتن، بارگیري و باراندازي مجدد، پرداختی صورت نخواهد 

و بر  بیست و ششمدر فصل  260101از ردیف  8متر مواد حاصل از کندن خاك در زمین هاي مورد اشاره در بند   50. بهاي حمل بیش از 21
 شود.یوست مقدمه فصل مذکور، پرداخت میمبناي مسافت مندرج در جدول پ

ته شده است، به دالیلی از جمله محدودیت ظرفیت دایک، بارگیري . چنانچه الزم باشد، مصالح ناشی از الیروبی که در حوضچه دایک انباش22
و تا محل دیگري حمل شود، بهاي برداشت مصالح مذکور از داخل حوضچه دایک حسب مورد و طبق تشخیص و تائید مهندس مشاور از 

 260114و  030401از ردیف هاي  پرداخت می گردد. هزینه بارگیري و حمل تا محل تخلیه نیز به ترتیب 030302یا  030301ردیف هاي 
 شود.جدول مقدمه فصل بیست و ششم پرداخت می طبق فواصل حمل مشخص شده در

کیلومتر و اجراي مصالح سنگی راکفیل در پشت اسکله ها، برحسب حجم پروفیل اجرایی آن طبق  یک. بهاي تهیه، بارگیري، حمل تا 23
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از فصل حمل  260105کیلومتر، طبق ردیف  یکگردد. بهاي حمل سنگ راکفیل بیش از محاسبه و پرداخت می  030601و از ردیف ها نقشه
 و نقل و بر اساس مسافت حمل طبق جدول منضم به فصل مذکور، قابل پرداخت خواهد بود.

از محل معدن تا هزینه تهیه مصالح رودخانه اي (توونان)، هزینه هاي کندن، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتر  030701. در ردیف 24
حجم مصالح کوبیده شده  براساس 260104 مل مازاد بر یک کیلومتر، از ردیفمحل مصرف و باراندازي، در نظر گرفته شده است. هزینه ح

 باشد.کیلومتر مجاز می 100، حداکثر تا گردد. پرداخت هزینه حمل توونانپرداخت می

و  ، مطابق ابعاد الیه کوبیده شده که براساس نقشه030701(توونان) به شماره  ايیري حجم ردیف تهیه مصالح رودخانه. اندازه گ25
پرداخت  030803الی  030801گیرد. هزینه پخش، آبپاشی و کوبیدن ردیف یادشده، طبق ردیف هاي مشخصات اجرا شده است، صورت می

 خواهد شد. 

 گردد.ش شده (بدون کوبیدگی) محاسبه میخبرحسب حجم مصالح ریخته و پ 031201و  031101. بهاي ردیف هاي 26

 باشد.یف هاي این فصل، قابل پرداخت نمیاي بابت تهیه و حمل آب مصرفی در عملیات اجرایی رد. هیچگونه هزینه27

 نیست. پرداخت قابل آب، در این فصل تراز زیر کار . هیچگونه اضافه هزینه اي بابت اجراي28
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 فصل سوم . عملیات خاکی و سنگی

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

متر با هر وسیله مکانیکی،  ٢کندن زمین های لجنی تا عمق 
متر از مرکز ثقل برداشت و   ۵٠مواد حاصله تا فاصله حمل 

 تخلیه آن.

٠٣٠١٠١ 

  

 مترمکعب 

(یا زمین های سنگی خرد شده   کندن زمین های خاکی نرم
متر با هر وسیله مکانیکی،  ٢) تا عمق ٢٠کوچکتر از  GSIبا 

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

٠٣٠١٠٢ 

  

 مترمکعب 

(یا زمین های سنگی با   کندن زمین های خاکی سخت
GSI  متر  ٢) تا عمق  ۵٣و کوچکتر مساوی  ٢٠بزرگتر از

با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا 
 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ۵٠فاصله 

٠٣٠١٠٣ 

  

 مترمکعب 

 GSIکندن زمین های سنگی (یا زمین های سنگی با 
متر با هر ٢) تا عمق ۵٠و کوچکتر مساوی  ٣۵بزرگتر از 

متر از مرکز  ۵٠وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصله تا فاصله 
 ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۴ 

  

 مترمکعب 

هرگاه عمق کندن زمین بیش از  ٠٣٠١٠١اضافه بها به ردیف 
متر یک  ٣تا  ٢باشد، برای حجم واقع شده  در عمق متر  ٢

متر سه بار و به همین ترتیب   ۵تا  ۴متر دوبار،  ۴تا  ٣بار، 
 برای عمق های بیشتر.

٠٣٠١٠۵ 

  

 مترمکعب 

هرگاه عمق کندن  ٠٣٠١٠۴تا  ٠٣٠١٠٢اضافه بها به ردیف 
 ٢متر باشد، برای حجم  واقع شده در عمق  ٢زمین بیش از 

متر سه بار و به   ۵تا  ۴متر دوبار،  ۴تا  ٣بار،  متر یک ٣تا 
 همین ترتیب برای عمق های  بیشتر.

٠٣٠١٠۶ 

  
 مترمکعب 

کندن زمین های سنگی بدون استفاده از مواد سوزا، با 
 استفاده از مواد منبسط شونده.

٠٣٠٢٠١ 

  
 مترمکعب 

لجن برداری از محل حوضچه دایک (محل انباشت مواد 
الیروبی) با هر وسیله  مکانیکی و حمل تا لجنی ناشی از 

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ۵٠

٠٣٠٣٠١ 

  
 مترمکعب 

برداشت مواد ناشی از الیروبی (به غیر از لجن) انباشته 
شده در محل حوضچه دایک، با هر  وسیله مکانیکی و 

 متری مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ۵٠حمل تا 

٠٣٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب 

های  بارگیری کلیه مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
 توده شده (لجن، سنگ، خاک و نظایر آن)  و تخلیه.

٠٣٠۴٠١ 
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 فصل سوم . عملیات خاکی و سنگی

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 

تهیه و تامین مصالح خاکی مناسب از قرضه،  بارگیری،  
کیلومتر، باراندازی در محل مصرف و  ١حمل تا فاصله 

مصالح اجرای دایک مطابق  مشخصات جهت تخلیه 
  الیروبی طبق مشخصات.

٠٣٠۵٠١ 

  
 مترمکعب 

تهیه و تامین مصالح خاکی مناسب از قرضه،  بارگیری،  
کیلومتر، باراندازی در محل مصرف جهت  ١حمل تا فاصله 

  اجرای  خاکریزها.

٠٣٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب 

 ١تهیه مصالح سنگی راکفیل، تفکیک، بارگیری و حمل تا 
 دپو یا محل  مصرف.کیلومتر، باراندازی در 

٠٣٠۶٠١ 

  
 مترمکعب 

پخش، تسطیح، پروفیله کردن و تراکم قشرهای خاکریزی 
سانتی  متر مطابق  ۵٠سنگی راکفیل درضخامت حداکثر

  مشخصات.

٠٣٠۶٠٢ 

  
 مترمکعب 

تهیه مصالح رودخانه ای (تونان) از قرضه، بارگیری و حمل 
 کیلومتر و باراندازی در  محل مصرف. ١تا 

٠٣٠٧٠١ 

  
 مترمکعب 

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  
درصد به  ۵٩قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات.

٠٣٠٨٠١ 

  
 مترمکعب 

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و  کوبیدن  
درصد تا  ۵٩بیشتر از قشرهای خاکریزی و تونان با تراکم 

 درصد به هر  ضخامت مطابق با مشخصات. ١٠٠

٠٣٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب 

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

 ضخامت مطابق با مشخصات.

٠٣٠٨٠٣ 

  
 مترمربع 

خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر 
درصد به هر روش، تا  ۵٩ها و مانند آنها با تراکم کمتر از  

 سانتی متر. ۵١عمق 

٠٣٠٩٠١ 

  
 مترمربع 

تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه 
درصد  ١٠٠درصد تا  ۵٩بیشتر از   ها و مانند آن ها با تراکم

 سانتی متر.۵١به هر روش، تا  عمق 

٠٣٠٩٠٢ 

  
 مترمربع 

تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه 
درصد به هر روش، تا عمق  ١٠٠  ها و مانند آن ها با تراکم

 سانتی متر.۵١

٠٣٠٩٠٣ 

 ٠٣١٠٠١ تسطیح بستر خاکریزها با گریدر. مترمربع   
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 فصل سوم . عملیات خاکی و سنگی

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

شخم زدن و هوادهی حجم مواد انباشته شده در محل 
  دایک (ناشی از عملیات الیروبی) به هر وسیله.حوضچه 

٠٣١٠٠٢ 

  
 مترمکعب 

کندن خاک، که در محل های    پخش مصالح حاصل از
 تعیین شده، دپو شده باشند با هر ضخامت.

٠٣١٠٠٣ 

  
 مترمکعب 

تهیه، حمل و ریختن شن اطراف مهارها یا هر محل دیگری 
ضخامت  که الزم باشد، به انضمام پخش و  تسطیح آن در

 های الزم.

٠٣١١٠١ 

  
 مترمکعب 

تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی اطراف مهارها یا هر محل 
دیگری که الزم باشد به انضمام پخش  و تسطیح آن در 

  ضخامت های الزم.

٠٣١٢٠١ 
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 فصل چهارم . عملیات احداث دایک و موج شکن سنگی
 

 مقدمه

 
. در بهاي ردیف هاي این فصل، بهاي استفاده از ماشین آالت، تجهیزات و نیروي غواص جهت کنترل نحوه اجرا از حیث جاگذاري صحیح، 1

 مختلف، تسطیح و رگالژ طبق نقشه و مشخصات لحاظ گردیده است.تامین ضخامت الیه هاي 

خشکی تا یک کیلومتر از حمل تهیه و تامین سنگ، تفکیک، بارگیري، «. در قیمت ردیف هاي تهیه مصالح سنگی این فصل، کلیه هزینه هاي 2
الت، تجهیزات مناسب و نیروي انسانی ماهر و ، هزینه به کارگیري کلیه ماشین آ»محل معدن تا محل مصرف یا دپوي کارگاه و باراندازي

رویه برداري، دفع زوائد آن ها و هزینه  هاي مربوط به بازگشایی معادن، هزینه ،به هر نحو استخراجي عملیات ها هزینهمتخصص از جمله 
  ملحوظ شده است.هاي تفکیک شده  سنگ ياحداث سطوح تسطیح شده براي دپو

 ي اسمی نقشه هاي اجراییها براساس حجم تئوریک پروفیل تهیه مصالح و حمل،هاي  ده در ردیفهاي مختلف تعیین ش حجم سنگ. 3
خواهد مهندس مشاور که به تأیید (با توجه به نقشه هاي هیدروگرافی و توپوگرافی اولیه و ترازهاي ذکر شده)  ها استقرار یافته هر یک از آن

(ضوابط تهیه نقشه هاي هیدروگرافی و توپوگرافی اولیه مانند توضیحات ارائه شده در  گردد محاسبه می» مترمکعب پروفیل«با واحد  رسید
 مقدمه فصل الیروبی است).

. اندازه گیري حجم موج شکن پس از تهیه نقشه هاي چون ساخت و تائید اجرا توسط مهندس مشاور براساس شکل هندسی نقشه هاي 4
 گردد.محاسبه می اجرایی بدون در نظرگرفتن محدوده رواداري مجاز

تبصره: منظور از مترمکعب پروفیل براي هر الیه، حاصل ضرب سطح هندسی آن الیه در مقطع موج شکن (برحسب مترمربع) در یک مترطول 
 باشد.موج شکن می

 
 

تا  040101، شامل ردیف هاي »کارگاهدپو در بارگیري، حمل تا یک کیلومتر و  ،تفکیکهیه، ت«ردیف هاي هاي .  در صورت وضعیت ها، ب5
، قبل از استقرار 260113تا  260109و ردیف هاي حمل مازاد بر یک کیلومتر مرتبط با آن ها در فصل بیست و ششم، ردیف هاي  040106

 گردد.  محاسبه و پرداخت می ،و منظور نمودن سایرضرایب 7/0با اعمال ضریب براساس حجم مورد تائید مهندس مشاور 

 گردد.محاسبه و پرداخت می 4هزینه استقرار کامل بر مبناي مترمکعب پروفیل اجراشده طبق توضیحات بند  .6

 گردد. .  پس از استقرار کامل الیه ها،  هزینه ردیف هاي تهیه و حمل سنگ، براساس مترمکعب پروفیل استقرار یافته پرداخت می7

هاي ، معادن تامین سنگ هاي موج شکن متعدد باشد، متوسط وزنی فاصلهششم بیست و. چنانچه در جدول فاصله حمل پیوست فصل 8
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 شود.حمل با توجه به حجم مصالح مورد نیاز براي برداشت از هر معدن، محاسبه می
 باشد: . با توجه به این که عملیات استقرار سنگ موج شکن ها، از سه طریق ذیل قابل اجرا می9

 با قرارگیري تجهیزات استقرار روي موج شکن) خشکیطریق سمت دریا (ساخت از ه ل بساخت موج شکن از سمت ساح. 9-1

 طریق دریا با قرارگیري تجهیزات استقرار روي شناور)(ساخت از  ساخت موج شکن از دریا. 9-2

 )خشکی و دریا طریق ترکیب ساخت از( ساخت موج شکن از دریا و ساحل . 9-3
ذکر شده است، منظور نحوه اجرا به یکی از روش هاي یاد شده فوق  »از دریا «یا  »از خشکی«لذا در شرح ردیف هاي استقرار، هر جا عناوین 

 باشد.می
. چنانچه موج شکن با آرمور سنگی از طریق خشکی اجرا شود، منظور از فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر، فاصله حمل سنگ از مرکز ثقل 10

 باشد. معدن تا مرکز ثقل موج شکن می

. چنانچه موج شکن با آرمور سنگی از طریق دریا احداث شود، منظور از فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر سنگ هاي مصرفی در خشکی، 11
ه لحاظ گردیده و بابت فاصله مرکز ثقل معدن تا محل بارگیري دریایی مصالح سنگی می باشد. هزینه باراندازي سنگ در قیمت ردیف هاي تهی

بارگیري روي شناور هزینه اي قابل پرداخت نمی باشد. در این حالت هزینه استقرار الیه هاي سنگی شامل هزینه حمل دریایی سنگ هاي 
 -ب تنو بر حس بیست و ششمهاي مربوط در فصل مایل سنگ ها، از ردیف 5/0مایل نیز می باشد. هزینه حمل مازاد بر  5/0بارگیري شده تا 

 گردد.مایل دریایی پرداخت می

. منظور از استقرار الیه هاي سنگی و بلوکی در موج شکن، اعم از ریختمان و چیدمان (طبق مشخصات فنی عمومی) برحسب نوع موج 12
 باشد.شکن و نوع الیه اجرا شده می

اندازي نیز لحاظ شده است و از این بابت هیچگونه اضافه . در قیمت ردیف هاي استقرار، بارگیري از محل دپوي احتمالی در کارگاه و بار13
 پرداختی انجام نخواهد شد.

 80 دارد يزیخزر که جزر و مد ناچ يایبنادر درو در  CD. منظور از تراز مبنا در بنادر جنوبی حوزه خلیج فارس و دریاي عمان، تراز 14
 ی می باشد.اشل سرسره بندر انزل صفرتراز  ریزسانتیمتر 

در بهاي واحد ردیف هاي استقرار به طریق خشکی و دریایی هزینه هاي به کارگیري کلیه ماشین آالت و تجهیزات مناسب با شرایط اجرا . 15
 و همچنین نیروي انسانی ماهر و متخصص لحاظ گردیده است.

نظور گردیده است و هیچ پرداخت محاسبه و م. در بهاي واحد ردیف هاي این فصل، هزینه هاي ناشی از افت، اتالف و آب بردگی 16
 دیگري از این بابت بعمل نخواهد آمد.

سانتیمتر در بستر دریا را در قیمت  50. پیمانکار ملزم می باشد هزینه ناشی از فرونشست حجم الیه هاي سنگی موج شکن حسب مورد تا 17
 باشد.ابل پرداخت نمیپیشنهادي خود لحاظ نماید. بابت این میزان فرونشست، هیچگونه هزینه اضافی ق

به هر شکل و به هر  مور بتنیربارگیري بلوك هاي آبهاي . در صورتی که اجراي موج شکن با آرمور بتنی و از طریق خشکی انجام گردد، 18
اي مربوط ابعاد از دپوي محل ساخت بلوك ها، حمل خشکی آن ها تا یک کیلومتر، باراندازي و استقرار آن ها، از طریق خشکی، طبق ردیف ه

 باشد.و برحسب متر مکعب پروفیل، قابل پرداخت می

(به هر شکل و  . در حالتی که اجراي موج شکن با آرمور بتنی و از طریق دریا انجام شود، کلیه هزینه هاي بارگیري بلوك هاي آرمور بتنی19
مایل و استقرار  5/0باراندازي روي شناور، حمل دریایی تا به هر ابعاد)، حمل خشکی آن ها از دپوي محل ساخت تا فاصله یک کیلومتر، 

 بلوك ها از دریا، در ردیف هاي مربوط، لحاظ گردیده است.

 ): محل دپوي ساخت بلوك ها، قبال باید به تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.1تبصره 

 صول قالب بندي و بتن پیش ساخته پرداخت می شود.): بهاي ساخت بلوك هاي بتنی آرمور طبق ردیف هاي مربوط از ف2تبصره 
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 پرداخت می شود. 260123): بهاي حمل مازاد بر یک کیلومتر بلوك هاي بتنی آرمور که در خشکی انجام شود، از ردیف 3تبصره 
حمل آرمورهاي «ف هاي کیلومتر در ردی 1. چنانچه اجراي موج شکن با آرمور بتنی از خشکی انجام گردد، منظور از فاصله حمل بیش از20

فاصله دپوي محل ساخت بلوك هاي بتنی تا مرکز ثقل موج شکن می باشد. هزینه باراندازي در محل استقرار در بهاي » بتنی پیش ساخته
 هاي حمل دیده شده است. ردیف

حمل آرمورهاي بتنی پیش «دیف هاي . در حالت احداث موج شکن با آرمور بتنی از دریا، منظور از فاصله حمل بیش از یک کیلومتر در ر21
فاصله دپوي محل ساخت بلوك هاي بتنی تا محل بارگیري دریایی آن ها می باشد. هزینه باراندازي روي شناور در ردیف هاي حمل » ساخته

 دیده شده است.

بارگیري شده روي شناور تا مرکز ثقل . در صورتی که براي احداث موج شکن با الیه آرمور بتنی از طریق دریا، فاصله حمل بلوك هاي 22
مایل پرداخت  -و بر حسب تن بیست و ششمربوط در فصل ــاي مـایی از ردیف هــنه حمـل دریـمایل باشد، هزی 5/0موج شکن، بیش از 

 گردد.می

بلوك، دیده شده است و ، صعوبت هاي ناشی از شکل هندسی انواع موج شکنی بتن هايآرمور. در بهاي واحد بارگیري، حمل و استقرار 23
 از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

. در صورت اجراي آرمور بتنی به صورت تک الیه، در دو حالت استقرار بلوك از دریا و از خشکی حسب مورد، ردیف هاي اضافه بهاي 24
 باشد.قابل پرداخت می 040402و040401

) از شرکت هاي خارجی معتبر دارنده امتیاز براي بلوك هاي آرمور پیش Licenseاخذ امتیاز رسمی (. چنانچه هزینه هاي پیگیري و 25
اظ ساخته بتنی به صورت ستاره دار در اسناد مناقصه درج نگردیده باشد، پیمانکار ملزم می باشد بهاي این مورد را در قیمت پیشنهادي خود لح

 باشد. اخت نمینماید و مبلغ مازادي از این بابت قابل پرد

 ي اسمی نقشه هاي اجراییبراساس حجم تئوریک پروفیل ها ،040503الی  040501حجم سنگ هاي مختلف تعیین شده در ردیف هاي . 26
خواهد مهندس مشاور  که به تأیید(با توجه به نقشه هاي هیدروگرافی و توپوگرافی و تراز هاي ذکر شده)  استقرار یافته هر یک از آن ها

هاي و مالك پرداخت می باشد. هزینه این ردیف ها در صورتی قابل پرداخت می باشد که الیه هاي سنگی، طبق ضخامترسید، محاسبه 
 مشخص شده در نقشه اجرا شوند.

راي کارگذاري . هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر مصالح سنگی جهت ایجاد بستر مناسب زیر اسکله وزنی و  تامین سطح نشیمن مناسب ب27
ز فصل حمل و نقل، قابل پرداخت ا 260107و  260106، از ردیف هاي 040502 و 040501بلوك هاي اسکله وزنی موضوع ردیف هاي 

 باشد.می

با توجه به فاصله حمل  040503در ردیف Score Protection) . هزینه حمل بیش از یک کیلومتر مصالح سنگی حفاظت آبشستگی (28
 گردد.، پرداخت می260108ل پیوست فصل حمل و نقل و از ردیف مندرج در جدو
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

کیلوگرم، تفکیک،  ۵٠تا  ١تهیه مصالح سنگی مترس به وزن 
بارگیری و حمل مصالح تا یک  کیلومتر، باراندازی در محل 

 مصرف یا دپو.

٠۴٠١٠١ 

  
 مترمکعب 

کیلوگرم، تفکیک،  ٣٠٠تا  ١تهیه مصالح سنگی مغزه به وزن 
یک  کیلومتر، باراندازی در محل  بارگیری و حمل مصالح تا

 مصرف یا دپو.

٠۴٠١٠٢ 

  
 مترمکعب 

کیلوگرم، تفکیک،  ١٠٠٠تا  ٣٠٠تهیه مصالح سنگی به وزن 
بارگیری و حمل مصالح تا یک  کیلومتر، باراندازی در محل 

 مصرف یا دپو.

٠۴٠١٠٣ 

  
 مترمکعب 

تن، تفکیک، بارگیری و  ٣تا  ١تهیه مصالح سنگی به وزن 
مصالح تا یک کیلومتر،  باراندازی در محل مصرف یا حمل 

 دپو.

٠۴٠١٠۴ 

  
 مترمکعب 

تن، تفکیک، بارگیری و  ٨تا  ٣تهیه مصالح سنگی به وزن 
حمل مصالح تا یک کیلومتر،  باراندازی در محل مصرف یا 

 دپو.

٠۴٠١٠۵ 

  
 مترمکعب 

تن، تفکیک، بارگیری و حمل  ٨تهیه مصالح سنگی بیش از 
 یک کیلومتر، باراندازی  در محل مصرف یا دپو.مصالح تا 

٠۴٠١٠۶ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ۵٠  تا ١استقرار مصالح سنگی مترس به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣خشکی برای عمق کمتر از 

٠۴٠٢٠١ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ۵٠  تا ١استقرار مصالح سنگی مترس به وزن 
   مترنسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق بیشتر از خشکی برای 

٠۴٠٢٠٢ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ۵٠  تا ١استقرار مصالح سنگی مترس به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣دریا برای عمق کمتر از 

٠۴٠٢٠٣ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ۵٠  تا ١به وزن   استقرار مصالح سنگی مترس
  متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق بیشتر از دریا برای 

٠۴٠٢٠۴ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ٣٠٠  تا ١به وزن   استقرار مصالح سنگی مغزه
  خشکی.

٠۴٠٢٠۵ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ٣٠٠  تا ١به وزن   استقرار مصالح سنگی مغزه
  دریا.

٠۴٠٢٠۶ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

 ١٠٠٠  تا ٣٠٠به وزن   سنگی فیلتراستقرار مصالح 
متر نسبت به تراز  ۵٫٣از خشکی برای عمق کمتر از   کیلوگرم

 مبنا.

٠۴٠٢٠٧ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ١٠٠٠  تا ٣٠٠استقرار مصالح سنگی فیلتر به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣خشکی برای عمق بیشتر از 

٠۴٠٢٠٨ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

 ١٠٠٠  تا ٣٠٠به وزن   استقرار مصالح سنگی فیلتر
متر نسبت به تراز  ۵٫٣از دریا برای عمق کمتر از   کیلوگرم

 مبنا.

٠۴٠٢٠٩ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ١٠٠٠  تا ٣٠٠استقرار مصالح سنگی فیلتر به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣دریا برای عمق بیشتر از 

٠۴٠٢١٠ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از خشکی  ٣  تا ١استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣برای عمق کمتر از 

٠۴٠٢١١ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از  ٣  تا ١استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣برای عمق بیش از   خشکی

٠۴٠٢١٢ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از دریا برای  ٣  تا ١استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن 
 مترنسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق کمتراز 

٠۴٠٢١٣ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از دریا برای  ٣  تا ١استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن 
 مترنسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق بیشتر از 

٠۴٠٢١۴ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از خشکی  ٨تا  ٣سنگی آرمور به وزن استقرار مصالح 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣برای عمق کمتراز 

٠۴٠٢١۵ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از خشکی  ٨تا  ٣استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣برای عمق بیش از 

٠۴٠٢١۶ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از دریا برای  ٨تا  ٣استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق کمتر از 

٠۴٠٢١٧ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از دریا برای  ٨  تا ٣استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن 
 مترنسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق بیشتر از 

٠۴٠٢١٨ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

 تن از ٨بیش از   استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣خشکی برای عمق کمتر از 

٠۴٠٢١٩ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از  ٨بیش از   استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣خشکی برای عمق بیش از 

٠۴٠٢٢٠ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

از دریا   تن ٨بیش از   استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق کمتر از  برای

٠۴٠٢٢١ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

از   تن ٨بیش از   استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣برای عمق بیش از   دریا

٠۴٠٢٢٢ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ١٠٠٠تا  ٣٠٠استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
  متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق کمتر از خشکی برای 

٠۴٠٢٢٣ 

 
 

 

٢۴  
 

 



 فصل چهارم . عملیات احداث دایک و موج شکن سنگی

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ١٠٠٠تا  ٣٠٠استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
  متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣خشکی برای عمق بیشتر از 

٠۴٠٢٢۴ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ١٠٠٠تا  ٣٠٠استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣برای عمق کمتر از دریا 

٠۴٠٢٢۵ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

کیلوگرم از  ١٠٠٠  تا ٣٠٠استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣دریا برای عمق بیشتر از 

٠۴٠٢٢۶ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از خشکی  ٣  تا ١استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق کمتر از برای 

٠۴٠٢٢٧ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از خشکی  ٣  تا ١استقرارمصالح سنگی پنجه به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣برای عمق بیشتر از 

٠۴٠٢٢٨ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از دریا برای  ٣  تا ١استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق کمتر از 

٠۴٠٢٢٩ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از دریا برای   ٣  تا ١استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق بیشتر از 

٠۴٠٢٣٠ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از خشکی  ٨  تا ٣استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
 تراز مبنا.متر نسبت به  ۵٫٣برای عمق کمتر از 

٠۴٠٢٣١ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

از خشکی   تن ٨  تا ٣استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣برای عمق بیش از 

٠۴٠٢٣٢ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از دریا برای  ٨  تا ٣استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق کمتر از 

٠۴٠٢٣٣ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

تن از دریا برای   ٨  تا ٣استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق بیشتر از 

٠۴٠٢٣۴ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ٢تا  ١بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق  ١ساخت، حمل تا 

متر نسبت  ۵٫٣محل مورد نظر برای عمق کمتر از خشکی در 
 به تراز مبنا.

٠۴٠٣٠١ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ٢تا  ١بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق  ١ساخت، حمل تا 

متر نسبت  ۵٫٣خشکی در محل مورد نظر برای عمق بیش از 
 به تراز مبنا.

٠۴٠٣٠٢ 

 
 

 

٢۵  
 

 



 فصل چهارم . عملیات احداث دایک و موج شکن سنگی

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ٢تا  ١بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل  ١ساخت، حمل تا 

مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر از  ۵٫٠دریایی تا 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣طریق دریا برای عمق کمتر از 

٠۴٠٣٠٣ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ٢تا  ١آرمور بتنی به وزن  بارگیری
کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل  ١ساخت، حمل تا 

مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر از  ۵٫٠دریایی تا 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣طریق دریا برای عمق بیشتر از 

٠۴٠٣٠۴ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ۵ تا ٢بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق  ١ساخت، حمل تا 

متر  ۵٫٣برای عمق کمتر از   خشکی در محل مورد نظر
 نسبت به تراز مبنا.

٠۴٠٣٠۵ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ۵تا  ٢بارگیری آرمور بتنی به وزن 
طریق  کیلومتر، باراندازی و استقرار از ١ساخت، حمل تا 

متر  ۵٫٣برای عمق بیشتر از   خشکی در محل مورد نظر
 نسبت به تراز مبنا.

٠۴٠٣٠۶ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ۵تا  ٢بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل  ١ساخت، حمل تا 

از   مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر ۵٫٠دریایی تا 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣دریا برای عمق کمتر از  طریق

٠۴٠٣٠٧ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ۵تا  ٢بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل  ١ساخت، حمل تا 

از   مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر ۵٫٠دریایی تا 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣ طریق دریا برای عمق بیشتر از

٠۴٠٣٠٨ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ۵٫٧تا  ۵بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق  ١ساخت، حمل تا 

متر نسبت  ۵٫٣خشکی در محل مورد نظربرای عمق کمتر از 
 به تراز مبنا.

٠۴٠٣٠٩ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ۵٫٧تا  ۵آرمور بتنی به وزن بارگیری 
کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق  ١ساخت، حمل تا 

متر  ۵٫٣خشکی در محل مورد نظر برای عمق بیشتر از 
 نسبت به تراز مبنا.

٠۴٠٣١٠ 

 
 

 

٢۶  
 

 



 فصل چهارم . عملیات احداث دایک و موج شکن سنگی

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ۵٫٧تا  ۵بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل  ١ساخت، حمل تا 

از   مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر ۵٫٠دریایی تا 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣طریق دریا برای عمق کمتر از 

٠۴٠٣١١ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ۵٫٧تا  ۵بارگیری آرمور بتنی به وزن 
روی شناور، حمل کیلومتر، باراندازی  ١ساخت، حمل تا 

از   مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر ۵٫٠دریایی تا 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣طریق دریا برای عمق بیشتر از 

٠۴٠٣١٢ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ١٠تا  ۵٫٧بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق  ١ساخت، حمل تا 

متر نسبت  ۵٫٣خشکی در محل مورد نظر برای عمق کمتر از 
 به تراز مبنا.

٠۴٠٣١٣ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ١٠تا  ۵٫٧بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق  ١ساخت، حمل تا 

متر  ۵٫٣خشکی در محل مورد نظر برای عمق بیشتر از 
 مبنا.نسبت به تراز 

٠۴٠٣١۴ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ١٠تا  ۵٫٧بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل  ١ساخت، حمل تا 

از   مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر ۵٫٠دریایی تا 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣طریق دریا برای عمق کمتر از 

٠۴٠٣١۵ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ١٠تا  ۵٫٧بارگیری آرمور بتنی به وزن 
کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل  ١ساخت، حمل تا 

از   مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر ۵٫٠دریایی تا 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣طریق دریا برای عمق بیشتر از 

٠۴٠٣١۶ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل ساخت،  ١٠بارگیری آرمور بتنی بیش از 
کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق خشکی در  ١حمل تا 

متر نسبت به تراز  ۵٫٣محل مورد نظر برای عمق کمتر از 
 مبنا.

٠۴٠٣١٧ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل ساخت،  ١٠بارگیری آرمور بتنی بیش از 
باراندازی و استقرار از طریق خشکی در کیلومتر،  ١حمل تا 

متر نسبت به تراز  ۵٫٣محل مورد نظر برای عمق بیشتر از 
 مبنا.

٠۴٠٣١٨ 

 
 

 

٢٧  
 

 



 فصل چهارم . عملیات احداث دایک و موج شکن سنگی

 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل ساخت،  ١٠بارگیری آرمور بتنی بیش از 
کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا  ١حمل تا 

مورد نظر از طریق دریا مایل دریایی و استقرار در محل  ۵٫٠
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣برای عمق کمتر از 

٠۴٠٣١٩ 

  

 
مترمکعب 

 پروفیل

تن از دپوی محل  ١٠بارگیری آرمور بتنی بیش از 
کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل  ١ساخت،حمل تا 

مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر از  ۵٫٠دریایی تا 
 متر نسبت به تراز مبنا. ۵٫٣عمق بیشتر از طریق دریا برای 

٠۴٠٣٢٠ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

اضافه بها به کلیه ردیف های استقرار آرمور بتنی از طریق 
 خشکی چنانچه به صورت تک الیه اجرا گردد.

٠۴٠۴٠١ 

  
 

مترمکعب 
 پروفیل

اضافه بها به کلیه ردیف های استقرار آرمور بتنی از طریق 
 صورت تک الیه اجرا گردد.دریا چنانچه به 

٠۴٠۴٠٢ 

  

 مترمکعب 

 ۵٠تا  ٣٠تهیه و اجرای مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 
متر، جهت بسترسازی زیر بلوک های اسکله وزنی  میلی

کیلومتر، ریختن در ضخامت الزم،  ١شامل تهیه، حمل تا 
   پخش و تسطیح.

٠۴٠۵٠١ 

  

 مترمکعب 

 ٣٠تا  ١٠با دانه بندی تهیه و اجرای مصالح سنگی شکسته 
متر، جهت ایجاد سطح نشیمن مناسب بلوک های اسکله  میلی

کیلومتر، ریختن در ضخامت  ١وزنی شامل تهیه، حمل تا 
 الزم، پخش، تسطیح و رگالژ.

٠۴٠۵٠٢ 

  

 مترمکعب 

کیلومتر مصالح سنگی به وزن  ١تهیه، بارگیری، حمل تا 
بلوک های   پاشنه  تن و اجرای آن، برای پر کردن ١حداکثر 

اسکله وزنی و حفاظت پای بلوک ها از آب شستگی 
)Score Protection.( 

٠۴٠۵٠٣ 
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 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل

 
 مقدمه

 
 نهیگردد، هز ی) انجام ماتیکل 25مندرج در بند  حاتیطبق توض( ایمربوط، در در ییاجرا اتیفصل که عمل نیا يها فیرد هیدر کل .1

شناور تا فاصله  يرو يریمتخصص و ماهر، از مکان بارگ یانسان يرویآالت و ن نیابزار، ماش زات،یتجه از،یمصالح موردن هیو حمل کل یجابجائ
طبق  ل،یما 5/0 مازاد بر ییایحمل در نهیمسافت باشد، هز نیاز ا شیکه فاصله حمل ب یلحاظ شده است و صرفا در صورت ییایدر لیما 5/0
 باشد.یشوند، قابل پرداخت م یکه مشمول حمل م یمصالح يفصل حمل و نقل برا يها فیرد
 باشد.یم ینیبه روش ماش نیفصل، کندن انواع زم نیا يها فیدر رد ير از حفارمنظو .2
مخصوص و به قطرهاي مختلف و  هاي نیماش لهی) ، به وسدرجاریز( شده در محل ختهیهاي ر و شمع یسنگ يحفاري محل ستون ها .3

 زشیکه امکان ر ی. در صورتردیگ یو به ابعاد مختلف انجام م یکیدرولیه ي) توسط گراب هایافراگمی(د ینیزم ریز يوارهاید يحفار
 ياز غالف فوالد دیحفاري، حسب مورد با اتیرانش خاك وجود داشته باشد، براي انجام عمل ایفشارآب  اثرمحل حفاري در  هاي وارهید
 استفاده کرد. تیاز مخلوط آب و بنتون ای) کیسینگ(

) در محل ساخت آن و محل حفاري شده ضروري است، تی) گل حفاري (مخلوط آب و بنتونتهیسکوزی(و یچسبندگ ريی) اندازه گتبصره
محل  زيیر باشد. پس از خاتمه حفاري و قبل از بتن هیثان 42تا  38 نیشود و مقدار آن ب ريیمارش اندازه گ فیق لهیبه وس دیبا یچسبندگ

 4کمتر از  دیموضوع، ماسه در گل حفاري با نیا تیشود، به لحاظ اهم ريیگ کنترل و اندازه دیور در گل حفاري با شمع، درصد ماسه غوطه
قبل  دیو با ستیدر محل شمع مجاز ن زيیر درصد تجاوز کند، بتن 4ماسه از  زانیکه م یاست در صورت یهیدرصد حجم گل حفاري باشد، بد

 نییماسه از حدود تع زانیاز مرکز، اقدام شود. چنانچه م زیگل حفاري با روش هاي گر ريیگ ماسهو  هیمحل شمع، نسبت به تصف زيیاز بتن ر
 قابل پرداخت است.  050503شماره  فیرد زینباشد ن ريیگ به ماسه ازیشده کمتر بوده و طبق نظر مشاور ن

)، یافراگمی(د ینیرزمیز وارهید ایشمع  ،یهاي مختلف سال و محل اجراي کار، ممکن است براي حفاري محل ستون سنگ . با توجه به فصل4
 ریهاي مربوط در سا فیصورت، بهاي آن بر اساس بهاي واحد رد نیسکوي حفاري باشد که در ا جادیبه ا ازیطبق دستور مهندس مشاور، ن

 پرداخت خواهد شد. ا،فهرست به نیفصول ا
طول حفاري  ري،یاندازه گ شود، مالك یحفاري، بر حسب متر طول پرداخت م نیها با ماش و شمع یسنگ ي. بهاي حفاري محل ستون ها5

 است. اتیشده از نقطه آغاز حفاري در محل اجراي عمل
پرداخت  ینیرزمیز وارهی)، بر حسب مترمربع سطح حاصل از ضرب طول در عمق دیافراگمی(د ینیرزمیز يها واریمحل د يحفار ي. بها6
 است. اتیعمق حفاري شده، از نقطه آغاز حفاري در محل اجراي عمل ريی. مالك اندازه گگرددیم

 صورت نخواهد گرفت. یگونه پرداخت چیبابت ه نیشده است و از ا ینیب شیآبدار پ يها نیدر زم يحفار يبها ،يحفار يها متی. در ق7
هاي  گردد، مانند تنه یصعوبت اجراي کار م و موجب دیآ یم شیحفاري پ اتیاجراي عمل نیکه عموما ح یموانع دنیو برچ بی. بابت تخر8

 نشده است. دهید يا نهیهز ،يحفار يها فیرد يدرخت، قطعات بتن مسلح و مانند آن ها در بها
شود. یم نییاست، تع اصالح نشده S.P.T شیها در آزما که تعداد ضربه Nبا عدد  یشمع کوب ایمحل حفاري  نیفصل، نوع زم نی. در ا9

هنگام  دینجام خواهد شد. مهندس مشاور، باا ASTMD1586-84 ای AASHTO-T206-81بر اساس استاندارد  ، شیو روش آزما اتیجزئ
ها  حجم نییاساس، نسبت به تع نیعمل کند و بر ا یشگاهیآزما جیدر طبقات مختلف، بر اساس نتا S.P.T ریمقاد نییتعمطالعه پروژه نسبت به 

 .دیاقدام نما ت،ایاجراي عمل نهیو برآورد هز
انجام نشده باشد، متوسط  S.P.T شی)، آزمایافراگمی(د ینیرزمیز وارهید ایشمع  ،یحفاري، اگر در محل اجراي ستون سنگ اتیدر عمل .10

 شده در همان کار، مالك محاسبه قرار خواهد گرفت. شیمحل آزما نیتر کیارقام منتج از نزد
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 يها فیبا استفاده از رد یخط یابیانیآن به روش م يها منطبق نباشد، بها فیدرج شده در شرح رد يبا قطرها يا رهیچنانچه قطر شمع دا .11

 گردد.یمحاسبه م یخط یابیبا برون متریسانت 200تا  150قطر مازاد بر يشود.برا یمربوط محاسبه و پرداخت م
مربوط، براي حفاري به صورت عمودي و  فیرد متیو پنج قائم، با استفاده از ق یافق کیحداکثر  بیبا ش لیهاي ما بهاي حفاري شمع .12

 شود.یو پنج درصد) اضافه پرداخت م ی% (س35
 یفرد سساابر حمل يبها ،کند وزتجا متر 50از ريحفااز  حاصل مصالح حمل فاصله چنانچه ن،یدر انواع زم ريحفا يها یفدر رد .13

 .دشو می ختداپر ،نقلو  حمل فصلاز  زادما مصالح پود به حمل
کامل  رشی( درزبند) قبل از گ هیثانو یبتن يشمع ها يو اجرا يحفار نهیشامل هز زیمتقاطع و درجار وستهیبهم پ يشمع ها ياجرا نهیهز .14

مخصوص،  زاتیبه کمک دستگاه و تجه یاصل يشمع ها يریمحل قرارگ يحفار نهیشمع ها (طبق مشخصات) و هز نیشده ا ختهیبتن ر
شده جهت استقرار  يکردن محل حفار زیو تم يانتقال مصالح حاصله تا محل انباشت موقت، بارانداز ،ياز حفار یناش يخارج کردن نخاله ها

از  یناش ينخاله ها يریبارگ يباشد. بها یقابل پرداخت م 050302 يو حسب مورد اضافه بها 050301 فیاز رد يزیو بتن ر لگردیقفسه م
 گردد. یپرداخت م 260115 فیاز رد ي) و بارانداز بیاز تخر ینخاله ها ( مصالح ناش يپواز محل انباشت موقت، حمل به محل د بیتخر
 و 050401 يها فیحفاري ضروري باشد، بهاي آن بر اساس رد اتیهاي فلزي براي عمل . در مواردي که جاگذاري و کوبش لوله15

که الزاما لوله فلزي در  یشود. در صورت یلوله محاسبه م یها بر حسب متر مربع جدار خارج فیدر نیشود. مقدار ا یپرداخت م 050404
 نیگـسن يفوالد يل کارهاـاز فص 100103 فیآن از رد هیته يو بها 050405، 050402 يها فیرد طبقاي کوبش آن ـبماند، به یکار باق

، شامل 050405و  050404 ياضافه بها يها فیرد يمتر، بها 12از  شیدر اعماق ب يگذار نگیسیکلزوم  شود. با توجه بهیپرداخت م
شود.  یم زین نگ،یسیک لیجهت تطو يمتر و جوش کار 12طول مازاد بر اردادنقر نگ،یسیک يلبه لوله ها يآماده ساز ،يبرشکار يهانهیهز
 . ردیگیصورت م يحفار اتیبعد از انجام عمل ایقبل  از،یرد ناجرا و طول مو طیو کوبش آن، با توجه به شرا يگذار نگیسیاست ک یهیبد
، بر اساس حجم حفاري محاسبه 050503 و 050502 يها فیدر رد ريیگ اضافه بهاي حفاري براي استفاده از ترپان، گل حفاري و ماسه .16

 شود.یم
در محل  کهیمشابه، در صورت لیوسا ایدور بر الماسه  ایحفاري با استفاده از ترپان، راك اوگر، اوگر  يبرا 050502 فیاضافه بهاي رد .17

 باشد.  یبه قطعات سنگ برخورد شود، با دستورکار مشاور قابل پرداخت م يمورد حفار
بودن و  هیکنترل قائم الزاو يآن هاست. برا يعمود هیاست حفظ زاو تیحائز اهم اری) آنچه بسیافراگمید( ینیرزمیز يوارهاید يدر اجرا .18

 .شودمیشود، استفاده  یم دهیکانال راهنما نام ای) و Guide Wallراهنما ( واركیآن ها، از ترانشه راهنما که اصطالحا د یکنواختی
 يفوالد يمهارها دیپانل با هر يشوند. پس از حفار یم يحفار انیدر م کی)، به صورت یافراگمی(دینیرزمیز وارهید يمقاطع پانل ها .19

مخصوص  يبتن توسط جک ها رشیپانل ها و قبل ازگ انیدر م کی يزیمهارها پس از بتن ر نیشوند. ا ي) کارگذارstop-endآن ( يانتها
 باشد.  یبرحسب مترمربع، قابل پرداخت م 050403 فیمهارها طبق رد نینصب و خارج کردن ا ه،یته يشوند. بها یخارج م

 260114 فیحمل مازاد، براساس رد يمتر تجاوز کند، بها  50از  يچنانچه فاصله حمل مصالح حاصل از حفار ،يحفار يها فیرددر  .20
 شود.یاز فصل حمل و نقل پرداخت م

از  ،ینیرزمیز يوارهایمتقاطع و د وستهیبهم پ ای هیمنفرد، درزبند، ثانو يهاي درجا اعم از شمع ها و بتن در شمع لگردیم يو اجرا هیته يبها .21
 گردد.یفهرست بها، پرداخت م نیفصول ا ریمربوط در سا يهافیرد
  050603تا  050601هاي  فی)، از ردیافراگمی(د ینیرزمیز يوارهایهاي درجا و د بتن در شمع يو اجرا لگردیم ياضافه بهاي اجرا .22

اضافه  فیباشد، رد یمتفاوت م واریبسته به ارتفاع د ،ینیرزمیز یبتن وارید يلگردهایوزن قفسه م نکهیشود.با توجه به ا یم پرداخت
 نیآالت سنگ نیاستفاده از ماش نهیهز ف،یرد نیا يتن باشد، با پرداخت بها 25از  شیشده است تا چنانچه وزن قفسه ب فیتعر 050602يبها

 تر، جبران گردد. يقو زاتیتر و تجه
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 ت،یمخلوط بودن بتن با دوغاب بنتون لیکه به دل ز،یدرجا ر یو شمع بتن ی) بتنیافراگمی(د ینیرزمیز وارید ییبخش باال بیبهاي تخر .23

 پرداخت خواهد شد.  ب،یشده در فصل تخر فیتعر يها فیندارد طبق رد یمناسب تیفیک
 گردد.  یپرداخت م نیسنگ يفوالد يمربوط از فصل کارها يها فیبماند، طبق رد یکه در کار باق یدر صورت يشمع و سپر فلز هیبهاي ته .24
شود. بهاي کالهک سرشمع (حفاظ  یشده پرداخت م دهیبه ازاي مترطول شمع کوب ،یو بتن يفلز يهاي کوبش شمع ها فیرد يبها .25

 شود.یپرداخت م نیمربوط در فصل کارهاي فوالدي سنگ فیفلزي نوك شمع)، جداگانه از رد
 نیکه معادل دو مترمربع سطح اصطکاك سپر با زم یساخته، براساس مترمربع سپرکوب شیپ یو بتن يفلز يکوبش سپرها يها فیرد يبها .26

 شود.  یاست، پرداخت م
دستور کار مهندس مشاور ساخته شده است، باشد، بابت  ایکه طبق نقشه  یکمتر از طول رود، یفرو م نیهرگاه طول شمع فلزي که در زم .27
مربوط به  يو اضافه بها 100101 فیشمع طبق رد هیکامل ته نهیقرار گرفته است، هز یعیطب نیه خارج از زمک يآن قسمت از شمع فلز يبها

 30قسمت از شمع، معادل  نیا يبرا نینباشد. همچن گریشمع قابل استفاده در شمع هاي د یبه شرط آنکه طول اضاف گردد،یآن پرداخت م
 بخش پرداخت خواهد شد.  نیا يها فیحمل، استقرار و کوبش آن طبق رد ،يریبارگ يدرصد بها

ها و سپرهاي فلزي  و بدون جوش باشند و درمورد شمع کپارچهیهاي استاندارد، به صورت  بر اساس طول دیفلزي، با يها و سپرها شمع .28
سپر به طول استاندارد و قطعات بعدي بر حسب مورد با حداقل تعداد اتصاالت و  ایقطعه شمع  نیاول دیاز طول استاندارد، با شیبه طول ب

 يها فیرد  متیطول، در ق شیها و سپرها براي افزا شمع یجوش کاري و اتصال قطعات اتصال نهی. هزرندیجوشکاري مورد استفاده قرار گ
 يو سپرها يفلز يلوله ا يو ساخت قطعات اتصال شمع ها ياربرش ک ه،یته يبها کنیشده است. ل دهیمتر د 12از  شیکوبش ب ياضافه بها

 گردد.یو پرداخت م نیسنگ يفوالد يدر فصل کارها 100203و 100202 يها فیآن ها از رد لیجهت تطو يفلز
 باشد.یمتر م 12 يفلز يطول استاندارد شمع ها .29
 باشد.یتابع طول سفارش داده شده به کارخانه سازنده م ،يفلز يطول استاندارد سپرها .30
 حمل و کوبش لحاظ شده است. ،يریبارگ يها فیرد يبرش طول اضافه شمع در بها يبها .31
قطعات در  ییمربوط به جابجا هاي نهیشامل اضافه هز 050804تا  050803 يها فیو رد 050704و  050703هاي  فیاضافه بهاي رد .32

الکترود، جوشکاري و  هیته نهیمتر و اتصاالت مربوط، هز 12جداکردن دستگاه شمع کوب، استقرار اضافه طول شمع مازاد بر صورت لزوم، 
هاي  هاي مربوط به کوبش در عمق صعوبت نیشده، استقرار مجدد شمع کوب و همچن لیتطو يشمع ها یابجائشمع، سنگ زدن، ج لیتطو

 است.  شتریب
 .ردیگیذکر شده، تعلق نم ياضافه بها يها فیمتر باشد، رد 12شده، کمتر از  دهیکه طول قطعه اول شمع کوب ی) در صورتتبصره

 لوگرمی(براساس ک نیسنگ يفوالد يدر فصل کارها 100510 فیاز رد ،يفلز يشمع ها يساخت و نصب اتصاالت درزبند رو ه،یته يبها .33
و  050706يها فیبا پرداخت رد ا،یو در یدرزبند در خشک يوبت کوبش شمع هااز صع یناش يها نهی) و اضافه هزیمصالح مصرف

 شود. یشمع درز بند، جبران م دهش دهی، براساس متر طول کوب050806
و  يعمود یشمع کوب يمربوط برا فیرد متیو پنج قائم، با استفاده از ق یافق کیحداکثر  بیبا ش لیبه طور ما يشمع فلز کوبش يبها .34
 گردد.یدرصد اضافه پرداخت م 15
مربوط  فیرد متیو سه قائم، با استفاده از ق یافق کیو پنج قائم، تا حداکثر  یافق کیاز  بیبا ش ل،یبه طور ما يشمع فلز کوبش يبها .35
 گردد.یدرصد اضافه پرداخت م 30و  يعمود یشمع کوب يبرا

 يهافیساخته، از رد شیپ یبتن يشمع ها و سپرها يزیو بتن ر لگردیم يو اجرا هیته ،يشامل قالب بند یساخت شمع و سپر بتن يبها .36
 شود. یفهرست بها، پرداخت م نیفصول ا ریمربوط در سا

 متر است. 11ساخته،  شیپ یبتن يطول استاندارد شمع ها .37
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 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
متر از  11از  شتریساخت شمع با طول ب نهیمتر باشد، هز 11از شیب یخشک ای ایشده در در دهیساخته کوب شیپ یچنانچه طول شمع بتن .38

 يبرا 051003و  050903 يها فیطبق رد شتر،یدر عمق ب کوبشمربوط به  يصعوبت ها نهیشود. هز یساخته پرداخت م شیفصل بتن پ
 قابل پرداخت است. یو خشک ایدرشده در  دهیکوب يشمع ها

حمل شمع  نهیکار) به هر فاصله و هز ي( پا یدر خشک کوبشمحل ساخت تا محل  ياز دپوساخته  شیپ یبتن يحمل شمع ها نهیهز .39
شمع  يبرا ،ییایدر لیما 5/0تا حداکثر  ییایشناور به هر فاصله و حمل در يرو يریمحل ساخت تا محل بارگ يساخته از دپو شیپ یبتن يها
شمع  ییایشده است. چنانچه مسافت حمل در ینیب شیپ 051001و  050901يها فیرد متیدر ق بیشوند، به ترت یم دهیکوب ایکه در در ییها
فصل  يها فیاز رد ،ییایدر لیما -آن ها برحسب تن ییایحمل و نقل در نهیباشد، هز لیما میاز ن شیساخته تا محل کوبش، ب شیپ یبتن يها

 گردد.یقابل پرداخت م بیست و ششم
 شود.یساخته پرداخت م شیفصل بتن پ يها فیمختلف از رد يبه طول ها وژیفیسانتر ای دهیتن شیپ یبتن يشمع ها هیته نهیهز .40
به هر  یشمع از انبار کارگاه، حمل در خشک يریبارگ يها نهیهز هیانجام گردد، کل ایدر در وژیفیسانتر يکه کوبش شمع ها یدر حالت .41

 زاتیتجه ریبا شمع کوب مناسب و سا دنیقراردادن شمع در محل کوبش و کوب ،ییایدر لیما 5/0شناور و حمل تا  يرو يریفاصله، بارگ
 فصل لحاظ شده است. نیمربوط در ا يفهایرد يدر بها بوطو لوازم مر ییایدر
 شمع از انبار يریبارگ يها نهیهز هیفصل، کل نیمربوط در ا يها فیرد يشوند، در بها دهیکوب یدر خشک وژیفیسانتر يچنانچه شمع ها .42

 دهیو لوازم مربوط د زاتیتجه ریآن با شمع کوب مناسب و سا دنیبه هر فاصله، قراردادن شمع در محل کوبش و کوب یکارگاه، حمل در خشک
 شده است.

انجام گردد، از  یخشک ای اـیشمع ها در در يانتها يزـات فلـصفح يانچه با جوشکارـچن وژیفیسانتر يطول شمع ها شیافزا يبها .43
مته الماسه  لهیها، چنانچه به وس فیمذکور نسبت به طول مشخص شده در رد يکاهش طول شمع ها يو بها 101402و  101401 يهافیرد

 شود.یپرداخت م 020501فیانجام گردد، از رد یدر خشک
با  یخط یابیانیش مکوبش منطبق نباشد، بهاي کوبش آن به رو يها فیبا قطرهاي شده درج در شرح رد وژیفیچنانچه قطر شمع سانتر .44

 هاي مربوط، محاسبه شود. فیاستفاده از رد
 یپرداخت م 051208تا  051201يها فیکوبش آن طبق رد نهیو هز نیسنگ يفوالد يفصل کارها يها فیاز رد يسپر فلز هیته يبها .45

پرداخت  051209 فیشدن سپرها، از ردل ـاز دوب یناش یاضاف ياـشوند، به يارـجوشک گریکدیا به ـل از کوبش، سپرهـشود. چنانچه قب
دستور کار مهندس مشاور ساخته شده است، باشد،  ایکه طبق نقشه  یکمتر از طول رود، یفرو م نیدر زم هگردد. هر گاه طول سپر فلزي کیم

حمل،  ،يریبارگ يرصد بهاد 30قرار گرفته است، هزینه کامل تهیه سپر و معادل  یعیطب نیکه خارج از زم يآن قسمت از سپر فلز يبابت بها
حمل و کوبش  ،يریبارگ يها فیرد يبرش طول اضافه سپر در بها يخواهد شد. بها رداختفصل پ نیا يها فیاستقرار و کوبش آن طبق رد

 لحاظ شده است.
گردد. یفصول پرداخت م ریمربوط از سا يها فیساخته، طبق رد شیپ یو ساخت سپر بتن يلگردگذاریم ،يزیبتن ر ،يقالب بند يبها .46
که در  ییسپرها يگردد. برا یپرداخت م 051404 یال 051401 يها فیاز رد ،یتا محل استقرار و کوبش سپر بتن یو جابجائ يریبارگ يبها
 دهیلحاظ گرد ز،یتا محل کوبش ن لیما 5/0تا  ییایو حمل در يریبارگ ،ییایدر يریتا محل بارگ یحمل خشک نهیشوند، هز یم دهیکوب ایدر

 .است
دستور کار  ایکه طبق نقشه  یشود، کمتر از طول یم دهیکوب نیساخته که در زم شیپ یساخته و سپر بتن شیپ یهر گاه طول انواع شمع بتن .47

 شمع  هیکامل ته نهیقرار گرفته است، هز یعیطب نیسپر که خارج از زم ایآن قسمت از شمع  يمهندس مشاور ساخته شده است باشد، بابت بها
 حمل، استقرار و ،يریبارگ يدرصد بها 30سپر، معادل  ایقسمت از شمع  نیا يبرا نیگردد. همچن یمربوط پرداخت م فیسپر طبق رد ای

 مربوط در فصل کوبش، پرداخت خواهد شد.  يها فیآن طبق رد کوبش
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شده  ینیب شیمربوط پ يها فیرد متیدر ق ،یبه هر فاصله در خشک ،کوبشمحل ساخت تا محل  ياز دپو یبتن يحمل سپرها نهیهز .48

 است.
شده در فصل  فیهاي تعر فیشود، با استفاده از رد دهیبر دیشده، که با دهیساخته کوب شیپ یآن قسمت از شمع و سپر بتن دنیبهاي بر .49
 پرداخت خواهد شد.  ب،یتخر اتیعمل
شمع و سپر صدمه  ایسپر، موقع کوبش منحرف شود  ایامتداد شمع  مانکار،یمشخصات از طرف پ تیچنانچه به علت قصور و عدم رعا .50

انجام  یو سپرکوب یشوند و مجدداً طبق نقشه و مشخصات، شمع کوب دهیکش رونیب دیها و سپرهاي مزبور، با دچار کمانش شود، شمع ای ندیبب
مزبور به عهده  هاي نهیها و سپرها، به عمل نخواهد آمد و هز گونه شمع نیآوردن ا رونیکوبش و ب ه،یبراي ته یرداختگونه پ چیشود. ه

 است. مانکاریپ
پرداخت نخواهد  یگونه وجه اضاف چیباشد، ه دهیصدمه د کوبشسپرها از هر نوع، که در اثر  ایسر شمع ها  میو ترم دنیبر نهیبابت هز .51

 شد. 
 باشد. یخود م نهیبه هز اتیموظف به تکرار عمل مانکاریها پ شمع کوبشمورد مکان دستگاه نظارت در  بیدر صورت عدم تصو .52
 نهیهز ،ییاجرا تیانواع شمع کوب مناسب با فعال نیتام نهیهز رینظ ،ییها نهیمربوط به کوبش انواع شمع و سپر، هز يها فیدر رد .53

ها آن ریو نظ يبردار نقشه اتیشناور، لنگر، عمل نچ،یمناسب، و لیجرثق نیو نصب بالشتک، تام هیشابلون، مونتاژ، ته هیشمع کوب، ته ییجابجا
 باشد.یموارد، قابل پرداخت نم نیا ياضافه برا نهیشده است و هز رفتهدر نظر گ
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 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 متر طول 

 ۶٠ای و به قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره 
متر در زمین هایی که  ٢٠سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق 

باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها  ≥۵٠Nدر آن ها 
متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر  ۵٠به دپو تا فاصله 

 وسیله و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠١٠١ 

  

 متر طول 

 ٨٠ای و به  قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره 
متر در زمین هایی که  ٢٠سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق 

متری مرکز ثقل  ۵٠باشد، دپو تا فاصله   ≥۵٠Nدر آن ها 
 محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل  عملیات.

٠۵٠١٠٢ 

  

 متر طول 

 ١٠٠ای و به قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
متر در زمین هایی که  ٢٠سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق  

ها  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ≥۵٠Nدر آن ها 
متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر  ۵٠به  دپو تا فاصله 

 وسیله و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠١٠٣ 

  

 متر طول 

 ١٢٠ای و به قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
متر در زمین هایی که  ٢٠سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق  

ها  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ≥۵٠Nدر آن ها 
متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر  ۵٠به  دپو تا فاصله 

 وسیله و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠١٠۴ 

  

 متر طول 

 ١۵٠ای و به قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره 
متر در زمین هایی که  ٢٠سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق 

ها  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ≥۵٠Nدر آن ها 
متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر  ۵٠به دپو تا فاصله 

 وسیله و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠١٠۵ 

  

 متر طول 

برای حفاری  ٠۵٠١٠٢و  ٠۵٠١٠١های  اضافه بها به ردیف
متر به ازای  هر مترطول مازاد  ٢٠های بیشتر از  در عمق

تا  ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠اولیه برای عمق 
 های بیشتر. متر دو  بار و به همین ترتیب برای عمق٣٠

٠۵٠١٠۶ 

  

 متر طول 

برای حفاری در  ٠۵٠١٠۴و  ٠۵٠١٠٣  اضافه بها به ردیف
متر به ازای هر مترطول مازاد اولیه  ٢٠های بیشتر از  عمق

متر  ٣٠تا  ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠برای عمق 
 های بیشتر. عمقدو بار و به همین ترتیب برای 

٠۵٠١٠٧ 

  

 متر طول 

های  برای حفاری در عمق ٠۵٠١٠۵  اضافه بها به ردیف
متر به ازای هر مترطول  مازاد اولیه برای عمق  ٢٠بیشتر از 

متر دو بار و به   ٣٠تا  ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠
 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق

٠۵٠١٠٨ 
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 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 

محل دیوار زیرزمینی با گراب هیدرولیکی یا اجرای حفاری 
 ۶٠متر و به ضخامت  ٢٠وسیله مشابه به طور قائم تا عمق 

سانتیمتر)، در زمین هایی که در آن ها  ۶٠سانتی متر (عرض 
۵٠N≤  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز  ٠۵فاصله 
 حل عملیات.کردن م

٠۵٠٢٠١ 

  

 مترمربع 

اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی با گراب هیدرولیکی یا 
 ٨٠متر و به ضخامت  ٢٠وسیله مشابه به طور قائم تا عمق 

سانتیمتر)، در زمین هایی که در آن ها  ٨٠سانتی متر (عرض 
۵٠N≤  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا

مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز متری  ٠۵فاصله 
 کردن محل عملیات.

٠۵٠٢٠٢ 

  

 مترمربع 

اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی با گراب هیدرولیکی یا 
 ١٠٠متر و به ضخامت  ٢٠وسیله مشابه به طور قائم تا عمق 

سانتیمتر)، در زمین هایی که در آن  ١٠٠سانتی متر (عرض 
آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو باشد، بیرون  ≥۵٠Nها 

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و  ٠۵تا فاصله 
 تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠٢٠٣ 

  

 مترمربع 

، برای حفاری با ضخامتهای ٠۵٠٢٠٣اضافه بها به ردیف 
سانتی متر ضخامت   ٢٠سانتی متر، به ازای هر  ١٠٠بیش از 

 ١٢٠تا  ١٠٠برای ضخامت سانتی متر اولیه.  ١٠٠مازاد بر 
سانتی متر  ١۴٠تا  ١٢٠سانتی متر  یک بار، برای ضخامت 

 دو بار و به همین ترتیب برای ضخامتهای  بیشتر.

٠۵٠٢٠۴ 

  

 مترمربع 

، برای حفاری در عمقهای بیش ٠۵٠٢٠١اضافه بها به ردیف 
متر اولیه. برای  ٢٠متر، به ازای هر مترطول  مازاد بر  ٢٠از 

متر دو  بار  ٣٠تا  ۵٢متر یک بار، برای عمق  ۵٢تا  ٢٠عمق 
 های بیشتر. و به همین ترتیب برای عمق

٠۵٠٢٠۵ 

  

 مترمربع 

، برای حفاری در عمقهای بیش ٠۵٠٢٠٢اضافه بها به ردیف 
متر اولیه. برای  ٢٠متر، به ازای هر مترطول  مازاد بر  ٢٠از 

دو  بار متر  ٣٠تا  ۵٢متر یک بار، برای عمق  ۵٢تا  ٢٠عمق 
 های بیشتر. و به همین ترتیب برای عمق

٠۵٠٢٠۶ 

  

 مترمربع 

، برای حفاری در عمقهای بیش ٠۵٠٢٠٣اضافه بها به ردیف 
متر اولیه. برای  ٢٠متر، به ازای هر مترطول  مازاد بر  ٢٠از 

متر دو  بار  ٣٠تا  ۵٢متر یک بار، برای عمق  ۵٢تا  ٢٠عمق 
 بیشتر.های  و به همین ترتیب برای عمق

٠۵٠٢٠٧ 
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 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 

حفاری شمعهای بتنی متقاطع درجا ریز به طور عمودی با 
متر، بیرون آوردن   ٢٠مقطع دایره ای به هر قطر تا عمق 

نخاله های ناشی از تخریب و سایر مصالح و توده کردن آن 
 با هر  وسیله و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠٣٠١ 

  

 مترمکعب 

های  برای حفاری در عمق ٠۵٠٣٠١اضافه بها به ردیف 
متر به ازای هر مترطول  مازاد اولیه برای عمق  ٢٠بیشتر از 

متر دو بار و به   ٣٠تا  ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠
 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق

٠۵٠٣٠٢ 

  

 مترمربع 

تهیه تمام مصالح و وسایل، جاگذاری و کوبش لوله فلزی 
)CASING متر،  ١٢صورت لزوم به هر قطر  تا عمق ) در

برای آن قسمت از حفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و 
 ریزی. خارج کردن  لوله در حین بتن

٠۵٠۴٠١ 

  

 مترمربع 

) به هر قطر از پای کار تا CASINGبارگیری و حمل لوله (
محل حفاری،  تهیه تمام وسایل الزم، جاگذاری و کوبش 

متر،  برای آن قسمت ١٢صورت لزوم تا عمق لوله فلزی در 
ها الزاماً باید در  از حفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و لوله

 محل  باقی بمانند.

٠۵٠۴٠٢ 

  

 مترمربع 

تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری قطعات در محل 
درزها بین قطعات مختلف دیوارهای زیرزمینی به صورت 

کشیدن آن پس از انجام بتن ) و بیرون end-stopقائم (
 ریزی.

٠۵٠۴٠٣ 

  
 مترمربع 

به ازای هر متر که به عمق  ٠۵٠۴٠١اضافه بها به ردیف 
 اضافه شود.

٠۵٠۴٠۴ 

  
 مترمربع 

به ازای هر متر که به عمق  ٠۵٠۴٠٢اضافه بها به ردیف 
 اضافه شود.

٠۵٠۴٠۵ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع یا دیوار 
 باشد.  ۵٠بزرگتر از  Nزیرزمینی، که 

٠۵٠۵٠١ 

  
 مترمکعب 

های حفاری محل شمع و دیوار  اضافه بها به ردیف
زیرزمینی، که لزوماً از ترپان یا اوگر یا راک اوگر یا دوربر  

 برای حفاری  استفاده شود.  الماسه یا وسایل مشابه

٠۵٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب 

شمع یا دیوار های حفاری محل  اضافه بها به ردیف
گیری استفاده  زیرزمینی، چنانچه از گل حفاری توأم با ماسه

 شود.

٠۵٠۵٠٣ 

 
 

 

٣۶  
 

 



 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلو گرم 

های فصل کارهای فوالدی با میلگرد در  اضافه بها به ردیف
صورتی که میلگرد در شمع ها و  دیوارهای زیرزمینی 

 مصرف شود.

٠۵٠۶٠١ 

  
 کیلو گرم 

میلگرد کارگذاری شده  اضافه بها بابت افزایش وزن هر قفسه
 ٢۵در دیوارهای زیرزمینی یا شمع  های درجا که بیش از 

 تن باشد.

٠۵٠۶٠٢ 

  
 مترمکعب 

های فصل بتن درجا در صورتی که بتن  اضافه بها به ردیف
به صورت درجا برای شمع ها و دیوارهای زیرزمینی اجرا 

 شود (شامل کلیه بتن های مسلح و غیرمسلح).

٠۵٠۶٠٣ 

  

 طولمتر  

سانتیمتر،  ۴۶بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا 
حمل از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل شمع و 

متر در  ١٢خشکی به طور عمودی تا عمق   کوبیدن آن در
 باشد. ≥٣٠Nزمین هایی که در آن ها 

٠۵٠٧٠١ 

  

 متر طول 

سانتیمتر،  ۴۶بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا 
از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل شمع  و   حمل

متر در  ١٢خشکی به طور عمودی تا  عمق   کوبیدن آن در
  باشد. ٣٠بزرگتر از  N  زمین هایی که در آن ها

٠۵٠٧٠٢ 

  
 متر طول 

در صورتیکه طول شمع فلزی  ٠۵٠٧٠١اضافه بها به ردیف 
 متر. ١٢متر مازاد بر  متر بیشتر باشد به ازای هر  ١٢از 

٠۵٠٧٠٣ 

  
 متر طول 

در صورتیکه طول شمع فلزی  ٠۵٠٧٠٢اضافه بها به ردیف 
 متر. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر  ١٢از 

٠۵٠٧٠۴ 

  
 متر طول 

به ازای هر دو  ٠۵٠٧٠٢و  ٠۵٠٧٠١اضافه بها به ردیف 
 شود.سانتیمتر که به اندازه قطر خارجی  لوله اضافه 

٠۵٠٧٠۵ 

  

 متر طول 

اضافه بها به ردیفهای استقرار و کوبش شمع های فلزی که 
خشکی کوبیده می شوند و روی آن ها اتصاالت درزبند   در

تعبیه شده است. هزینه تهیه و نصب این اتصاالت از فصل 
 کارهای فوالدی سنگین پرداخت می گردد.

٠۵٠٧٠۶ 

  

 متر طول 

 ۴۶لوله به قطر خارجی تا بارگیری شمع فلزی از 
حمل از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل    سانتیمتر،

متر  ١٢دریا به طور عمودی تا عمق   شمع و کوبیدن آن در
 باشد. ≥٣٠Nدر بسترهایی  که در آن ها 

٠۵٠٨٠١ 

  

 متر طول 

سانتیمتر،  ۴۶بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا 
به هر فاصله، استقرار در محل شمع  و از پای کار   حمل

متر در بستر  ١٢کوبیدن آن در دریا به طور عمودی تا عمق 
  باشد. ٣٠بزرگتر از  Nهایی که در آن ها  

٠۵٠٨٠٢ 

 
 

 

٣٧  
 

 



 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 متر طول 

در صورتیکه طول شمع فلزی از  ۵٠٨٠١اضافه بها به ردیف 
 متر. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر متر  مازاد بر  ١٢

٠۵٠٨٠٣ 

  
 متر طول 

در صورتیکه طول شمع فلزی از  ۵٠٨٠٢اضافه بها به ردیف 
 متر. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر متر  مازاد بر  ١٢

٠۵٠٨٠۴ 

  
 متر طول 

به ازای هر دو  ٠۵٠٨٠٢و  ٠۵٠٨٠١اضافه بها به ردیف 
 سانتیمتر که به اندازه قطر خارجی  لوله اضافه شود.

٠۵٠٨٠۵ 

  

 متر طول 

بها به ردیفهای استقرار و کوبش شمع های فلزی که اضافه 
در دریا کوبیده می شوند و روی آن  ها اتصاالت درزبند 
تعبیه شده است. هزینه تهیه و نصب این اتصاالت از فصل 

 کارهای  فوالدی سنگین پرداخت می گردد.

٠۵٠٨٠۶ 

  

 متر طول 

سانتی متر،  ٣٠*٣٠بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار، استقرار در محل 

متر  ١١شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 
 درخشکی.

٠۵٠٩٠١ 

  
 متر طول 

سانتیمتر که به  ۵به ازای هر  ٠۵٠٩٠١اضافه بها به ردیف 
 هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود.

٠۵٠٩٠٢ 

  
 متر طول 

طول شمع بتن در صورتیکه  ٠۵٠٩٠١اضافه بها به ردیف 
متر بیشتر باشد به ازای  هر مترطول مازاد بر  ١١مسلح از 

 متر. ٢٠متر اولیه برای عمق تا  ١١

٠۵٠٩٠٣ 

  
 متر طول 

اضافه بها برای کوبیدن شمع های بتنی در خشکی به طور 
 قائم.  ۵افقی و  ١مایل با شیب حداکثر 

٠۵٠٩٠۴ 

  
 متر طول 

بتنی به طور مایل در اضافه بها برای کوبیدن شمع های 
 قائم. ٣افقی و  ١قائم تا حداکثر  ۵افقی و  ١خشکی با شیب 

٠۵٠٩٠۵ 

  
 متر طول 

سانتیمتر،  ٣٠*٣٠بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار،  استقرار در محل 

 متر در دریا. ١١شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 

٠۵١٠٠١ 

  
 متر طول 

سانتیمتر که به  ۵به ازای هر  ٠۵١٠٠١اضافه بها به ردیف 
 هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود.

٠۵١٠٠٢ 

  
 متر طول 

در صورتیکه طول شمع بتن  ٠۵١٠٠١اضافه بها به ردیف 
متر بیشتر باشد به ازای  هر مترطول مازاد بر  ١١مسلح از 

 متر. ٢٠متر اولیه برای عمق تا  ١١

٠۵١٠٠٣ 

  
 متر طول 

اضافه بها برای کوبیدن شمع های بتنی به طور مایل در دریا 
 قائم.  ۵افقی و  ١با شیب حداکثر 

٠۵١٠٠۴ 

 
 

 

٣٨  
 

 



 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 متر طول 

اضافه بها برای کوبیدن شمع های بتنی به طور مایل در دریا 
 قائم. ٣افقی و  ١قائم تا حداکثر  ۵افقی و  ١  با شیب از

٠۵١٠٠۵ 

  

 متر طول 

پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی بارگیری شمع 
میلیمتر، حمل از محل انبار کارگاه به هر  فاصله تا پای   ۴۵٠

کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در 
متر در زمین هایی که در آن ها  ١٢خشکی تا عمق  

٣٠N≤   .باشد 

٠۵١١٠١ 

  

 متر طول 

(سانتریفیوژ) به قطر خارجی بارگیری شمع پیش تنیده بتنی 
میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای  ۴۵٠

کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  
 Nمتر در زمین هایی که در آن ها  ١٢خشکی تا عمق 

 باشد. ٣٠بزرگتر از 

٠۵١١٠٢ 

  
 متر طول 

 ١٢طول شمع از در صورتیکه  ٠۵١١٠١اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر 

٠۵١١٠٣ 

  
 متر طول 

 ١٢در صورتیکه طول شمع از  ٠۵١١٠٢اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر 

٠۵١١٠۴ 

  

 متر طول 

به قطر خارجی بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) 
میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای  ۶٠٠

کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  
 ≥٣٠Nمتر در زمین هایی که در آن ها  ١٢خشکی تا عمق 

 باشد.

٠۵١١٠۵ 

  

 متر طول 

بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی 
میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای  ۶٠٠

کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  
 Nمتر در زمین هایی که در آن ها  ١٢خشکی تا عمق 

 باشد. ٣٠بزرگتر از 

٠۵١١٠۶ 

  
 متر طول 

از    در صورتیکه طول شمع ٠۵١١٠۵اضافه بها به ردیف 
متر  ١٢به ازای هر مترطول مازاد بر  متر بیشتر باشد ١٢

 اولیه.

٠۵١١٠٧ 

  
 متر طول 

از    در صورتیکه طول شمع ٠۵١١٠٢اضافه بها به ردیف 
متر  ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول مازاد بر  ١٢

 اولیه.

٠۵١١٠٨ 

 
 

 

٣٩  
 

 



 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 متر طول 

بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی 
حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای میلیمتر،  ۴۵٠

کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  
 باشد. ≥٣٠Nمتر در بسترهایی که در آن ها  ١٢دریا تا عمق 

٠۵١١٠٩ 

  

 متر طول 

بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ)به قطر خارجی 
کارگاه به هر فاصله تا پای میلیمتر، حمل از محل انبار   ۴۵٠

کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  
بزرگتر از  Nمتر در بسترهایی که در آن ها  ١٢دریا تا عمق 

 باشد. ٣٠

٠۵١١١٠ 

  
 متر طول 

 ١٢در صورتیکه طول شمع از  ٠۵١١٠٩اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر 

٠۵١١١١ 

  
 متر طول 

 ١٢در صورتیکه طول شمع از  ٠۵١١١٠اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر 

٠۵١١١٢ 

  

 متر طول 

بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی 
فاصله تا پای میلیمتر،  حمل از محل انبار کارگاه به هر  ۶٠٠

کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن  آن به طور عمودی در 
 ≥٣٠Nمتر در بستر هایی که در آن ها  ١٢دریا تا عمق 

 باشد.

٠۵١١١٣ 

  

 متر طول 

بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی 
میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای  ۶٠٠
استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  کار، 

بزرگتر از  Nمتر در بسترهایی که در آن ها  ١٢دریا تا عمق 
 باشد. ٣٠

٠۵١١١۴ 

  
 متر طول 

 ١٢در صورتیکه طول شمع از  ٠۵١١١٣اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر 

٠۵١١١۵ 

  
 متر طول 

 ١٢در صورتیکه طول شمع از  ٠۵١١١۴اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر 

٠۵١١١۶ 

  

 متر طول 

بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی 
میلیمتر، حمل از محل انبار کارگاه به هر فاصله تا پای  ١٠٠٠

شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  کار، استقرار در محل
 ≥٣٠Nمتر در زمین هایی که در آن ها  ١٢خشکی تا عمق 

 باشد.

٠۵١١١٧ 

 
 

 

۴٠  
 

 



 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 متر طول 

بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی 
میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای  ١٠٠٠

طور عمودی در   کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به
 Nمتر در زمین هایی که در آن ها  ١٢خشکی تا عمق 

 باشد. ٣٠بزرگتر از 

٠۵١١١٨ 

  
 متر طول 

 ١٢در صورتیکه طول شمع از  ٠۵١١١٧اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر 

٠۵١١١٩ 

  
 متر طول 

 ١٢صورتیکه طول شمع از در  ٠۵١١١٨اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر 

٠۵١١٢٠ 

  

 متر طول 

بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی 
میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای  ١٠٠٠

عمودی در  کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور 
 ≥٣٠Nمتر در زمین هایی که در آن ها  ١٢دریا تا عمق 

 باشد.

٠۵١١٢١ 

  

 متر طول 

بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی 
میلیمتر، حمل از محل انبار کارگاه به هر فاصله تا   ١٠٠٠

پای کار، استقرار در محل شمع و  کوبیدن آن به طور 
متر در بسترهایی که در آن ها  ١٢عمق عمودی در دریا تا 

N  باشد. ٣٠بزرگتر از 

٠۵١١٢٢ 

  
 متر طول 

 ١٢در صورتیکه طول شمع از  ٠۵١١٢١اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر 

٠۵١١٢٣ 

  
 متر طول 

 ١٢در صورتیکه طول شمع از  ٠۵١١٢٢اضافه بها به ردیف 
 متر اولیه. ١٢بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر متر 

٠۵١١٢۴ 

  

 مترمربع 

تهیه و بارگیری سپر فلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار 
به هر فاصله، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن در 

متر در زمین هایی که در  ١٢خشکی به طور عمودی تا عمق 
 فصل دهم) ٣٠مطابق بند باشد. (تهیه سپر  ≥٣٠Nآن ها 

٠۵١٢٠١ 

  

 مترمربع 

تهیه و بارگیری سپر فلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار 
به هر فاصله، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن در 

متر در زمین هایی که در  ١٢خشکی به طور عمودی تا عمق 
فصل  ٣٠باشد. (تهیه سپر مطابق بند  ٣٠بزرگتر از  Nآن ها 
 دهم)

٠۵١٢٠٢ 

  
 مترمربع 

در صورتیکه طول سپر فوالدی  ٠۵١٢٠١اضافه بها به ردیف 
 متر. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر  ١٢از 

٠۵١٢٠٣ 
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 یو سپرکوب یشمع کوب ،یحفار اتیفصل پنجم . عمل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

در صورتیکه طول سپر فوالدی  ٠۵١٢٠٢اضافه بها به ردیف 
 متر. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر  ١٢از 

٠۵١٢٠۴ 

  

 مترمربع 

تهیه و بارگیری سپر فلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار 
به هر فاصله، استقرار در محل  سپرکوبی و کوبیدن آن در 

متر در زمین هایی که در آن   ١٢دریا به طور عمودی تا عمق 
 فصل دهم) ٣٠باشد. (تهیه سپر مطابق بند  ≥٣٠Nها 

٠۵١٢٠۵ 

  

 مترمربع 

سپر فلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار تهیه و بارگیری 
به هر فاصله، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن در 

متر در زمین هایی که در آن  ١٢دریا به طور عمودی تا عمق 
فصل  ٣٠باشد. (تهیه سپر مطابق بند  ٣٠بزرگتر از  Nها 

 دهم)

٠۵١٢٠۶ 

  
 مترمربع 

طول سپر فوالدی در صورتیکه  ٠۵١٢٠۵اضافه بها به ردیف 
 متر. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر  ١٢از 

٠۵١٢٠٧ 

  
 مترمربع 

در صورتیکه طول سپر فوالدی  ٠۵١٢٠۶اضافه بها به ردیف 
 متر. ١٢متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر  ١٢از 

٠۵١٢٠٨ 

  
 مترمربع 

صورتیکه سپر اضافه بها به ردیف استقرار و کوبش سپر در 
 به صورت دوبل اجرا گردد.

٠۵١٢٠٩ 

 ٠۵١٣٠١ خارج کردن انواع سپر فلزی. مترمربع   

 ٠۵١٣٠٢ خارج کردن انواع شمع فلزی. متر طول   

  
 مترمربع 

بارگیری سپر بتنی مسلح به ابعاد مختلف، حمل از دپوی 
محل ساخت تا پای کار به هر فاصله،  استقرار در محل سپر 

  متر. ١١آن در خشکی به طور عمودی تا عمق  و کوبیدن

٠۵١۴٠١ 

  
 مترمربع 

در صورتیکه طول سپر بتن  ٠۵١۴٠١اضافه بها به ردیف 
متر بیشتر باشد به ازای  هر مترطول مازاد بر  ١١مسلح از 

 متر. ٢٠متر اولیه برای عمق تا  ١١

٠۵١۴٠٢ 

  
 مترمربع 

از دپوی بارگیری سپر بتنی مسلح به ابعاد مختلف، حمل 
محل ساخت تا پای کار به هر فاصله،  استقرار در محل سپر 

 متر. ١١و کوبیدن آن در دریا به طور عمودی تا عمق 

٠۵١۴٠٣ 

  
 مترمربع 

در صورتیکه طول سپر بتن  ٠۵١۴٠٣اضافه بها به ردیف 
متر بیشتر باشد به ازای  هر مترطول مازاد بر  ١١مسلح از 

 متر. ٢٠متر اولیه برای عمق تا  ١١

٠۵١۴٠۴ 
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 فصل ششم . قالب بندی و چوب بست
 ١۴٠١دریایی و ساحلی سال رشته کارهای  شرح ردیففهرست 

  
 فصل ششم . قالب بندی و چوب بست

 
 مقدمه

 
 از آن دو است.  یبیترک ایو  يقالب فلز ای یساخته شده از تخته نراد خارج یفصل، قالب چوب نیا يها فیموضوع رد يقالب ها .1
به صورت قالب  تواند یم يهاي فلز فوالدي ساخته شده باشد. قالب هاي لیاست که از ورق، توأم با انواع پروف یقالب ،يمنظور از قالب فلز .2

 مدوالر باشد.ه قالب مونتاژ شد ای) عیگسترده (داراي سطح وس
که محصول  نیاعم از ا ،یمعروف به چوب روس یمشابه آن است. چوب کاج واردات ای یروس يچوب ها ،یمنظور از تخته نراد خارج .3

شود.در صورت استفاده از  یم دهینام یاست، تخته نراد خارج یچوب روس هیباشد که چوب کاج آن ها شب ییکشورها ریسا ای هیکشور روس
 .ردیگیمربوط تعلق م يها فیدرصد کسر بها به رد 35)، یو معمول یجنگل يچوب ها ری(نظ یرجنراد خا مشابهریغ يچوب ها

شده که در تماس با قالب است (سطح اصطکاك قالب با بتن، شامل کف و بدنه)، مالك  ختهیسطوح بتن ر ها، يبند قالب ريیدر اندازه گ .4
 محاسبه خواهد بود.

 بست، داربست و باز کردن قالب و اجراي کامل کار در نظر گرفته شده است . بند، چوب پشت هاي نهیفصل هز نیهاي ا فیدر رد .5
 لیما ایقائم و  ای یاز آن دو به صورت افق یمخلوط ای یچوب ایاي از قطعات فلزي  فصل، مجموعه نیبست و داربست در ا منظور از چوب .6
 شود. یها، به کار برده م  گاه هیتک ریسا ای ن،یاز قالب به زم زيیر از بتن یناش روهايیانتقال ن است، که براي نگهداري قالب و یقوس ایو 

 است: ریز بیفصل، بسته به نوع قالب، به ترت نیبند در ا از پشت منظور
از  یناش روهايیاست که از آن ها براي نگهداري قالب در مقابل ن یقوس ایو  لیما ایقائم  ، یفلزي افق هاي لیپروف ،ي. در قالب فلز6-1

 باشد. زیاز جنس چوب ن تواند یم ،يبند قالب فلز شود. پشت یبه کار برده م زي،یر بتن
 یه مآن ها، استفاد تیو تقو گریکدیاتصال قطعات قالب به  يقائم است که از آن ها برا ای یقطعات چهارتراش، افق ،ی. در قالب چوب6-2

 از چوب و فلز باشد.   یبیترک ای يچهارتراش، قطعات فلز يتواند به جا یشود و م
بندي مورد استفاده  و مهره الزم که براي قالب چیپ خ،یم م،یفصل، بهاي ماده رهاساز (روغن و مانند آن) و س نیبندي ا هاي قالب فیدر رد .7

 منظور شده است. ها متیدر ق رند،یگ یقرار م
 فصل منظور شده است. نیا هاي متیها، در ق پخ در گوشه قالب جادیالزم براي ا اتیانجام عملبهاي  .8
 شود. یبندي کسر نم متر مربع، از سطح قالب 5/0بندي، سطح سوراخ تا  در محاسبه قالب .9
 مشاور برسد. مهندس دییو به تأ هیته مانکاریتوسط پ دیبا ساخته، شیهاي فلزي قطعات پ قالب ییهاي اجرا نقشه .10
 شود.یهاي مربوط اضافه م فیدار ساخته شود، هشت درصد به رد قالب به صورت طرح ،ییهاي اجرا که براساس نقشه یدر صورت .11
 گردد.یي قالب از سطح کار کسر نم گردي گوشه ایبندي شده، پخ نبش  سطوح قالب ريیگ در اندازه .12
 در نظر گرفته شده است. ها متیدر ق ،يو فلز یچوب  کردن قالب زیو تم یرنده کردن قالب چوب نهیهز .13
آن در نظر گرفته شده  ریکار و نظ يمربوط به استفاده از شناور مناسب، داربست، سکو يها نهیهز ایدر در يبند قالب يها فیرد يدر بها .14

 است.
دو سر رزوه و  لهیم ،یکیپالست ای يفلز يها اعم از لوله ها البنگهدارنده فاصله ق لیو نصب وسا هیته نهیبندي، هز هاي قالب فیدر رد .15

 واشر و مهره منظور شده است.
پروژه،  طیقالب، بازکردن قالب با توجه به شرا يهاي مربوط به تهیه مصالح و ابزارکار و لوازم مصرفی جهت ساخت و اجرا کلیه هزینه .16

 فصل به طور کامل لحاظ شده است.  نیا يها فیرد اتیعمل ياجرا يبرا یانسان يروین نیهمچن
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 فصل ششم . قالب بندی و چوب بست
 ١۴٠١دریایی و ساحلی سال رشته کارهای  شرح ردیففهرست 

  
 شود.یپرداخت م 060102 فیرد يمهندس مشاور بها دیبتن مگر با تائ ای یبتن يها يکف ساز یوجه خارج يدر صورت قالب بند .17
مهار  ياشد. بهاب یوجوه کف و جداره ها م هیشوند، شامل کل یاجرا م ایدر ای یبتن درجا، که در خشک يسرشمع ها يقالب بند يبها .18

 است. دهیلحاظ گرد فیرد نیا يشمع، در بها يقالب جداره ها و کف رو
 باشد. یشده که در تماس با قالب است، مالك محاسبه م ختهیبتن درجا، سطح بتن ر يدال ها يسطح قالب بند يریدر اندازه گ .19
آن،  يقالب بند يقرار دارد و برا ای) است که به سمت دریشانیپ ری(ت میاز کپ ب ي، جدار060703 فیموضوع رد یمنظور از جدار خارج .20
 شود.  یاست که کار در آن انجام م يجداره، تراز نیمحاسبه ا يباشد.مبنا ازیمورد ن يا ژهیو داتیتمه
 یمنظور م زین ختهسا شیپ رهايیت ریبندي، سطح ز ساخته، براي محاسبه مساحت قالب شیپ یبتن ریت يبند مربوط به قالب فیدر بهاي رد .21

 شود.
مربوط و  يها فیموارد، طبق رد ریو سا میشمع ها، دال، کپ ب نیب یارتباط ریقطعات بتن درجا، شامل سرشمع، ت يقالب بند يبها .22

 گردد.  یپرداخت م ،یدر خشک ای ایبراساس نحوه اجرا در در
 باشد. یم م،یکپ ب یآمدگ شیپ نیریوجه ز م،یکپ ب يقالب بند يها فیمنظور از کف در رد .23
به کل  060801 يقابل نفوذ گردد، اضافه بها ریآب بند و غ ،یداتیاز نفوذ آب به درون قالب، سطوح قالب با تمه يریچنانچه جهت جلوگ .24

 شده آن قسمت، تعلق خواهد گرفت.  يسطح قالب بند
 گردد.یپرداخت م 061003 فیبا هر نوع شکل و مشخصات، از رد یبتن يآرمورها يقالب بند يبها .25
متر) و عرض درز کمتر  یسانت 10سوم ضخامت عضو(حداکثر تا  کیکه عمق درز کمتر از  یسطح يدرزها هیصرفا به تعب 061103 فیرد .26
امکان)،  هر دو وجه درز در صورت ایوجه درز ( و  کی يدرزها در صورت قالب بند ریسا هیتعب ي. براردیگ یمتر باشد، تعلق م یسانت 4از 

 گردد.  یمربوط پرداخت م يقالب بند يها فیحسب مورد از رد
 زین 061104 فیمربوط، رد يها فیوجه درز از رد کی يعالوه بر پرداخت قالب بند ،یعضو بتن یدرز در مقطع عرض جادیدر صورت ا .27

 گردد. یپرداخت م
مربوط،  در صورت استفاده  يها فیوجه درز از رد کی يعالوه بر پرداخت قالب بند ،یعضو بتن یدرز در مقطع طول جادیدر صورت ا .28
 گردد. یحسب مورد پرداخت م زین 250802و 250801 يها فیمنبسط شده، رد رنیاستا یاز پل
که از آن  ردیگ یمدر تماس با بتن تعلق  يمهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب فوالد دیدر صورت تائ 061201 فیرد ياضافه بها .29

 داول عبور کرده باشد. ای لگردیم
قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از  ریسره در محل بازشوها اجرا و غ کیبه صورت  دیکه قالب با يدر موارد .30

 .شود یکسر نم يسطح قالب بند
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 فصل ششم . قالب بندی و چوب بست
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۶٠١٠١ تهیه وسایل و قالـب بندی در پی ها و سایر موارد مشابه. مترمربع   

  
 مترمربع 

قالـب بندی برای اجرای بتن مگر و کف تهیه وسایل و 
 سازی ها به هر ارتفاع.

٠۶٠١٠٢ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالـب بندی کاراستوپر های بتن درجا با هر 
 ابعاد.

٠۶٠١٠٣ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالـب بندی دیوار های بتنی درجا با هر 
 ارتفاع.

٠۶٠١٠۴ 

  
 مترمربع 

ساخته بتنی با  شمع های پیشتهیه وسایل و قالب بندی 
 قالب فوالدی با مقاطع چهار ضلعی.

٠۶٠٣٠١ 

  
 مترمربع 

اضافه بها به ردیف قالب بندی شمع، برای مقاطع منحنی و 
 غیر چهار ضلعی.

٠۶٠٣٠٢ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی سرشمع های بتنی درجا به هر 
 ابعاد در خشکی.

٠۶٠۴٠١ 

  
 مترمربع 

و قالب بندی سرشمع های بتنی درجا به هر  تهیه وسایل
 ابعاد در دریا.

٠۶٠۴٠٢ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی تیرهای بتنی درجا به هر ابعاد در 
 خشکی.

٠۶٠۵٠١ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی تیرهای بتنی درجا به هر ابعاد در 
 دریا.

٠۶٠۵٠٢ 

  
 مترمربع 

دال های بتن درجای اسکله به هر تهیه وسایل و قالب بندی 
 ابعاد در خشکی.

٠۶٠۶٠١ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی دال های بتن درجای اسکله به هر 
 ابعاد در دریا.

٠۶٠۶٠٢ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی کپ بیم (تیر پیشانی اسکله) 
شامل کف (در صورت لزوم) و جداره  وقتی ارتفاع جداره 

 سانتی متر باشد. ۵٠ حداکثر

٠۶٠٧٠١ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی کپ بیم (تیرپیشانی اسکله) شامل 
کف (در صورت لزوم) و جداره  وقتی ارتفاع جداره بیش 

 سانتی متر باشد. ۵٠از 

٠۶٠٧٠٢ 

  
 مترمربع 

اضافه بها به ردیف های قالب بندی کپ بیم (تیرپیشانی 
جدار خارجی  آن (جدار سمت اسکله) برای قالب بندی 

 دریا).

٠۶٠٧٠٣ 
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 فصل ششم . قالب بندی و چوب بست
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

اضافه بها به ردیف های قالب بندی بابت آب بند نمودن 
  قالب.

٠۶٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی سرشمع های پیش ساخته بتنی با 
 استفاده از قالب فوالدی به هر  ابعاد.

٠۶٠٩٠١ 

  
 مترمربع 

تیرهای پیش ساخته بتنی اسکله با  تهیه وسایل و قالب بندی
 استفاده از قالب فوالدی.

٠۶٠٩٠٢ 

 ٠۶٠٩٠٣ تهیه وسایل و قالب بندی دال های پیش ساخته بتنی اسکله. مترمربع   

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای مهاری پیش ساخته 
 متر. ٢(ددمن) و مانند آن تا ارتفاع 

٠۶٠٩٠۴ 

  
 مترمربع 

بها به ردیف قالب بندی دیوارهای مهاری پیش اضافه 
 متر باشد. ٢ساخته (ددمن) چنانچه ارتفاع دیوار بیش  از 

٠۶٠٩٠۵ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی قطعات بتن پیش ساخته 
 زیرسازی فندر به هر شکل و با هر ابعاد.

٠۶٠٩٠۶ 

  
 مترمربع 

بتنی با ساخته  بندی سپرهای پیش تهیه وسایل و قالب
 استفاده از قالب فوالدی به هر  ابعاد.

٠۶٠٩٠٧ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی بلوک های بتنی پیش  ساخته به  
 متر. ٢ارتفاع تا 

٠۶١٠٠١ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی بلوک های بتنی پیش  ساخته به  
 متر. ٢ارتفاع بیش از 

٠۶١٠٠٢ 

  
 مترمربع 

بتنی  موج   و قالب بندی بلوک های آرمورتهیه وسایل  
 شکن به هر ابعاد.

٠۶١٠٠٣ 

  
 دسیمتر مکعب 

تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح 
 الزم، به استثنای کف سازی  های بتنی بر حسب حجم درز.

٠۶١١٠١ 

  
 دسیمتر مکعب 

تعبیه انواع درز عمیق در کف سازی های بتنی در موقع 
اجرا به انضمام وسایل الزم بدون پر  کردن درز بر حسب 

 حجم درز.

٠۶١١٠٢ 

  
 متر طول 

تعبیه انواع درز سطحی با تمام وسایل الزم بدون پر کردن 
 درز.

٠۶١١٠٣ 

  
 دسیمتر مکعب 

تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن 
  آن بر حسب حجم درز.

٠۶١١٠۴ 

  
 مترمربع 

اضافه بها به ردیف های قالب بندی فوالدی در صورتیکه 
 آرماتور یا داول از داخل قالب عبور  کرده باشد.

٠۶١٢٠١ 
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 فصل ششم . قالب بندی و چوب بست
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو و 
جاگذاری آن برای بتن ریزی و خارج کردن  آن. (اندازه 

 گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو)

٠۶١٢٠٢ 
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 فصل هفتم . بتن درجا
 ١۴٠١و ساحلی سال رشته کارهای دریایی  شرح ردیففهرست 

  
 فصل هفتم . بتن درجا

 
 مقدمه

 
هر نوع  یدر هر مترمکعب بتن و به طور کل مانیحداقل مقدار س مان،یمانند مقاومت فشاري مشخصه، نوع س یمشخصات بتن مصرف .1

در  دیداشته باشد، با ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیبراي ارائه پ مانکاریموثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتیعمل نهیکه از نظر هز یاطالعات
 درج شود. مانینقشه هاي منضم به پ ای یمشخصات فن

 پرتلند نوع دو است. مانیفصل، س نیا يها فیدرنظر گرفته شده درتمام رد مانیس .2
 مانیپ یمصرف در بتن، طبق مشخصات فن يبرا یکوه ای يفصل به صورت رودخانه ا نیا يها فیدر رد یانتخاب شن و ماسه مصرف .3

 خواهد بود. 
 یخط یابی انیباشد، بهاي واحد آن، به صورت م یدو مقاومت فشاري مشخصه متوال نیکه مقاومت فشاري مشخصه بتن، ب یدر صورت .4

 شود.یمحاسبه م
 ای یفصل، مقاومت مشخصه نمونه اي استوانه اي استاندارد مندرج در مشخصات فن نیهاي ا فیمنظور از مقاومت فشاري مشخصه در رد .5

موجب پرداخت اضافه  ییاجرا اتیعمل نیاز مقاومت هاي مشخصه در ح شتریاست و حصول به مقاومت هاي ب مانینقشه هاي منضم به پ
بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه مورد نظر بر  رانینامه بتن ا نییبتن، براساس آ رشیپذ اریاست مع یهیگردد .بد ینم

 شده، اقدام خواهد شد. ادیاساس ضوابط 
بتن هاي با  یاختصاص یالزم است، مشخصات فنمگاپاسکال  45 از شیبراي ساخت و اجراي بتن هاي با مقاومت فشاري مشخصه ب .6

 شود.یم نیینوع بتن ها بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره دار تع نیشود. بهاي ا مانیاسناد پ مهیو ضم هیمقاومت باال ته
از مرکز ثقل برداشت تا محل ساخت بتن و  لومتریک کیو حمل تا فاصله  يریبارگ ،یمصالح سنگ هیته نهیفصل، هز نیا يها فیدر رد .7

فصل حمل و نقل،  يها فیحمل مازاد طبق رد يتجاوز کند، بها لومتریک کیاز  یمنظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگ يبارانداز
 شود.یپرداخت م

 فیبراساس رد لومتریک 30مازاد بر نهیها لحاظ شده است و هز متیدر ق يو بارانداز لومتریک 30تا فاصله  مانیو حمل س يریبارگ نهیهز .8
 گردد.یمربوط از فصل حمل و نقل پرداخت م

بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمودن، هرگونه  ختنیمصالح، ساختن، حمل بتن ساخته شده در کارگاه به محل مصرف، ر يدانه بند نهیهز .9
 ها منظور شده است. فیواحد رد يها در بها نهیهز رین، مرطوب نگه داشتن بتن و ساو پاش بت ختیاز متراکم کردن آن، ر یافت ناش

 ینیبشیپ فیحمل آن  از رد نهیحمل شود، هز کسریبتن تا محل مصرف، با تراك م ستگاهیچنانچه الزم باشد، بتن به لحاظ بعد فاصله ا .10
 شود.یشده پرداخت م ختهیشده در فصل حمل و نقل و براساس حجم بتن ر

عالوه بر  یاضافه بهائ چگونهیانجام شود، ه کسریساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراك م ،یچنانچه طبق مشخصات فن .11
بتن تا محل دستگاه بتن ساز و  یمصالح سنگ لومتریک کیحمل مازاد بر  کنیگردد. لیفصل پرداخت نم نیشده در ا ینیب شیپ يها متیق

شده در فصل  ینیب شیپ يها فیشده، از رد ختهیاز محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف برحسب حجم بتن ر کسریحمل بتن با تراك م
 مهندس مشاور برسد. دیبه تائ دیحالت محل استقرار دستگاه بتن ساز با نیدر ا شود. یحمل و نقل پرداخت م

از حجم بتن، کسر نخواهد  ريیگ کمتر باشد، در اندازه ایمترمکعب  05/0از آن ها  کیشده در بتن، که حجم هر  هیعبهاي ت حجم حفره .12
 شد.
 .ردیگیبه بتن مگر تعلق نم 070301 فیرد ياضافه بها .13
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شود و به منظور  یفصل، برآورد م نیهاي ا فی)، با استفاده از ردیافراگمی(دینیرزمیز يوارهایمحل حفاري شده شمع ها و د زيیبتن ر .14
 شیپ ،ی، از فصل حفاري و شمع کوب050603فیاضافه بهاي رد ،ینیرزمیز يوارهایاز اجراي بتن شمع ها و د یهاي ناش نهیجبران اضافه هز

 شود.یانجام م 15تا  12مبنا و با توجه به بندهاي  نیبر هم زیپرداخت آن ن کهشده است  ینیب
 يدارا دیشود و با یانجام م ي) و در صورت لزوم با استفاده از گل حفارTremie( یترم لهیشده به وس يحفار يدر محل ها يزی. بتن ر15
محل  یباشد که بتن تمام فضاهاي خال یانجام شود و به صورت يزیبتن ر نیدر ح دیبا یروان يریمتر باشد. اندازه گ یسانت 17از  شیب یروان

ادامه دارد  زيیکه بتن ر یبتن از غالف مخصوص استفاده شود، در مدت ختنیکه براي ر یمنظور، در صورت نیبه ا پر کند. کامالحفاري را 
 12متر در بتن باشد و بتن به طور مستمر و حداقل  3حداقل  شهیتوجه کرد که انتهاي آن هم دیبا یشود، ول دهیکش رونیکم کم ب دیغالف با

کامالً دقت شود که همواره انتهاي  دیفقط آب، انجام شود، با ای تیدر مخلوط آب و بنتون زيیر چنانچه بتنخته شود. یمتر مکعب در ساعت ر
 یمتر باالتر از رقوم کیتا رقوم حداکثر  زيی. بتن ردیبه عمل آ ريیجلوگ تیبنتون ایباشد تا از مخلوط شدن بتن با آب  یدر بتن باق یلوله ترم

سر تمام آن ها تا اندازه  دیبا ،ینیرزمیز يوارهایها و د شمع زيیر و پس از اتمام کار بتن افتیاست، ادامه خواهد شده  دادهها نشان  که در نقشه
 کامال آماده شود. هیبتن پا ختنیشود تا براي ر دهیمورد لزوم بر

هاي  متر طول شمع و براي شمع کیکثر متر، معادل حدا کیهاي تا قطر  شود، براي شمع دهیبر دیآن قسمت از شمع، که با زيیر . بهاي بتن16
 واریو د یآن قسمت از شمع بتن دنیشود. بهاي بر یمعادل طول اجرا شده و حداکثر برابر قطر شمع، محاسبه و پرداخت م شتر،یبا قطر ب

 پرداخت خواهد شد.  بیشده در فصل تخر فیهاي تعر فیشود، با استفاده از رد دهیبر دیکه با ینبت ینیرزمیز
شود، اضافه مصرف بتن براي پرشدن  یانجام م یترم قیآن، که به طر یهاي حفاري شده و فضاهاي خال در محل زيیر براي بتن. 17

)، حداکثر تا یافراگمی(د ینیرزمیز واریمتقاطع و درزبند) و د وستهیبهم پ ای هی(اعم از شمع منفرد، ثانو هاي جداره و انبار انتهاي شمع سوراخ
از  ريیمهندس مشاور قابل پرداخت است. براي کنترل مقطع حفاري شده و جلوگ دییطبق نقشه با تأ کیاد بر حجم تئورماز ددرص 10سقف 

 مهندس مشاور برسد. دییو به تأ مینمودار مصرف در اعماق مختلف ترس دیمصرف بتن، با زانیاز م یو آگاه یالغرشدن احتمال
 ياجرا نیسطح آب و همچن ریدر ز زيیاز استفاده از غالف مخصوص و بتن ر یهاي حفاري، صعوبت ناش در محل زيی. در مورد بتن ر18

 شود. یبابت پرداخت نم نیاز ا ییمنظور شده و اضافه بها ها متیبتن مسلح، در ق
 منظور شده است.  يزیر بتن يها فیدر رد يآور عمل نیهمچن ن،یریو شستشو با آب ش يزکاریسطح بتن، تم يساز آماده يها نهیهز .19
 طیدوام بتن درشرا ،يدیخورنده کلر طیمختلف از جمله، دوام بتن در مح طیمختلف دوام بتن در شرا يبه پارامترها یابیدست ي. برا20

 ای یسیلیس يواکنش زا يکه سنگدانه ها یدوام دربرابرسولفاتها و مقابله در حالت ش،یمکرر، مقاوم در برابر سا يو آب شدن ها یخزدگی
خاص  مانیدست و س نیاز ا يو موارد سیکروسلیحباب زا، م ریمتفاوت نظ یسرباره و مواد افزودن ،یاستفاده شوند، از مواد پوزوالن یکربنات

لحاظ  070506تا  070501 يها فیشده با اوزان مناسب، به صورت اضافه بها در رد ادیحمل و مصرف مواد  ه،یته يگردد. بها یاستفاده م
 شده است. دهیفوق د يها فیرد يدر بها رمناسبیبه مقاد یابیطرح مخلوط جهت دست هیته يالزم برا يها شیآزما ياست. بها دهیگرد
 کند.یمربوط، صدق م طیبتن، در صورت مواجه با شرا یمقاومت يهمه رده ها يشده، برا ادی يها فیرد
 شیباشد که در برآورد منضم به اسناد مناقصه پ یقابل پرداخت م یدوام بتن، صرفا در صورت ياضافه بها يها فیاز رد کی. پرداخت هر 21

پروژه و تطابق آن با  یطیمح طیشرا ی)، مشاور با بررس070506یال 070501دوام ( ياضافه بها يها فیپرداخت رد يشده باشد. برا ینیب
دوام خواهد  يها فیمجموعه رد نیرا در ب یبار مال نیشتریآن در پروژه، ب طیکه تحقق شرا یفیرد نیینسبت به تع ،یصخصو یمشخصات فن

 باشند. یها قابل پرداخت نم فیرد ریمشاور، سا صیذکر شده بنا به تشخ يها فیاز رد یکیاست با پرداخت  یهیکند. بد یداشت، اقدام م
 
 

 
 

 

۴٩  
 

 



 فصل هفتم . بتن درجا
 ١۴٠١و ساحلی سال رشته کارهای دریایی  شرح ردیففهرست 

  
بر اساس مطالعات و ( یخصوص یه مشاور در مشخصات فنباشد ک یمجاز م یصرفا در صورت 070506 ای 070505 يها فی. پرداخت رد22

 بداند. ریرا اجتناب ناپذ یو کربنات یسیلیس يواکنش زا ی) استفاده از مصالح سنگانجام شده يها یبررس
بابت استفاده از . قابل ذکر است، دیو اجرا نما دیمناسب، بتن با مقاومت فشاري مشخصه طرح را، تول ریملزم است با اتخاذ تداب مانکاریپ .23

 گردد.   یانجام نم یپرداخت چگونهیبتن، ه يمقاومت فشار نیدر جهت تام یمواد افزودن
فهرست بها و  نیمنضم به ا یمختلف طبق مشخصات فن یطیمح طیدر شرا ییایالزم براي حصول پا مانیحداقل مقدار س تی. رعا24

 باشد.یاجباري م مانیپ یخصوص یمشخصات فن
دهنده بتن  لیهاي طرح مخلوط مواد تشک الزم، نسبت هاي شیو انجام آزما یشیمخلوط آزما هیبا ته زي،یر قبل از شروع بتن دیبا مانکاریپ .25

 نییمربوط و تع هاي شیانجام آزما نهی. هزردیمهندس مشاور مالك عمل قرار گ بیکند تا پس از تصو شنهادیو به مهندس مشاور پ نییرا تع
 ها منظور شده است. متیقمخلوط، در  حنسبت طر

 نییتع مانیبدست آمده از طرح مخلوط از حداکثر س مانیکه وزن س یمهندس مشاور برسد. در صورت دییبه تا یستیطرح مخلوط بتن با .26
مازاد به عهده  مانیو مصرف س نیتام نهیباشد هز شتریپروژه ب یخصوص یمنضم به فهرست بها و مشخصات فن یشده در مشخصات فن

 خواهد بود. مانکاریپ
 : CBM4 ای یاساس بتن يو اجرا هیبا موضوع ته 070801 فیرد يدر بها .27
 است.        یالزام مانیپ یخصوص یمشخصات فن تیمحوطه ها، رعا يروساز ي. در خصوص اجرا27-1
 باشد.یمربع ممتریسانتبرلوگرمیک 150 حداقل يمقاومت مشخصه نمونه استوانه ا ي) داراCBM4(یدر اساس بتن ی. بتن مصرف27-2
) از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و مانیحمل س ي(به استثنا لومتریک کیو حمل مصالح تا فاصله  هیته يها نهی. تمام هز27-3

مربوط از فصل  يها فیحمل مازاد از رد يباشد، بها لومتریک کیاز  شیب یمنظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگ ،يبارانداز
 .دحمل و نقل، پرداخت خواهد ش

بر اساس  لومتر،یک 30حمل مازاد بر  نهیلحاظ شده و هز متیدر ق ،يو بارانداز لومتریک 30تا فاصله  مانیو حمل س يریبارگ نهیهز .27-4
 در فصل حمل و نقل پرداخت خواهد شد.    260203 فیرد
پخش، تراکم با  لومتر،یک کیساختن و حمل بتن ساخته شده تا فاصله  د،یتول يمصالح و بتن، صعوبت ها زیافت و ر ،يبند دانه نهیهز .27-5

 ،ییاجرا یو عرض یطول يبندها يو لبه بردار یروزه، کاتر زن 7 يو عمل آور یآن هیاول يعمل آور از،یو حمل آب مورد ن نیهر ضخامت، تام
 مصالح نامناسب، منظور شده است.  هیتخل تا محل ختهیمصالح وار هیو تخل حمل ،يریبارگ
 ح،یتسط ،يبند بیسطح، ش یینها هیال میتنظ ،يبتن روساز يمناسب اجرا شرینیمترتب از جمله حمل و پخش با ف يها نهیتمام هز .27-6

مطابقت  مانیپ یخصوص یبا مشخصات مندرج در مشخصات فن دیآالت مورد استفاده با نی(ماش شده است دهیرگالژ و متراکم کردن آن د
 .)داده شوند

 .ردیگ یبابت، صورت نم نیاز ا یاست و پرداخت دهیبتن منظور گرد يبرا یو حباب زا به مقدار کاف ییایمیش یهر نوع افزودن نهیهز .27-7
 فیکار بر اساس رد نهیباشد، هز یشیبه اجراي نوار آزما ازیو دستور کار کارفرما ن مانیپ یخصوص یچنانچه مطابق با مشخصات فن .27-8

 شود.ی) پرداخت مCBM4(یاساس بتن
و  070801شماره  فیمتر از رد یسانت 20متر باشد، بهاي حجم واقع تا ضخامت  یسانت 20از  شتریب یاساس بتن هیچنانچه ضخامت رو .27-9

 شود.یپرداخت م 070802 فیمتر از رد یسانت 20حجم واقع در ضخامت باالي 
 شود.یفصل حمل و نقل، پرداخت م  260122ردیف از  لومتر،یک 30) تا حداکثرCBM4(یاساس بتن لومتریک کیبر  حمل مازاد نهیهز. 28
 باشد.یفصل، قابل پرداخت نم نیا يها فیرد ییاجرا اتیدر عمل یو حمل آب مصرف هیبابت ته يا نهیهز چگونهیه. 29
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 هفتم . بتن درجافصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٧٠١٠١ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. ١٠٠تهیه و اجرای بتن با  مترمکعب   

 ٠٧٠١٠٢ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. ١۵٠ تهیه و اجرای بتن با مترمکعب   

  
 مترمکعب 

 ١٢تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

٠٧٠١٠٣ 

  
 مترمکعب 

 ٢٠تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

٠٧٠١٠۴ 

  
 مترمکعب 

 ٢۵تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

٠٧٠١٠۵ 

  
 مترمکعب 

 ٣٠تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

٠٧٠١٠۶ 

  
 مترمکعب 

 ٣۵تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

٠٧٠١٠٧ 

  
 مترمکعب 

 ۴٠تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه 
 مگاپاسکال.

٠٧٠١٠٨ 

  
 مترمکعب 

 ۴۵مقاومت فشاری مشخصه تهیه و اجرای بتن با 
 مگاپاسکال.

٠٧٠١٠٩ 

  
 مترمکعب 

 ٣۵تهیه و اجرای بتن خودتراکم با مقاومت فشاری 
 مگاپاسکال.

٠٧٠٢٠١ 

  
 مترمکعب 

 ۴٠تهیه و اجرای بتن خودتراکم با مقاومت فشاری 
 مگاپاسکال.

٠٧٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب 

های بتن ریزی چنانچه بتن در  اضافه بها به ردیف
 سانتیمتر یا کمتر اجرا شود. ١۵ضخامتهای 

٠٧٠٣٠١ 

  
 مترمکعب 

های بتن ریزی درصورت مصرف بتن  اضافه بها به ردیف
 در بتن مسلح.

٠٧٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای سرشمع 
های بتنی چنانچه عملیات در خشکی  انجام گردد و بتن 

 مجزا ریخته شود.سرشمع و بتن داخل شمع باهم یا 

٠٧٠۴٠١ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای سرشمع 
های بتنی چنانچه عملیات در دریا  انجام گردد و بتن 

 سرشمع و بتن داخل شمع با هم یا مجزا ریخته شود.

٠٧٠۴٠٢ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای دال های 
 سانتیمتر. ۵٠اسکله در خشکی با ضخامت  حداکثر بتنی 

٠٧٠۴٠٣ 
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 هفتم . بتن درجافصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای دال های 
 سانتیمتر. ۵٠بتنی اسکله در دریا با ضخامت  حداکثر 

٠٧٠۴٠۴ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به اجرای بتن عرشه اسکله در دریا با ضخامت 
 (مانند دلفین  ها).سانتیمتر  ۵٠بیش از 

٠٧٠۴٠۵ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی بابت اجرای بتن در کپ 
 بیم (تیرپیشانی) به هر ابعاد.

٠٧٠۴٠۶ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای تیرهای 
بتنی اسکله به هر ابعاد و در هر  ارتفاع چنانچه در خشکی 

 اجرا شود.

٠٧٠۴٠٧ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای تیرهای 
بتنی اسکله به هر ابعاد و در هر  ارتفاع چنانچه در دریا 

 اجرا شود.

٠٧٠۴٠٨ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط 
 دوام در محیط خورنده کلریدی.

٠٧٠۵٠١ 

  
 مترمکعب 

بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط اضافه 
 دوام در برابر یخ زدگی و آب شدن  مکرر.

٠٧٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط 
 دوام در مقابل سایش.

٠٧٠۵٠٣ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط 
 سولفاتی.دوام در محیط 

٠٧٠۵٠۴ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط 
دوام چنانچه از سنگدانه های واکنش  زای سیلیسی استفاده 

 شود.

٠٧٠۵٠۵ 

  
 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط 
استفاده دوام چنانچه از سنگدانه های واکنش  زای کربناتی 

 شود.

٠٧٠۵٠۶ 

  
 کیلو گرم 

اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج 
و  ٠٧٠١٠١شده در ردیف های مربوط. (ردیف های  

٠٧٠١٠٢( 

٠٧٠۶٠١ 

  
 دسیمتر مکعب 

تهیه و اجرای گروت ( تزریق) درون غالف مهار (استرند و 
 تایراد) به هر سایزی.

٠٧٠٧٠١ 

  
 دسیمتر مکعب 

تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر ریل جرتقیل و محل 
 های الزم.

٠٧٠٧٠٢ 
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 هفتم . بتن درجافصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

تهیه تمام مصالح و اجرای (پخش و کوبش) الیه اساس 
 سانتی متر. ٢٠تا ضخامت  (CBM4)بتنی 

٠٧٠٨٠١ 

  
 مترمکعب 

تهیه تمام مصالح و اجرای (پخش و کوبش) الیه اساس 
 ٢٠برای حجم واقع در ضخامت بیش از  (CBM4)بتنی 

 سانتی متر.

٠٧٠٨٠٢ 

  

 متر طول 

شیارزنی با هر وسیله و هر روشی جهت ایجاد درز انبساط 
میلی متر  ١٠در الیه اساس بتنی به هر عمق، با  عرض تا 

به همراه تمیز کردن محل درز و تهیه مصالح و پرکردن درز 
 با  مواد درزگیر قیری.

٠٧٠٨٠٣ 
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 ساخته شیفصل هشتم . بتن پ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 ساخته شیفصل هشتم . بتن پ

 
 مقدمه

 
فصل، بر حسب مورد از  نیساخته ا شیپ یقطعات بتن ری(ددمن) و سا يمهار واریسرشمع، دال، د رها،یبهاي قالب بندي فلزي شمع ها، ت .1

 شود.یهاي مربوط در فصل قالب بندي و چوب بست  پرداخت م فیرد
 یمربوط جداگانه محاسبه و پرداخت م يفصل ها يها فیآالت کارگذاشته در بتن بر اساس رد رآهنیو سا لگردیو نصب م هیته نهیهز .2

مربوط منظور شده است و از  يها فیصعوبت مصرف بتن در بتن مسلح، در رد نهیشده باشد. هز حیعدم پرداخت آن تصر نکهیگردد مگر ا
 . ردیگیصورت نم يبابت پرداخت جداگانه ا نیا

فصل مربوط پرداخت  يها فیها جداگانه از ردنهینوع هز نیفصل منظور نشده است و ا نیا يها فیدر رد یخاک اتیانجام عمل نهیهز .3
 شود.یم

 باشد.یپرتلند نوع دو م مانیفصل، س نیا يها فیدر نظر گرفته شده در رد مانیس .4
بر  لومتریک 30مازاد بر  نهیو باراندازي در نظر گرفته شده است و هز لومتریک 30تا  مانیو حمل س ريیبارگ نهیفصل هز نیهاي ا فیدر رد .5

 شود.یاز فصل حمل و نقل پرداخت م 260203 فیاساس رد
هر نوع  یدر هر مترمکعب بتن و به طور کل مانیحداقل مقدار س مان،یمانند مقاومت فشاري مشخصه، نوع س یبتن مصرف مشخصات .6

در  دیداشته باشد، با ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیبراي ارائه پ مانکاریموثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتیعمل نهیکه از نظر هز یاطالعات
 درج شود. مانیمنضم به پ نقشه هاي ای یمشخصات فن

 مانیپ یمصرف در بتن، طبق مشخصات فن يبرا یکوه ای يفصل به صورت رودخانه ا نیا يها فیدر رد ی. انتخاب شن و ماسه مصرف7
 خواهد بود. 

 ای یفصل، مقاومت مشخصه نمونه استوانه اي استاندارد مندرج در مشخصات فن نیهاي ا فیمنظور از مقاومت فشاري مشخصه در رد .8
موجب پرداخت اضافه  ییاجرا اتیعمل نیاز مقاومت هاي مشخصه در ح شتریاست و حصول به مقاومت هاي ب مانینقشه هاي منضم به پ

صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه مورد نظر بر بوده و در  رانینامه بتن ا نییبتن، براساس آ رشیپذ اریاست مع یهیگردد .بد ینم
 شده، اقدام خواهد شد. ادیاساس ضوابط 

، 080702، 080701و 080601، 080501، 080401،080301، 080201، 080101ساخته  شیپ یو ساخت قطعات بتن هیته يها فیدر رد .9
از مرکز ثقل برداشت تا محل ساخت قطعات و باراندازي منظور  لومتریک کیو حمل تا فاصله  ريیبارگ ،یمصالح سنگ هیته نهیهز 080801

ازاد، بر حسب مورد، از فصل حمل و نقل، پرداخت ـل مـتجاوز کند، بهاي حم لومتریک کیاز  یسنگ صالحشده است .هرگاه فاصله حمل م
 شود.یم

از محل ساخت و  یساخته بتن شیقطعات پ يریگ، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، بار9هاي مورد اشاره در بند  فیرد يدر بها .10
 لحاظ شده است.  زین يمحل ساخت به هر فاصله و بارانداز يحمل به دپو

محل ساخت، حمل تا محل نصب و استقرار و کوبش در محل مربوط در  يساخته از دپو شیپ یبتن يشمع ها و سپرها يریبارگ يبها .11
 گردد.یپرداخت م یو سپرکوب یشمع کوبو  يفصل حفار يها فیطبق رد ا،یو در یخشک

و حمل  يریبارگ ينصب گردند، بها یساخته) در خشک شیشمع و سپر پ ي(به استثنا 9ساخته مورد اشاره در بند  شیپ یقطعات بتن چنانچه
) طبق یو نصب آن ها در محل( در خشک لومتریک کیفاصله  يبرا یمحل ساخت تا محل نصب در خشک يقطعات مذکور از دپو یخشک

 شده در فصل ینیب شیپ فیبا استفاده از رد لومتر،یک کیاز  شیحمل ب نهیشده است. هز ینیب شیپ بوطمر يها فینقشه و مشخصات، در رد
 باشد.یقابل پرداخت م لومتر،یک 20مسافت حمل تا حداکثر  يبرا فیرد نیا يشود. بها یو نقل پرداخت م حمل

 
 

 

۵۴  
 

 



 ساخته شیفصل هشتم . بتن پ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
و حمل قطعات  يریبارگ يشامل بها ،یاسکله وزن يبلوك ها يو اجرا ایساخته اسکله در در شیسرشمع و دال بتن پ ر،ینصب ت يبها .12

 لیما 5/0آن ها به فاصله  ییایحمل در يبها لومتر،یک کیشناور به فاصله حداکثر  يرو يمحل ساخت تا محل بارانداز يمذکور از دپو
با  ،ییایدر لیما 5/0از  شیحمل ب نهیشده است. هز ینیب شیمربوط پ يها فیخصات، در ردطبق نقشه و مش محلنصب در  يو بها ییایدر

 شود.  یشده در فصل حمل و نقل پرداخت م ینیب شیپ يها فیاستفاده از رد
 قیو استقرار از طر يبارانداز لومتر،یک یکمحل ساخت، حمل تا  يبا اوزان و احجام مختلف، از دپو یبتن يآرمورها يریبارگ يبها .13

و استقرار در محل مورد نظر از  ییایدر لیما 5/0تا  ییایشناور، حمل در يرو يبارانداز  ایموج شکن)، در محل مورد نظر  ي(از رو یخشک
 گردد.یو موج شکن پرداخت م کیاحداث دا اتیفصل عمل يها فیرد بقمطا ا،یدر قیطر
 نیاز تام یناش يها نهیهز زیمتخصص از جمله غواص حسب مورد و ن یانسان يرویدستمزد ن آالت مناسب و نیبه کار بردن ماش نهیهز .14

 ای یساخته به هر ابعاد در خشک شیپ ینصب قطعات بتن يحسب مورد در بها لیقب نیاز ا يکار و موارد يمتناسب، سکو زاتیلوازم و تجه
 لحاظ شده است. ا،یدر
است  یحجم هندسی بتن 080702و080701 يها فیساخته، در رد شیپ یبتن يساخت بلوك ها يحجم تهیه بتن برا يریاندازه گ يمبنا .15

 شود.یکه در ساخت هر یک از آن ها مصرف م
در محل  يتا محل ساخت به هر فاصله و بارانداز یو حمل مصالح سنگ هیته نهیهز 081101و  081001، 080901يها فیرد يدر بها .16

از محل ساخت و حمل به محل نصب به هر فاصله و  یساخته بتن شیقطعات پ يریبارگ نیو همچن ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه
 گردد  یپرداخت م يفصل قالب بند يها فیقطعات طبق رد نیا يقالب بند ياست. بها دهیگردلحاظ  فیو نصب طبق شرح رد يبارانداز

  .گردد)یپرداخت م نیسنگ يفوالد يبر اساس جنس آن از فصل کارها 081001 فیدر رد یبه وزنه بتن یاتصال ریو نصب زنج  هیته ي(بها
اخذ و به  ه،یقبل از ته مان،یپ یخصوص یبه منظور انطباق با مشخصات فن وژیفیسانتر يو استاندارد شمع ها یالزم است مشخصات فن .17
 مهندس مشاور برسد. دییتا

مصالح تا محل  هیو حمل کل يریبارگ ه،یته يها نهی، شامل هز081309تا  081301 يها فیدر رد وژیفیسانتر يشمع ها هیته نهیهز .18
ساخت قفسه آرماتور و اتصال  ،یدگیتن شیپ يلگردهایم يشکل انتها رییبه صورت کامل (برش و تغ دهیتن شیپ يکارخانه، ساخت شمع ها

قرار دادن قفسه آرماتور درون قالب، ساخت  ،ياتورها، قالب بندمورد استفاده در کشش آرم يو صفحات فلز ییانتها يفوالد يآن به حلقه ها
با  يبا بخار، بازکردن قالب ها و خارج نمودن شمع ها، عمل آور يچرخاندن قالب، عمل آور ،یدگیتن شیپ يبتن، کشش آرماتورها يو اجرا

 باشد.ی) ميو بارانداز لومتریک 30و حمل تا  يریبارگ خانه،اتوکالو، انبار نمودن در انبار کار
 فیحمل از رد نهیباشد، هز لومتریک 30از  شیتا محل استقرار و کوبش، ب دیاز محل تول وژ،یفیسانتر يهاچنانچه فاصله حمل شمع .19

 گردد.یقابل پرداخت م بیست و ششمدر فصل  260124
 رییاز تغ یاستقرار و کوبش ناش اتیعمل نهیضافه هزگردند ا یم دیتول یمشخص يشمع ها در کارخانه و با طول ها نیکه ا نیبا توجه به ا .20

 دهیلحاظ گرد یو استقرار شمع در فصل شمع کوب يریبارگ يها متیبه طول مورد نظر در پروژه، در ق ،يشده کارخانه ا دیطول شمع تول
شود. یجوش داده سپس ضدزنگ زده م گریکدیپرمقاومت دو سرشمع، به  يصفحات فلز وژ،یفیسانتر يطول شمع ها شیزااف ياست. برا

و  101401 يها فیاز رد بیبه ترت ایو در یشده در کارخانه، به طول مورد نظر در پروژه در خشک دیکاهش طول شمع تول ای شیافزا نهیهز
 يانهینگ هزضد ز يموثر مشخص شده در نقشه و مشخصات، قابل پرداخت است. بابت اجرا عدبا ب يمتر طول جوشکار يبر مبنا 101402

 شود. یپرداخت نم
 فیقابل انجام است، از رد یکه صرفا در خشک اتیعمل نیا يگردد. بها یاز مته الماسه استفاده م وژ،یفیسانتر يکاهش طول شمع ها يبرا .21

 گردد.یپرداخت م بیشمع، در فصل تخر یخارج طیمتر طول مح يبر مبنا 020501
 ):081403و  081401يها فی(رد یساخته پرس شیپ یبتن يکفپوش ها يو اجرا هیته ي. برا22
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 ساخته شیفصل هشتم . بتن پ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
با عنوان  20185به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیفصل، با نیساخته مورد استفاده در ا شیپ یکفپوش هاي بتن .22-1

 .ندینما نیرا تام »الزامات و روش هاي آزمون -یکفپوش بتن يبلوك ها«
 شود. نیتام یالزامات مندرج در مشخصات فن هیکل دی. با22-2
موثر بوده  ییاجرا اتیعمل نهیکه از نظر هز یهر نوع اطالعات یو به طور کل دمانیآنها، طرح چ هی. مشخصات کامل کفپوش ها، منبع ته22-3

 درج شود. مانیپ یخصوص یدر مشخصات فن دیداشته باشد، با ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیارائه پ يبرا مانکاریو الزم است پ
 صورت نخواهد گرفت. يا جهت پرداخت اضافه نینداشته و از ا متیدر ق يریو نصب و رنگ کفپوش ها، تاث دمانی. الگو، شکل چ22-4
آن، مانند ضخامت، رنگ، طرح، مقاومت  یمربوط به مشخصات فن هیدیتائ دیبا ،یساخته پرس شیپ یبتن يکفپوش ها هیاز ته شی. پ22-5

 یبه منظور انطباق با استانداردها و مشخصات فن ،یخزدگیمقاومت در برابر لغزش، مقاومت در مقابل  ش،یمقاومت در برابر سا ،یکیمکان
 مشاور اخذ گردد. دساز مهن مان،یپ یخصوص

 درنظر گرفته شده است.  25*20 ای 20*10ای 30*10بخش، نیدر ا یساخته پرس شیپ یبتن ي. ابعاد کفپوش ها22-6
 گردد.یکسر نم یسطح کار ، براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود و در محاسبه سطح کار، مساحت بندکش يری. اندازه گ22-7
بابت پرداخت  نیشده است و از ا دهیحمل و اجرا، د ه،یته نهیشامل هز ازیکفپوش ها با مصالح مورد ن نیب يپرکردن فضا نهی. هز22-8

 صورت نخواهد گرفت. يا اضافه
انجام  یبابت اضافه پرداخت نیشده و از ا دهیها د فیرد يساخت کفپوش ها، در بها يبرا ازیمورد ن زاتیقالب و تجه هیته نهی. هز22-9

 نخواهد شد.
 06/1 بیمربوط با اعمال ضر يها فیدرصد باشد، رد 20از شیب بیکف با ش يبه اجرا ازیدستور کار، ن ایچنانچه مطابق نقشه و  .22-10

 گردند. یپرداخت م
 ،يبابت پرداخت جداگانه ا نیواحد درنظر گرفته شده است و از ا يکفپوش ها با روش اتوکالو، در بها يعمل آور يها نهیهز .22-11

 .ردیگیصورت نم
 3ه طور متوسط ضخامت ب ينصب کفپوش ها، برا يبرا یماسه مصرف دنیو کوب حیپخش، تسط ،يحمل، بارانداز ،يریبارگ ه،یته يبها .22-12

 در نظر گرفته شده است. متریسانت
هاي آن ها از فصل نهیلحاظ نشده است و هز دنیکفسازي و کوب اتیساخته، عمل شیپ یبتن يکفپوش ها يهاي اجرا فیرد يدر بها .22-13

 شود.یمربوط، جداگانه منظور م
 کارفرما برسد.  بیمهندس مشاور و تصو دیبه تائ دیکفپوش ها، با نیمحل تام .22-14
 باشد.یکفپوش ها، قابل پرداخت نم مانیو س یبابت حمل مصالح سنگ يا نهیهز چگونهیه .22-15
قابل  يا نهیهز چگونهیمحل ساخت آن ها تا محل مصرف، ه ای نیو تام هیاز محل ته یساخته پرس شیپ یبتن يبابت حمل کفپوش ها .22-16

 باشد. یپرداخت نم
 گردد.یپرداخت نم يا نهیمقاومت مشخصه، اضافه هز شیبابت افزا .22-17
 .باشدیفصل، قابل پرداخت نم نیا يها فیرد ییاجرا اتیدر عمل یو حمل آب مصرف هیبابت ته يانهیهز چگونهیه .23
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 ساخته شیفصل هشتم . بتن پ
 ١۴٠١سال رشته کارهای دریایی و ساحلی  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

 ٣۵تهیه شمع بتنی پیش ساخته با مقاومت فشاری مشخصه 
متر، بارگیری و  حمل به دپوی محل  ١١مگاپاسکال به طول 
 ساخت و باراندازی.

٠٨٠١٠١ 

  

 مترمکعب 

اضافه بها به ردیف تهیه و اجرای شمع بتنی پیش ساخته 
متر که  ۵متر  به ازای هر  ١١برای شمع های با طول بیش از 
متر به تناسب محاسبه می  ۵به طول شمع اضافه شود. کسر 

 شود.

٠٨٠١٠٢ 

  
 مترمکعب 

تهیه سرشمع بتنی پیش ساخته با مقاومت فشاری مشخصه 
مگاپاسکال به هر ابعاد، بارگیری  و حمل به دپوی محل  ٣۵

 ساخت به هر فاصله و باراندازی.

٠٨٠٢٠١ 

  
 مترمکعب 

بارگیری سرشمع بتنی پیش ساخته اسکله از دپوی محل 
 ساخت و حمل تا محل نصب و نصب آن در  خشکی.

٠٨٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب 

بارگیری و حمل سرشمع بتنی پیش ساخته از دپوی محل 
ساخت تا محل باراندازی روی شناور و حمل  دریایی به 

 مایل دریایی و نصب آن در دریا. ۵٫٠محل نصب تا 

٠٨٠٢٠٣ 

  
 مترمکعب 

تهیه تیر بتنی پیش ساخته اسکله، با مقاومت فشاری 
متر، بارگیری و  ١٠مگاپاسکال به طول  حداکثر  ٣۵مشخصه 

 باراندازی.حمل به دپوی محل ساخت یه هر فاصله و 

٠٨٠٣٠١ 

  
 مترمکعب 

برای تیرهای بتنی پیش ساخته  ٠٨٠٣٠١اضافه بها به ردیف 
متر که به طول تیر  ۵متر به ازای هر   ١٠با طول بیش از 

 متر به تناسب محاسبه می گردد). ۵افزوده شود (کسر 

٠٨٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب 

متر از  ١٠بارگیری تیر بتنی پیش ساخته اسکله به طول تا 
دپوی محل ساخت و حمل تا محل نصب و  نصب آن در 

 خشکی.

٠٨٠٣٠٣ 

  
 عدد 

 ١٠بارگیری تیر بتنی پیش ساخته اسکله به طول بیشتر از 
متر از دپوی محل ساخت و حمل تا محل  نصب و نصب 

 آن در خشکی.

٠٨٠٣٠۴ 

  

 مترمکعب 

متر از  ١٠بارگیری تیر بتنی پیش ساخته اسکله به طول تا 
ساخت تا محل باراندازی  روی شناور و حمل دپوی محل 

مایل دریایی و نصب آن در  ۵٫٠دریایی به محل نصب تا 
 دریا.

٠٨٠٣٠۵ 

  

 عدد 

 ١٠بارگیری تیر بتنی پیش ساخته اسکله به طول بیشتر از 
متر از دپوی محل ساخت تا محل  باراندازی روی شناور و 

نصب آن مایل دریایی و  ۵٫٠حمل دریایی به محل نصب تا 
 در  دریا.

٠٨٠٣٠۶ 
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 ساخته شیفصل هشتم . بتن پ
 ١۴٠١سال رشته کارهای دریایی و ساحلی  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

، پیش ساختهواجرای تیرهای بتنی یف تهیه ردضافه بها به ا
 رت  تنیده پیش کشیده باشد.به صوچنانچه تیر پیش ساخته 

٠٨٠٣٠٧ 

  
 مترمکعب 

تهیه دال بتنی پیش ساخته اسکله با مقاومت فشاری 
مگاپاسکال به هر ابعاد،  بارگیری و حمل به  ٣۵مشخصه 

 دپوی محل ساخت یه هر فاصله و باراندازی.

٠٨٠۴٠١ 

  
 مترمکعب 

بارگیری دال بتنی پیش ساخته اسکله به هر ابعاد از دپوی 
محل ساخت و حمل تا محل نصب و نصب  آن در 

 خشکی.

٠٨٠۴٠٢ 

  
 مترمکعب 

بارگیری دال بتن پیش ساخته اسکله به هر ابعاد از دپوی 
شناور و حمل دریایی   محل ساخت تا محل باراندازی روی

 مایل دریایی و نصب آن در دریا. ۵٫٠به محل نصب تا 

٠٨٠۴٠٣ 

  

 مترمکعب 

تهیه قطعات بتن پیش ساخته پیشانی اسکله (جهت نصب 
مگاپاسکال به هر   ٣۵فندر) با مقاومت فشاری مشخصه 

ابعاد، بارگیری و حمل به دپوی محل ساخت یه هر فاصله و  
 باراندازی.

٠٨٠۵٠١ 

  
 مترمکعب 

بارگیری قطعات بتن پیش ساخته پیشانی اسکله (جهت 
نصب فندر) از دپوی محل ساخت و حمل تا محل  نصب 

 و نصب آن در محل مربوطه.

٠٨٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب 

ساخته (ددمن) با مقاومت  تهیه دیوار مهاری بتنی پیش
مگاپاسکال به هر  ابعاد، بارگیری و  ٢۵مشخصه فشاری 

 محل ساخت به هر فاصله و باراندازی.حمل به دپوی 

٠٨٠۶٠١ 

  
 مترمکعب 

بارگیری دیوارهای مهاری بتنی پیش ساخته (ددمن) از 
دپوی محل ساخت و حمل تا محل نصب و  جاگذاری آن 

 در محل مربوط.

٠٨٠۶٠٢ 

  
 مترمکعب 

 ٣٠تهیه بلوک های آرمور بتنی با مقاومت مشخصه فشاری 
بارگیری و  حمل به دپوی محل مگاپاسکال با هر ابعاد، 

 ساخت به هر فاصله و باراندازی.

٠٨٠٧٠١ 

  

 مترمکعب 

تهیه بلوک های بتنی پیش ساخته با مقاومت مشخصه 
مگاپاسکال با هر ابعاد، بارگیری و حمل به    ٢۵فشاری 

دپوی محل ساخت به هر فاصله و باراندازی. ( شامل بلوک 
و بلوک های اسکله  های مهاری در اسکله های  دیواره ای

 وزنی)

٠٨٠٧٠٢ 
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 ساخته شیفصل هشتم . بتن پ
 ١۴٠١سال رشته کارهای دریایی و ساحلی  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب 

 ١٠بارگیری بلوک های بتنی پیش ساخته به حجم تا 
مترمکعب از دپوی محل ساخت و حمل تا محل  نصب و 
جاگذاری آن در محل مربوط در خشکی، از جمله بلوک 

 های مهاری در اسکله های  دیواره ای .

٠٨٠٧٠٣ 

  

 مترمکعب 

 ١٠پیش ساخته به حجم تا بارگیری بلوک های بتنی 
مترمکعب از دپوی محل ساخت و حمل تا محل  نصب یا 

مایل  ۵٫٠محل باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا 
 دریایی به محل نصب و  نصب آن.

٠٨٠٧٠۴ 

  

 مترمکعب 

مترمکعب  ١٠بارگیری بلوک های بتنی پیش ساخته به حجم 
محل مترمکعب از دپوی محل ساخت و  حمل تا  ٢٠تا 

 ۵٫٠نصب یا محل باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا 
 مایل دریایی به  محل نصب و نصب آن.

٠٨٠٧٠۵ 

  

 مترمکعب 

مترمکعب  ٢٠بارگیری بلوک های بتنی پیش ساخته به حجم 
مترمکعب از دپوی محل ساخت و  حمل تا محل  ٣٠تا 

 ۵٫٠نصب یا محل باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا 
 دریایی به  محل نصب و نصب آن. مایل

٠٨٠٧٠۶ 

  

 مترمکعب 

مترمکعب  ٣٠بارگیری بلوک های بتنی پیش ساخته به حجم
مترمکعب از دپوی محل ساخت و حمل  تا محل  ۴٠تا 

 ۵٫٠نصب یا محل باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا 
 مایل دریایی به محل  نصب و نصب آن.

٠٨٠٧٠٧ 

  
 مترمکعب 

 ٣۵بتنی پیش ساخته با مقاومت فشاری مشخصه تهیه سپر 
متر، بارگیری و  حمل به دپوی محل  ١١مگاپاسکال به طول 
 ساخت و باراندازی.

٠٨٠٨٠١ 

  
 مترمکعب 

تهیه و نصب قطعات بتن پیش ساخته با مقاومت فشاری 
مگاپاسکال به هر ابعاد برای  درپوش کانال ها  ٢۵مشخصه 

 و موارد مشابه.

٠٨٠٩٠١ 

  

 مترمکعب 

 ٢۵تهیه وزنه بتنی پیش ساخته با مقاومت مشخصه فشاری 
مگاپاسکال با هر ابعاد، بارگیری و  حمل به پای کار، 
باراندازی، نصب زنجیر اتصالی به بلوک، به آب اندازی و 
استقرار  آن در محل (سیستم مهار بندی برون ساحلی در 

 اسکله های شناور با وزنه و زنجیر).

٠٨١٠٠١ 

  

 مترمکعب 

تهیه و نصب کاراستوپر بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش 
 ٣٠مترمربع، با  مقاومت فشاری مشخصه  ٠٨٫٠تا  ٠٢٫٠از 

و تهیه بولت های اتصال   مگاپاسکال (هزینه سوراخکاری
 پرداخت می گردد). ٩  و ٢از ردیف های مربوط در  فصول 

٠٨١١٠١ 
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 ساخته شیفصل هشتم . بتن پ
 ١۴٠١سال رشته کارهای دریایی و ساحلی  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

تهیه کلیه قطعات بتنی پیش ساخته اضافه بها به ردیف های 
 ۵بابت افزایش مقاومت فشاری مشخصه  به ازای هر 

 مگاپاسکال.

٠٨١٢٠١ 

 ٠٨١٣٠١ متر. ١٢میلیمتر و طول  ۴۵٠تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر  عدد   

 ٠٨١٣٠٢ متر. ٩میلیمتر و طول  ۴۵٠تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر  عدد   

 ٠٨١٣٠٣ متر. ۶میلیمتر و طول  ۴۵٠به قطر  تهیه شمع سانتریفیوژ عدد   

 ٠٨١٣٠۴ متر. ١٢و طول    میلیمتر ۶٠٠تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر  عدد   

 ٠٨١٣٠۵ متر. ٩میلیمتر و طول   ۶٠٠تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر  عدد   

 ٠٨١٣٠۶ متر. ۶و طول    میلیمتر ۶٠٠تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر  عدد   

 ٠٨١٣٠٧ متر. ١٢میلیمتر و طول  ١٠٠٠تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر  عدد   

 ٠٨١٣٠٨ متر. ٩میلیمتر و طول  ١٠٠٠تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر  عدد   

 ٠٨١٣٠٩ متر. ۶میلیمتر و طول  ١٠٠٠تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر  عدد   

  

 مترمربع 

تهیه مصالح، حمل و اجرای دستی بلوک های بتنی پیش 
سانتیمتر و به سطح تا   ٨ساخته پرسی، به ضخامت حداقل 

کیلوگرم  ۴۵٠دسیمترمربع برای رویه با مقاومت مشخصه  ۵
بر  سانتیمترمربع همراه با ماسه ریزی زیر بلوک ها به 

 سانتیمتر. ٣ضخامت 

٠٨١۴٠١ 

  

 مترمربع 

اضافه بهای افزایش ضخامت بلوک های بتنی پیش ساخته 
 ٨سانتیمتر افزایش  ضخامت نسبت به پرسی، به ازای هر 

سانتیمتر، کسر واحد به تناسب محاسبه  ١٠سانتیمتر تا 
 خواهد شد.

٠٨١۴٠٢ 

  
 مترمربع 

درصورتیکه اجرا به صورت  ٠٨١۴٠١اضافه بها به ردیف 
 ماشینی انجام شود.

٠٨١۴٠٣ 
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 لگردیم با یفوالد یفصل نهم . کارها
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 لگردیبا م یفوالد یفصل نهم . کارها

 
 مقدمه

 
ها،  وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه رد،یگ یواحد آن ها براساس وزن کار صورت م يکه پرداخت بها ییها فیدر مورد رد .1

جدول هاي کارخانه سازنده، محاسبه و منظور  ایو به مأخذ جدول هاي استاندارد مربوط  یمیمشخصات، دستور کارها و صورتجلسات تنظ
 خواهد شد.

بابت، اضافه بها  نیواحد مربوط منظور شده و از ا هاي متیآرماتوربندي، در ق میس ایو مصرف الکترود، مفتول  هیهاي مربوط به ته نهیهز .2
 شود.یاضافه وزن پرداخت نم ای

 4000 میبا حداقل مقاومت تسل S400از نوع  یمصرف لگردی)، م091301فیرد ي(به استثنا يمربوط به آرماتوربند يها فیدر تمام رد .3
 باشد.یمربع م متریبر سانت لوگرمیک
بر  لومتر،یک 30حمل مازاد بر  نهیها منظور شده و هز متیدر ق ،يو بارانداز لومتریک 30تا فاصله  یمصرف و حمل فوالد يریبارگ نهیهز .4

 شود.یدر فصل حمل و نقل پرداخت م 260201 فیاساس رد
مورد استفاده قرار  ،ياز قالب بند ای گریکدیاز  لگردهایکه به منظور حفظ فاصله م لگرد،یاز جنس م يبهاي خرك ها و فاصله نگهدارنده ها .5

 يفصل، قابل پرداخت است. بها نیمربوط در ا يها فیدستورکار طبق رد ای مانیمنضم به پ يمانند، براساس نقشه ها یم یگرفته و دربتن باق
منضم  ياطبق نقشه ه ،یکیپالست يها لحاظ شده است. درصورت استفاده از فاصله نگهدارنده ها فیرد يدر بها یبتن ينگهدارنده ها هفاصل
 گردد.یپرداخت م 250803 فیرد ،یمطابق مشخصات فن ای مانیبه پ
 است. دهیگرد نییتع يگرم به روش غوطه ور زهیمختلف و براساس گالوان يقطرها يبرا لگردهایکردن م زهیگالوان نهیهز .6
 باشد. یم یمهار، به صورت رزوه شده غلتک لیبراي ساخت م یآرماتور مصرف .7
فصل،  نیهاي مربوط از ا فی) مصرف شود، عالوه بر پرداخت ردیافراگمید واری(د ینیرزمیز وارید ایدر شمع  لگردیکه م یدر صورت .8

 واریدرجا و د یمورد استفاده در شمع بتن لگردی. قفسه مشودیپرداخت م زین ،یو شمع کوب ي، از فصل حفار050601 فیاضافه بهاي رد
شکل قفسه  رییاز تغ ريیدر محل حفر شده جاگذاري شود. براي جلوگ زيیر قبال بسته و آماده شده و قبل از بتن دیبا) یافراگمی(دینیرزمیز
 یحلقه داخل کیمتر طول قفس،  2حداقل در هر  دی، با ینیرزمیز واریبه هنگام حمل و جاگذاري در محل حفاري شده شمع و د لگردها،یم

طبق  دیبا لگردها،یروي م یپوشش بتن نیو محل حفر شده و تأم لگردیي هم محور کردن قفس م) نصب شود. براRing Bracingنگهدارنده (
 فیشده در اضافه بهاي رد ادی هاي سکیو نصب د هیمتر نصب شود. بهاي ته 3نگهدارنده، به فاصله حداقل  یبتن هاي سکیمشخصات د

 منظور شده است. 050601
 است. 9/10، از نوع پر مقاومت فصل نیو مهره منظور شده در ا چیبهاي پ .9
با هر قطر، غالف مخصوص  ،يا وارهید ياستفاده به عنوان مهار در اسکله ها يبرا Strand)کابل ( هیشامل ته 090401 فیرد يبها .10

 دن،یبه انضمام دستمزد بر ،يمهار يشده صفحه ها يکار سینوار چسب آب بندي، گوه، فوم، درپوش گر ،یکابل، فنرهاي داخل يجاگذار
به کار  نهیهز نیافشان کردن سرکابلها، همچن ای يازیکابل درون غالف و جاگذاري غالف در محل مخصوص، پ يخم کردن، بستن و جاگذار

، طبق نقشه مورد لزوم مانیدستمزد قطع کابل ها و پر کردن منافذ با مالت مناسب س نیکابل ها و همچن دنیو قالب و دستمزد کش رهیبردن گ
طبق  ایفعال  رهیمتر پشت هر گ یسانت 80تئوري کابل (طول کابل به کار رفته شده به اضافه  نوز لوگرمیو مشخصات است و به ازاي هر ک

مربوط با دستگاه  رهیمتري گ یسانت 5ها را از فاصله حداقل  لهیم دیشود. پس از اتمام کشش کابل ها، با ینقشه و مشخصات)، پرداخت م
 گروت، قیداخل آن شود، کامالً مسدود نمود و پس از تزر دیمناسب که با فشار با ریمربوط را با خم رهیها و گ لهیم نیقطع کرد و منافذ ب برش

 .شوند) یم هیته BS EN 10138-4را با مالت اندود کرد (کابل ها مطابق استاندارد  رهیها و گ لهیم يرو
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 لگردیم با یفوالد یفصل نهم . کارها
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
( انکوربالك) حسب  يمهار يصفحه ها ای رهیو حمل گ هیته يو بها 070701 فیگروت درون غالف کابل ها، از رد قیو تزر هیته يبها .11

 گردد. یعدد پرداخت م يبر مبنا 090502و  090501ي ها فیزنده) از رد ایمرده  رهیمورد (گ
( امکان کشش کابل در محل گیره  روند یشوند به کار م یم دهیسر کش کیکه از  یی: گیره هاي مرده فقط براي مهار کردن کابل هاحیتوض

تواند در دو طرف  یزنده م رهیاسترند را مستقیماً تحت تنش قرار داد. گ ایهاي مرده وجود ندارد). با استفاده از گیره هاي زنده می توان کابل 
 کابل نصب شود.

 ايبر هگیر ،قطر هر به ده،یتن شیساخته پ شیپ یبتن يرهایاستفاده در ت يبرا کابل مانند ،مصالح متما تهیه شامل، 090402یف رد قیمت .12
 خم ن،برید دستمزد منضماا به ،پالستیکی لولهو  يبندآب  چسب ارنو ،خلیدا يفنرها ،کابل اريجاگذصمخصو فغال ،مختلف يهالکاب
 دستمزو د بقالو  هگیر دنبر رکا به هزینه همچنین ص،مخصو محلدر  فغال اريجاگذو  فغالدرون  کابل اريجاگذو  بستن دن،کر

 طبق وم،لز ردمو نسیما ماسه تمال با منافذ دنکر پرکابل ها و  قطع دستمزد همچنینو  نسیما بغادو یقرتزو  تهیه با اههمرکابل ها،  نکشید
 نظر با یا لفعا هگیر هر پشت سانتیمتر 80ضافه ا به هشد فتهر رکا به کابل لطو کابل ريتئووزن  مکیلوگر هر. به ازاي ستا تمشخصاو  نقشه
 شبر هستگاد با طمربو هگیر يسانتیمتر 5 قلاحد فاصلهرا از  ها میله بایدکابل ها،  کشش متمااز ا پس. دشو می ختداپر ور،مشا سمهند
 بغادو یقرتزاز  پسو  دنمو ودمسدً کامال د،شوآن  خلدا باید رفشا با که مناسب خمیر بارا  طمربو هگیرو  ها میله بین منافذو  دکر قطع
 . دکر ودندا مکیلوگر 600 رعیا به  نسیما ماسه تمال بارا  هگیرو  ها میلهروي  ن،سیما

منظور شده است و  090402 و 090401ي ها فیرد متیو باراندازي در کارگاه، در ق لومتریک 30و حمل کابل تا فاصله  ريیبارگ يبها .13
 30از  شتریشود. چنانچه فاصله حمل ب یاست، در نظرگرفته م دهیمهندس مشاور رس دییدهنده آن که قبالً به تأ لیمبدأ حمل کابل، انبار تحو

در فصل حمل و نقل پرداخت خواهد شد. بابت حمل قالب، غالف و  لگردیحمل م فیاز رد لومتریک 30حمل مازاد بر  نهیباشد، هز لومتریک
 به عمل نخواهد آمد.  یگونه پرداخت اضاف چیه از،یلوازم مورد ن ریسا
 ای ي(اعم از سپر فوالد يبه سازه مهار ،یافراگمیو د وستهیبهم پ يشمع ها ،يشامل اسکله سپر يا وارهید ياتصال اسکله ها يچنانچه برا .14
برش، نصب و کشش آن، به همراه  ه،یته يا) استفاده شود، بهTie Rodمهار ( لی) ازمیبتن ای يساخته، شمع فلز شیپ ایدرجا  یبتن وارید ،یبتن
میلگردهاي پیش تنیدگی مطابق استاندارد  رادها،یگردد. تا یمهار و اتصاالت آن پرداخت م لیبرحسب وزن م 090701 فیو واشر از رد رهمه

BS EN 10138-4 باشند.یم 
ضدزنگ از  ای زهیاز جنس گالوان ،یکیو نردبان الست یکیالست ای یاسکله از جمله فندر، بوالرد، کاراستوپر بتن یاتصاالت قطعات الحاق يبها .15
صراحتا  یذکر شده به نوع قطعه الحاق يها فیشوند. چنانچه در شرح رد یپرداخت م لوگرمیبرحسب ک 090904 یال 090901ي ها فیرد

 باشند.یمذکور قابل پرداخت م يها فیرد يمطابقت داشته باشد، بها فینوع اتصال و نحوه اجرا با شرح رد کنیل اشد،اشاره نشده ب
در  فیرد نیباشد قابل ذکر است، ا یدر بتن مسلح م لگردیم يو جوشکار يبرش، خم کردن، کارگذار ه،یشامل ته 091301 فیرد يبها .16

 ي. بهاردیمهندس مشاور قرار گ دیجوش انجام شده مورد تائ تیفیبوده و ک يقابل جوشکار یمصرف لگردیقابل پرداخت است که م یصورت
 باشد یم زین يجوشکار اتیو مصرف الکترود و عمل هیهت نهیشامل هز فیرد نیا

و نصب  هیته ياستفاده شود، بها لگردهایاتصال م يمانند کوپلر برا یکیاز اتصاالت مکان ینیرزمیز يوارهایشمع و د لیتطو يچنانچه برا .17
 گردد.یپرداخت م لوگرم،یسب هر کبرح 090601 فیاتصاالت طبق رد نیا

شوند. براي نگهداري سیم ها در کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تولید می 1725و  1655 ،1620.سیم هاي پیش تنیدگی با مقاومت نهایی 18
 مهارهاي انتهایی به همراه گوه استفاده می شود. سیم ها نیز مشابه کابل در دو دسته تنش زدایی ایاز مهارهاي انتهایی دکمه اي  یقطعات بتن

 01/7 و 35/6، 98/4، 88/4گیرند. سیم هاي پیش تنیدگی عموماً در قطرهاي و با وادادگی کم تحت عملیات اصالحی قرار می شده
 میمهار از نوع س لیم هیته يیا چند رشته اي از آن ها استفاده می شود. بها شوند و بسته به کاربرد، بصورت تکی ومی   تولیدمیلیمتري 

)Wireفیبه طور کامل طبق رد يفلز ای یبتن يسپر مهار ایشمع  وار،یلوازم و ملحقات نصب آن به د نیو تام هیبرش، ته ،ي)، آماده ساز 
 گردد.یم پرداخت میبر حسب وزن س 090702
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 لگردیبا م یفوالد یفصل نهم . کارها
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلو گرم 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار 
S400   پیچی   میلیمتر برای بتن مسلح با سیم  ١٠به قطر تا
 الزم.

٠٩٠١٠١ 

  
 کیلو گرم 

 S400تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار 
 پیچی الزم.  میلیمتر برای بتن مسلح با سیم  ١٨تا ١٢به قطر 

٠٩٠١٠٢ 

  
 کیلو گرم 

 S400تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار 
  میلیمتر برای بتن مسلح با سیم ٢٠و بیش از  ٢٠به قطر 

 پیچی الزم.

٠٩٠١٠٣ 

       ٠٩٠١٠۴ 

  
 کیلو گرم 

در صورت اجرای پوشش  ٠٩٠١٠٢اضافه بها به ردیف 
میکرون  برای میلگردهای  ١٠٠گالوانیزه گرم به ضخامت تا 

 میلیمتر. ١۶تا  ١٢به قطر 

٠٩٠١٠۵ 

  
 کیلو گرم 

در صورت  ٠٩٠١٠٣و  ٠٩٠١٠٢اضافه بها به ردیفهای 
میکرون   ١٠٠اجرای پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت تا 

 میلیمتر. ٢٨تا  ١٨برای میلگردهای به قطر 

٠٩٠١٠۶ 

  
 کیلو گرم 

در صورت اجرای پوشش  ٠٩٠١٠٣اضافه بها به ردیف 
میکرون  برای میلگردهای  ١٠٠تا  گالوانیزه گرم به ضخامت

 میلیمتر و بیشتر. ٣٠به قطر 

٠٩٠١٠٧ 

  
 کیلو گرم 

در صورت استفاده از پوشش  ٠٩٠١٠١اضافه بها به ردیف 
درصد به  ضخامت تا  ١٠٠محافظ روی با خلوص حدود 

 میلیمتر و کمتر. ١٠میکرون بر روی میلگردهای به قطر  ٨٠

٠٩٠١٠٨ 

  
 کیلو گرم 

در صورت استفاده از پوشش  ٠٩٠١٠٢به ردیف اضافه بها 
درصد به  ضخامت تا  ١٠٠محافظ روی با خلوص حدود 

 میلیمتر. ١۶تا  ١٢میکرون بر روی میلگردهای به قطر  ٨٠

٠٩٠١٠٩ 

  

 کیلو گرم 

در صورت  ٠٩٠١٠٣و  ٠٩٠١٠٢اضافه بها به ردیفهای 
 ١٠٠استفاده از پوشش محافظ روی با خلوص حدود  

میکرون بر روی میلگردهای به قطر  ٨٠ضخامت تا درصد به 
 میلیمتر. ٢٨تا  ١٨

٠٩٠١١٠ 

  
 کیلو گرم 

در صورت استفاده از پوشش  ٠٩٠١٠٣اضافه بها به ردیف 
درصد به  ضخامت تا  ١٠٠محافظ روی با خلوص حدود 

 میلیمتر و بیشتر. ٣٠میکرون بر روی میلگردهای به قطر  ٨٠

٠٩٠١١١ 

 
 

 

۶٣  
 

 



 لگردیبا م یفوالد یفصل نهم . کارها
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلو گرم 

بها به ردیف های میلگرد در صورت استفاده از اضافه 
میلگردهای مقاوم در برابر خوردگی به  روش حفاظت 
فیزیکی و حفاظت الکتروشیمیایی (کاتدی) به صورت تولید 

 کارخانه ای.

٠٩٠٢٠١ 

  

 کیلو گرم 

اضافه بها به ردیف های میلگرد، در صورت استفاده در 
بتنی درجای سرشمع های بتنی درجای اسکله، تیرهای  

اسکله، دال های بتنی درجای اسکله که در دریا اجرا می 
 شوند.

٠٩٠٣٠١ 

  
 کیلو گرم 

و وسایل الزم آن و انجام  (Strand)تهیه کابل مهاری 
عملیات کشیدن کابل در اسکله های  دیواره ای، بر حسب 

 وزن کابل اجرا شده.

٠٩٠۴٠١ 

  
 کیلو گرم 

الزم و انجام عملیات  تهیه کابل و سایر مصالح و وسایل
کشیدن کابل در تیرهای بتنی پیش  ساخته یا اجرا شده به 

 صورت درجا بر حسب وزن کابل نصب شده.

٠٩٠۴٠٢ 

  
 عدد 

تهیه و حمل گیره مرده و کلیه ملحقات مربوط به اتصال 
کابلهای مهاری و کارگذاری آن ها  در داخل کارهای بتنی 

 قبل از اجرای کارهای یادشده.

٠٩٠۵٠١ 

  
 عدد 

تهیه و حمل گیره زنده و کلیه ملحقات مربوط به اتصال 
کابلهای مهاری و نصب آن ها در  داخل کارهای بتنی قبل از 

 اجرای کارهای یاد شده.

٠٩٠۵٠٢ 

  
 کیلو گرم 

تهیه، ساخت و نصب اتصاالت مکانیکی (کوپلر) و مانند آن 
زیرزمینی،  جهت اتصال میلگردها برای امکان  تطویل دیواره

 شمع و موارد مشابه.

٠٩٠۶٠١ 

  
 کیلو گرم 

دو سر رزوه از  (Tie Rod)تهیه، ساخت و نصب میل مهار 
، با مهره، واشر و نصب آن  در بتن یا اتصال به ST52نوع 

 سپر به طور کامل بر حسب وزن تایراد و اتصاالت آن.

٠٩٠٧٠١ 

  
 کیلو گرم 

آماده سازی، برش، ، (Wire)تهیه میل مهار از نوع سیم 
کارگذاری و نصب در بتن یا اتصال  آن به سپرفلزی و تهیه 

 ابزار الزم و نصب آن بر حسب وزن سیم و اتصاالت آن.

٠٩٠٧٠٢ 

 ٠٩٠٨٠١ تهیه و اجرای میل مهار دو سر رزوه با پیچ و مهره و واشر. کیلو گرم   

  
 کیلو گرم 

پیچ ومهره و تهیه و اجرای میل مهار دنده شده (بولت) با 
 واشر و کارگذاری در محل های  الزم قبل از بتن ریزی.

٠٩٠٨٠٢ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلو گرم 

تهیه و اجرای بولت از فوالد ضد زنگ شامل پیچ و مهره و 
واشر و کارگذاری در محل های الزم  قبل از بتن ریزی برای 

 نصب بوالرد و سایر موارد مشابه.

٠٩٠٩٠١ 

  
 کیلو گرم 

از فوالد گالوانیزه شامل پیچ و مهره و  تهیه و اجرای بولت
واشر و کارگذاری در محل های  الزم قبل از بتن ریزی برای 

 نصب بوالرد و سایر موارد مشابه.

٠٩٠٩٠٢ 

  

 کیلو گرم 

تهیه و اجرای انکربولت و یوبولت های نصب مجموعه فندر 
و نصب نربان الستیکی روی پیشانی  اسکله، از فوالد 

مهره و واشر و کارگذاری در محل های  ضدزنگ با پیچ و
  الزم.

٠٩٠٩٠٣ 

  
 کیلو گرم 

تهیه و اجرای انکربولت و یوبولت های اتصال فندر از فوالد 
 گالوانیزه با پیچ و مهره و  واشر.

٠٩٠٩٠۴ 

  
 کیلو گرم 

تهیه و کاشت بولت از فوالد ضدزنگ در بتن با تزریق 
 چسب مناسب یا رزین.

٠٩٠٩٠۵ 

  
 کیلو گرم 

تهیه و کاشت بولت از فوالد گالوانیزه در بتن با تزریق چسب 
 مناسب با رزین.

٠٩٠٩٠۶ 

 ٠٩١٠٠١ تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت. کیلو گرم   

  
 کیلو گرم 

تهیه و کارگذاری قالب در قطعات بتنی پیش ساخته برای 
 جابجائی آن ها.

٠٩١١٠١ 

  
 کیلو گرم 

ساده با پوشش رنگ اپوکسی  تهیه و اجرای داول از میلگرد
میکرون) یا مانند آن، برای  استفاده در روسازی های  ٣٠٠(

 بتنی.

٠٩١٢٠١ 

  
 کیلو گرم 

تهیه و اجرای داول از میلگرد ساده با پوشش رنگ اپوکسی 
میکرون) یا مانند آن، در صورتی که داول دارای  ٣٠٠(

 باشد، برای استفاده در روسازی های بتنی. (cap)کالهک 

٠٩١٢٠٢ 

  
 کیلو گرم 

تهیه، بریدن، خم کردن، کار گذاشتن میلگرد به هر قطر برای 
بتن مسلح، چنانچه برای اتصال  میلگردها به یکدیگر از 

 جوشکاری استفاده شود.

٠٩١٣٠١ 
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  نیسنگ یفوالد یفصل دهم . کارها
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
  نیسنگ یفوالد یفصل دهم . کارها

 
 مقدمه

 
 يبا مجوز مهندس مشاور، کسربها  ST37 بوده و درصورت استفاده از فوالد نرم ST52از نوع  يلوله ا يفلز يدر شمع ها ی. فوالد مصرف1

 گردد. یاعمال م 100301
 )  HR235 یا ST37 )S235JR ،S235J0ی فصل، از نوع فوالد نرم معمول نیا يها فیمصالح مورد استفاده در رد يمنظور شده برافوالد  .2
 به صراحت ذکر شده باشد.  هادفوال سایراز  دهستفاا ینکها مگرباشد یم

 باشد.یم زيیحفاظت و رنگ آم نهیفصل بدون در نظر گرفتن هز نیشده ا نییتع هاي متیبهاي ق .3
 مأخذ به هارکارستوو د نقشهدر  هشددرج  دبعاا طبقوزن کار  رد،یگ یکه پرداخت آن ها بر اساس وزن کار صورت م ییها فیدر مورد رد .4

 .ددگر می رمنظوو  محاسبه هتولیدکنند خانهرکا يها ولجد یا اردستاندا يها ولجد
 ،ختداپر كمال ،محلدر  هشد ینزتو حدوزن وا با ه،شد کرذ يها ولجد مطابق رکادر  مصرفی يها فیلوپر حدوزن وا فختالا رتصو در

 کثراحد دننمو ظلحا با هتولیدکنند خانهرکا يها ولجد مطابق ريتئو هشد محاسبه حداز وزن وا که شرطی به ،باشد می هشد ینزتو حدوزن وا
 .نباشد بیشتررواداري، 

 يهامتیدر کارخانه ساخته شود از ق ،یپل دسترس ایارفرما مقرر شود، قطعات اسکله ـک بیمهندس مشاور و تصو دیه با تائــچنانچ .5
 اجراز ا قبل بایدقطعات  ساخت خانهرکاتعلق نخواهد گرفت.  مانکاریبه پ یاضافه پرداخت چگونهیشود و ه یفصل استفاده م نیهم يهافیرد
 . برسد فرمارکا تصویبو  ورمشا سمهند تأیید به
 ییاجرا تعملیا هزینه نظراز  که طالعاتیا عنو هر کلی رطو بهو  شجو عنو ه،مهرو  پیچ ش،جو سیم ود،لکترا ،مصرفی دفوالمشخصات  .6

 نپیما به منضم يها نقشه یا فنی تمشخصادر  باید ،باشد شتهدا گاهیآن آ به نسبت ،قیمت دپیشنها ئهارا ايبر رپیمانکا ستا زمالو  دهبو موثر
 . دشودرج 

 ینامه طراح نییآ“ با عنوان  612شماره  اتیحداقل الزامات مندرج در نشر دیسازه هاي فوالدي سرد نورد حسب مورد با یمشخصات فن .7
بخش  -و اجراي سازه هاي فوالدي سرد نورد ینامه طراح نییآ“با عنوان  613و شماره ” بخش سازه -هاي فوالدي سرد نورد و اجراي سازه

 .دین نمایرا تام ”رسازهیغ
منظور شده است.  لومتریک 30تا انبار کارگاه تا فاصله  لیمصالح از محل تحو يحمل و بارانداز ،يریبارگ نهیفصل هز نیهاي ا فیر ردد .8
 شود.یدر فصل حمل و نقل پرداخت م 260202 فیاز رد لومتریک 30حمل مازاد بر  نهیهز
سنگ زدن و  ن،یو مهره، پرچ کاري و همچن چیفصل، بهاي برش کاري، سوراخ کاري، جوش کاري، بستن پ نیهاي ا فیدر تمام رد .9

 ها به آن اشاره شده)، منظور شده است.  فیکه به صراحت در رد ي(مگر موارد کارهاي مشابه
 ريکا راخسو یا نیز پخ تعملیا ن،پیما به منضم يها نقشه یا فنی تمشخصا مطابق ،هاروي آن  اجرا یندآفردر  که ديفوال تقطعادر  .10

 .دشومی گرفته نظردر  راخ،سو یا پخ کسر ونبد تقطعاوزن  د،شو منجاا
 ردمو يها نقشهدر  که دشو می ختداپر تیرصودر  ،یکدیگر به خانهرکا اردستاندا شاخه لطواز  تر هکوتا يها فیلوپر لتصاا مصالحوزن  .11

 ختیداپر هیچگونه زم،ال ريکا شجوو  طمربو یاتصال مصالحوزن  بابت رتصو ینا غیردر  ،باشد هشد بینی پیش ورمشا سمهند تایید
 .دگیر نمی رتصو
 ،يجوش کار ،يبرشکار ،يجوش کار يبرا يآماده ساز يها نهیشده وجود دارد، هز يکه در آن ها اتصاالت جوشکار ییها فی. در رد12

 یبابت اضافه وزن نیجوش، منظور شده است و از ا میو مصرف الکترود و س هیمربوط به ته هاي نهیهز ن،یسنگ زدن و مانند آن و همچن
 نخواهد شد. پرداخت
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برش  ،ياتصال، سوراخ کار يبرا يآماده ساز نهیشده است، هز ینیب شیو مهره پ چیفصل که در آن ها اتصاالت با پ نیا يها فیدر رد .13
 گردد.یمحسوب م فیواحد آن رد يو مانند آن، جزء بها و مهره و واشر چیپ هیسنگ زدن، ته ،يکار
که به  ي(مگر موارد دگیر می ارقر دهستفاا ردموفصل  نیا يلزف تقطعا نصب یا ساخت مهنگادر  که کمکی یا ريمها تقطعا بابت .14

 . دنمیشو رمنظو بهاییها به آن اشاره شده)،  فیصراحت در رد
دستور کار مهندس مشاور ساخته شده است باشد، بابت  ایرود کمتر از طول آن که طبق نقشه  یفرو م نیهرگاه طول شمع فلزي که در زم .15
 یشود، به شرط آن که طول اضاف یمربوط پرداخت م فیقرار گرفته است، بهاي کامل رد یعیطب نیآن قسمت از شمع که خارج از زم هیته

 نباشد. گریشمع هاي د درشمع قابل استفاده 
قابل پرداخت  100203و  100202 يها فیشوند، از رد یاستفاده م يفلز يشمع ها و سپرها لیکه جهت تطو یو ساخت قطعات هیهبهاي ت .16

فصل شمع  از طول استاندارد در شتریب يفلز يکوبش شمع ها و سپرها ياضافه بها يها فیرد يقطعات، در بها نیاتصال ا ي(بها باشد یم
 .)است دهیگرد ظلحا یو سپرکوب یکوب
 يادیمربوط  يهافیشده باشد و از اتصال آن ها در رد ینیب شیجداگانه پ فیرد ک،یواحد هر  يبها يدر مورد اتصال دو عضو که برا .17

 یو نصب قطعات اتصال هیته يو مانند آن انجام شود، بها لگردیتسمه، م ،ینبش ،یناودان رآهن،یاتصال به کمک ورق، ت نینشده باشد، چنانچه ا
 گردد. یپرداخت نم يگریوجه د یاضاف يجوش و برش ها قیشود. بابت اتصال به طریپرداخت م 100204 فیاز رد

 باشد. یقابل پرداخت م 100204 فیاز رد ت،یدر عرشه کامپوز ریداخل شمع و برشگ ایسطح  يرو ریساخت و نصب برشگ ه،یته يبها .18
 است. 9/10از نوع پر مقاومت فصل،  نیو مهره منظور شده در ا چیبهاي پ .19
 يگرم به روش غوطه ور زهیگرم باشد، منظور گالوان زهیفصل گالوان نیدر ا یمصالح مصرف مان،یپ یچنانچه الزم باشد طبق مشخصات فن .20
 تعملیااز  قبلباشد. یم ASTM E376 و ASTM A153،ASTM A123 يهااردستاندا يهارمعیا باید هنیزاگالو تعملیاطبق در  ق،یعم

 .صورت نخواهد گرفت) یبابت پرداخت نی(از ا ددگر جیرخا يها گیدلوآ هرگونهاز  ريعاو  تمیز کامالً باید فلز سطح دن،کر هنیزاگالو
منظور از دهانه  نیشده باشد، همچن نی) تامgusset plateبا واسطه ورق ( گر،یکدیاي است که اتصال اعضاي آن به  منظور از خرپا، سازه .21

 آن است. یگاه متوال هیخرپا، فاصله محور تا محور دو تک
 دنییسا“ ،يسوراخکار ،يجوشکار ،ياتصاالت همراه با برشکار هیمصالح و کل هیته نهیشامل هز 100402 و 100401 يها فیرد يبها .22

است. در  ایو نصب کامل در محل، در هر ارتفاع و در در گریدر محل اتصال با عضو د” و مهره چیو بستن پ هیته“ ای ”يهمراه با جوشکار
و بولت هاي اتصال آن  یبتن ای يپل بر روي عرشه فلز منیدر محل نش منیقطعات نش يو کارگذار هیته يبها ،یترسساختن پل هاي فلزي دس

 منظور شده است.
 فیدرصد مبلغ رد 80بابت قطعات آماده شده قبل از نصب، حداکثر تا  100402و  100401هاي  فیاز رد کیهر  اتیعمل نهیپرداخت هز .23
معامالت  نینامه تضم نییآ نیآخر 4مندرج در ماده  نیاز تضام یکیمهندس مشاور در قبال اخذ  دییمتناسب با کار اجرا شده و تا مانیدر پ
 .تمجاز اس یدولت
مصالح، قطعات  ییایو حمل در یجابجائ يها نهیهز ا،یدر در یدسترس يبا موضوع نصب پل ها 100402 و 100401ي ها فیرد يدر بها .24

است. چنانچه فاصله محل نصب  دهیلحاظ گرد اینصب آن در در يها نهیو هز لیما 5/0ساخته و مونتاژ شده تا  یدسترس يو مجموعه پل ها
مصالح الزم، طبق  ریقطعات ساخته و مونتاژ شده و سا ییایحمل در نهیباشد، هز لیما 5/0از  شیب ییایدر يریارگاز محل ب یدسترس يپل ها

 گردد.  یها و ضوابط مربوط به فصل حمل و نقل پرداخت م فیرد
 براي دهانه  رد،یگ یشرح تعلق م نیبه ا ییمتر باشد، اضافه بها 30از  شتری، ب100402 فیکه دهانه خرپا موضوع رد یدر صورت .25

 فیدرصد به بهاي رد 5/7متر  50تا  40از   شیشود، براي دهانه ب یمتر اضافه م 30مربوط تا  فیدرصد به بهاي رد 5متر  40ا ت 30از  شیب
 .ردیگ یگردد و به تمام دهانه تعلق م یمتر اضافه م 30مربوط تا 
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ورق  ریمصالح، ساخت و نصب ت هی(ته 100503شمع ها)،  يبر رو يمصالح و ساخت و نصب سرشمع فلز هی(ته 100501 فیرد يبها .26
مصالح، ساخت و  هی(ته 100508 فیعرشه) و رد يفلز يرهایمصالح، ساخت و نصب ت هی( ته 100505 فیسرشمع ها)، رد یارتباط يها

ر ارتفاع مختلف و نصب آن ها در ه هاي لیو پروف لگردیورق، تسمه، م ریمصالح نظ هیته يها نهیهز هیعرشه) شامل کل يفلز ينصب بادبند ها
باشد، طبق یساخته م شیکارخانه ساخت قطعات پ ایساخته، کارگاه پروژه  شیباشد (محل ساخت قطعات پیساخته م شیپ ایبه صورت درجا 

 .باشد)یفصل م نیهم 5بند مقدمه  حاتیتوض
 ایدر در يعرشه فلز يها يعرشه و بادبند يفلز يرهایسرشمع ها، ت یارتباط يرهایشمع ها، ت يچنانچه ساخت و نصب سرشمع رو .27

 نهیمذکور، هز يها فیرد يباشد. در بها یقابل پرداخت م 100509و  100507، 100504، 100502 ياضافه بها يها فیانجام گردد، رد
ه فاصله محل لحاظ شده است. چنانچ ییایدر لیما 5/0حمل آن تا  نهیساخته و هز شیمجموعه پ ای یفمصالح مصر یو جابجائ يریبارگ
حمل طبق  نهیباشد هز لیما 5/0از  شیساخته، ب شیپ ایشده به صورت درجا  ادیجهت ساخت قطعات  یمصرف يمصالح فلز ییایدر يریبارگ
 گردد.یو ضوابط مربوط پرداخت م بیست و ششمفصل  يها فیرد

از  يفلز يشمع ها يساخت و نصب اتصاالت درزبند رو ه،یته يو بها یو سپرکوب یدرز بند از فصل شمع کوب يکوبش شمع ها يبها .28
 گردد.یپرداخت م 100510 فیو مانند آن، از رد لیپروف ،یناودان ،یورق، نبش

 يآن رو ي) و کارگذاررورقیورق (ت ایمختلف  هاي لیاز پروف يفلز ریمصالح و ساختن ت هیشامل ته 100512و100511هاي  فیبهاي رد .29
  نیجهت ساخت ا یقطعات اتصال هیکل يباشد. بها یآن ها م يساز کپارچهی يبرا ل،یجرثق لیر ریز يشمع ها ای يمهار يشمع ها

 شود.یپرداخت م فیرد نیبه شمع ها، از هم ریآن و قطعات اتصال ت ریو مهره و نظا چیاعم از ورق، پ رهایت
)، به ابعاد و انواع اندازه هاي مختلف است و تنها در مواردي ي(فوالد سپرهاي فلزي هیته نهیشامل هز 100702و 100701 فیبهاي رد .30

شود که در بار  یپرداخت م یدر صورت ف،یرد نیکامل ا متیبماند. ق یکارفرما در کار باق بیبا تصو ایشود که سپر طبق نقشه  یپرداخت م
با  فیگذاشته شود، درصد پرداخت رد یباق نیبار مصرف در زم کیاز  شیبماند. در مورد سپري که  ب یباق نیدرزم دن،یاول پس از کوب
 کارفرما خواهد بود.  دییدستگاه نظارت و تا صیمحاسبه و تشخ

الزم،  یتیتقو يو وصله ها یاتصال يها با ورق ها لیپروف ریسا ای ی)، از ناودانWale( يمهار يرهایمصالح،ساخت و نصب ت هیته يبها .31
که به عنوان  ییساخت و نصب ساپورت ها هیته يمهره و واشر) و بها چ،ی( شامل پيسپر فلز يرو رهایت نیت اساخت و نصب اتصاال هیته
 گردد. یپرداخت م 100801 فیاز رد رند،یگ یسپر قرار م يرو رهایت نیا منینش

 شود.یم دهینام Walingآن به اختصار  یقطعات اتصال هیسپر و کل يرو رهایت منینش ي)، ساپورت هاWale(يمهار يرهای: مجموعه تحیتوض
 ST52از نوع فوالد  Walingاز مجموعه  یقابل پرداخت است که طبق نقشه و مشخصات، جنس قطعات یدر صورت 100803 فیرد يبها .32
 شده باشد.  نییتع

پرداخت  100902و  100901 يها فیاسکله شناور با توجه به جنس آن ها از رد يبه پانتون ها يارـمه يرهایو نصب زنج هیته يبها .33
لحاظ شده  081001 فیو وزنه مذکور در رد ریمجموعه زنج يو به آب انداز يمهار يمذکور به وزنه ها يرهاینصب زنج يگردد. بهایم

 است.
و  چیتسمه، پ لگرد،یم ،یتوخال يها لیپروف ،یمصالح و قطعات از ورق، نبش هیکل هیاسکله شناور، شامل ته يفلز یساخت پل دسترس .34

و  یساحل يسکو ای ونیفونداس ي) و نصب آن به طور کامل بر رولیمهره و موارد مشابه، به هر ابعاد با حفاظ دوطرفه با هر شکل (هندر
ساخت، نصب و اتصال  ه،یته يشود. بها یپرداخت م 101201 فیآن از رد يباشد، که بها ی)، مینگهدارنده پل دسترس پانتونپانتون ( نگیلند

قرار  يو نصب صفحات فلز هیته يشود. بها یپرداخت م 101501 فیپانتون نگهدارنده، از رد يپل رو منیدر محل نش يفلز يغلتک ها
 شود.یپرداخت م 101201 فیاز رد زی(اپرون) ن یساحل يگرفته در محل اتصال پل دسترسی و سطح سکو
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مصالح و ساخت و  هیکل هیته يانجام شود، بها لیقب نیاز ا يو موارد لگردیورق، م ،یتوخال يها لیاز پروف يچنانچه ساخت بوالرد فلز .35

سازنده، مطابق نقشه و مشخصات،  ياجزا کیوزن تئور يگردد.وزن بوالرد بر مبنایپرداخت م 101301 فیاز رد لوگرم،ینصب آن برحسب ک
 باشد.یم پرداخت يو مبنا نییتع

 متفاوت بوالرد منظور شده است.  يدهایمرتبط با گر يها نهیهز هی)، کل101302(ی بوالرد چدن هیته فیدر رد .36
 گردد. یپرداخت م لگردیبا م يفوالد يفصل کارها مربوط در يها فیملحقات نصب بوالرد از رد يو اجرا هیته نهیهز .37
 ،يریبارگ ه،یبابت ته فیرد يدرصد بها 70کارکرد، شامل  يها تیدر صورت وضع یو نصب بوالرد چدن هیته يها فیرد يپرداخت بها .38

 باشد.یمهندس مشاور، م دیبابت نصب پس از تائ فیرد يدرصد بها 30در انبار و  يحمل به کارگاه و بار انداز
 101402و  101401 يها فیطبق مشخصات از رد وژیفیسانتر يشمع ها يمتصل شده به ابتدا و انتها يقطعات فلز يجوش کار يبها .39

 ،یو خشک ایشده در در دهیکوب يطول شمع ها شیافزا يبرا يجوش کار اتیعمل نیشمع ها ح يمهار و نگهدار يقابل پرداخت است. بها
صورت  یبابت اضافه پرداخت نیـاظ شده است و از اـل کوبش شمع و سپر لحـطول استاندارد، در فص زا شیکوبش ب يها فیرد يدر بها

جوش  يو استفاده از ضدزنگ در محل ها هیها، ته نگیر يکار، نحوه جوش کار نیا يبابت استفاده از الکترود مناسب برا نیهمچن .ردیگینم
 باشد.یشده است، قابل پرداخت نم مشخصجز آنچه  يا نهیاقدامات مربوط، هز ریشده و سا يکار
 نیا حاتیاز توض یباشند، بخش یشناور م ياسکله ها يمهار يها ستمیمربوط به س 101506 یال 101501 يها فیرد نکهیبا توجه به ا .40
 ها، در مقدمه فصل دوازدهم (اسکله شناور) درج شده است.  فیرد
شناور مناسب،  ل،یاز جمله جرثق ییاجرا اتیآالت متناسب با عمل نیو ماش زاتیتجه نیتام يها نهیهز هیفصل، کل نیا يها فیرد يدر بها .41

 شده است. دهیمتخصص و ماهر د یانسان يرویآن و ن ریو نظ کش دكی
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلو گرم 

به هر قطر، با هر ضخامت و  ST52تهیه شمع فلزی لوله ای 
  هر اندازه.

١٠٠١٠١ 

  
 کیلو گرم 

درصورتیکه شمع لوله ای فلزی  ١٠٠١٠١اضافه بها به ردیف 
 تک درز تهیه شود.

١٠٠١٠٢ 

  
 کیلو گرم 

به هر قطر  برای عملیات حفاری  (Casing)تهیه لوله فلزی 
 در حالتی که لوله در محل حفاری باقی بماند.

١٠٠١٠٣ 

  

 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت، کارگذاری و نصب مجموعه میلگردها 
و ورق متصل شده به آن بابت  قرارگیری درقسمت باالی 
شمع های فلزی و شمع های سانتریفیوژ کوبیده شده در 

جلوگیری از پرشدن داخل شمع در دریا و  خشکی جهت 
 هنگام بتن ریزی.

١٠٠٢٠١ 

  

 کیلو گرم 

تهیه، برشکاری و ساخت قطعات اتصال شمع های لوله ای 
فلزی جهت تطویل  آن ها از ورق (هزینه نصب این 
اتصاالت دربهای ردیف های اضافه بهای استقرار با طول  

   متر در فصل پنجم لحاظ شده است). ١٢بیش از 

١٠٠٢٠٢ 

  

 کیلو گرم 

تهیه، برشکاری و ساخت قطعات اتصال سپر های فلزی 
جهت تطویل آن ها از ورق و سایر مصالح مناسب (هزینه 
نصب این اتصاالت  دربهای ردیف های اضافه بهای استقرار 

   متر لحاظ شده است). ١٢با طول بیش از 

١٠٠٢٠٣ 

  

 کیلو گرم 

قطعات اتصالی از تهیه مصالح، ساخت و به کار بردن 
تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق،  میلگرد، تسمه و مانند 
آن با جوشکاری، برشکاری و ساییدن (مانند برش گیر در 

  عرشه  کامپوزیت و برشگیرهای روی شمع).

١٠٠٢٠۴ 

  
 کیلو گرم 

چنانچه شمع فلزی از فوالد  ١٠٠١٠١کسر بها به ردیف 
ST37  به جای فوالدST52 .استفاده شود 

١٠٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم 

اضافه بها به ردیف های کارهای فوالدی سنگین چنانچه از 
  فوالد گالوانیزه گرم استفاده  شود.

١٠٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم 

اضافه بها به ردیف های کارهای فوالدی در صورت استفاده 
 .ST37به جای  ST52از فوالد 

١٠٠٣٠٣ 

  

 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب "خرپاها و مهاربندهای پل های 
متر از ورق، تسمه،  ٢٠" به  دهانه تا (Walkway)پیاده رو 

میلگرد، نبشی، ناودانی، پروفیل های توخالی با  کلیه 
 اتصاالت و نصب کامل در محل مربوط در دریا.

١٠٠۴٠١ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلو گرم 

مهاربندهای پل های تهیه مصالح، ساخت و نصب "خرپاها و 
متر از ورق،  ٣٠تا  ٢٠" به  دهانه (Walkway) پیاده رو

تسمه، میلگرد، نبشی، ناودانی، پروفیل های توخالی با  کلیه 
 اتصاالت و نصب کامل در محل مربوط در دریا.

١٠٠۴٠٢ 

  
 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب سرشمع های فلزی روی شمع 
لوله، نبشی و  مانند آن، با اتصاالت ها، از پروفیل، ورق، 

 مربوط در خشکی.

١٠٠۵٠١ 

  
 کیلو گرم 

چنانچه عملیات اجرایی در  ١٠٠۵٠١اضافه بها به ردیف 
 دریا انجام گردد.

١٠٠۵٠٢ 

  

 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب تیرهای فلزی ارتباطی سرشمع 
 ها (تیرهای اصلی بین شمع ها)، از  ورق، تسمه، میلگرد،

انواع پروفیل با ورقهای اتصالی، وصله های تقویتی الزم در  
 خشکی.

١٠٠۵٠٣ 

  
 کیلو گرم 

چتانچه عملیات اجرایی  ١٠٠۵٠٣اضافه بها به ردیف 
 مربوط، در دریا انجام گردد.

١٠٠۵٠۴ 

  
 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب تیرهای فلزی عرشه از یک یا 
(تیرهای فرعی که به چند تیرآهن با اتصاالت در خشکی 

 صورت تودلی قرار می گیرند).

١٠٠۵٠۵ 

  
 کیلو گرم 

در صورت مصرف تیرآهن  ١٠٠۵٠۵اضافه بها به ردیفهای 
 بال پهن به جای تیر آهن معمولی.

١٠٠۵٠۶ 

  
 کیلو گرم 

چنانچه عملیات اجرایی مربوط  ١٠٠۵٠۵اضافه بها به ردیف 
 در دریا انجام گردد.

١٠٠۵٠٧ 

  
 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب بادبند (مهاربند) عرشه که از 
یک یا چند پروفیل (نبشی،  تیرآهن، ناودانی و مانند آن) 

 تشکیل شده باشد با تمام قطعات اتصال در خشکی.

١٠٠۵٠٨ 

  
 کیلو گرم 

چنانچه عملیات اجرایی مربوط  ١٠٠۵٠٨اضافه بها به ردیف 
 در دریا انجام گردد.

١٠٠۵٠٩ 

  

 گرم کیلو 

تهیه، ساخت و نصب نبشی، ناودانی، سپری، ورق، لوله، 
پروفیل و مانند آن روی شمع های فلزی  قبل از کوبش، به 
عنوان اتصاالت درزبند شامل برشکاری، جوشکاری، 

 سوراخکاری و  ساییدن به طور کامل.

١٠٠۵١٠ 

 
 

 

٧١  
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب تیر از پروفیل های نورد شده 
هر ابعاد روی شمع های مهاری و  شمع های زیر ریل با 

جرثقیل برای یکپارچه نمودن آن ها به همراه ورق های 
اتصال و وصله  های تقویتی تیر و اتصال کامل آن به شمع 

 ها.

١٠٠۵١١ 

  

 کیلو گرم 

با هر ابعاد  روی   تهیه مصالح، ساخت و نصب تیر ورق
جرثقیل برای شمع های مهاری و شمع های زیر ریل 

یکپارچه نمودن آن ها به همراه  کلیه اتصاالت شامل پیچ و 
مهره، ورق های اتصال و وصله های تقویتی تیر و اتصال  

 کامل آن به شمع ها.

١٠٠۵١٢ 

  

 کیلو گرم 

تهیه و ساخت قطعات فلزی اتصالی و نصب در داخل 
کارهای بتن درجا قبل از اجرای کارهای  یاد شده از نبشی، 
سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های 

 الزم.

١٠٠۶٠١ 

  
 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فلزی نمایان یا مدفون 
  در بتن پیش ساخته به منظور نصب  این قطعات.

١٠٠۶٠٢ 

  
 کیلو گرم 

تهیه سپر فلزی به روش گرم نورد شده، به هر اندازه در 
 در محل کوبیده شده  باقی بماند.صورتیکه سپر 

١٠٠٧٠١ 

  
 کیلو گرم 

تهیه سپر فلزی به روش سرد نورد شده به هر اندازه 
 درصورتیکه سپر در محل کوبیده شده باقی  بماند.

١٠٠٧٠٢ 

  

 کیلو گرم 

، از (Wale)تهیه مصالح، ساخت تیرهای مهاری فلزی 
ناودانی یا سایر پروفیل ها با ورق های  اتصالی و وصله های 

روی سپر و  Walingتقویتی الزم و نصب کامل مجموعه 
ساپورت های  نشیمن متصل به سپر (بهای تهیه، برشکاری، 
جوشکاری و نصب ساپورت ها نیز از همین  ردیف 

 پرداخت می گردد).

١٠٠٨٠١ 

  
 کیلو گرم 

روی سپر از ورق،  Walingتهیه، ساخت و نصب اتصاالت 
  پیچ و مهره و واشر.

١٠٠٨٠٢ 

  
 کیلو گرم 

 ST52 چنانچه مصالح مصرفی ١٠٠٨٠٢اضافه بها به ردیف 
 باشد.

١٠٠٨٠٣ 

  
 کیلو گرم 

تهیه زنجیر از جنس فوالد گالوانیزه و نصب به پانتون اسکله 
 با وزنه و زنجیر).شناور (سیستم مهار بندی  اسکله شناور 

١٠٠٩٠١ 

  
 کیلو گرم 

تهیه زنجیر از جنس فوالد ضدزنگ و نصب به پانتون اسکله 
 شناور (سیستم مهار بندی اسکله  شناور با وزنه و زنجیر).

١٠٠٩٠٢ 
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  نیسنگ یفوالد یفصل دهم . کارها
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلو گرم 

، ورق های (Turn buckle)تهیه و نصب بست قورباغه ای 
قطعات ، شگل، شافت،  زنجیر و سایر (Bracket )براکت 

 مشابه مربوط به فندر های استوانه ای و سلولی.

١٠٠٩٠٣ 

  
 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب فرانتال فریم در فندر های 
 سلولی.

١٠١٠٠١ 

  
 کیلو گرم 

تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب پوشش فلزی برای 
 درزهای انبساط از ورق.

١٠١١٠١ 

  

 کیلو گرم 

دسترسی اسکله شناور شامل تهیه مصالح و ساخت پل 
شاسی فلزی از ورق، نبشی، پروفیلهای  توخالی، تسمه و 
موارد مشابه، به هر ابعاد با حفاظ دوطرفه (هندریل) و 
قرارگیری  آن به طور کامل بر روی فونداسیون یا سکوی 

  ساحلی و لندینگ پانتون.

١٠١٢٠١ 

 ١٠١٣٠١ تهیه، ساخت و نصب بوالرد فلزی. کیلو گرم   

 ١٠١٣٠٢ تهیه و نصب بوالرد چدنی. کیلو گرم   

  
 مترطول جوش 

جوشکاری صفحات فلزی پرمقاومت سرشمع های 
سانتریفیوژ جهت افزایش طول آن ها طبق مشخصات،  

 چنانچه عملیات در خشکی انجام گردد.

١٠١۴٠١ 

  
 مترطول جوش 

جوشکاری صفحات فلزی پرمقاومت سرشمع های 
افزایش طول آن ها طبق مشخصات،  سانتریفیوژ جهت 

 چنانچه عملیات در دریا انجام گردد.

١٠١۴٠٢ 

  
 کیلو گرم 

و نصب حفاظ فلزی نوک شمع ها یا سپرهای  بتنی تهیه 
 پیش ساخته.

١٠١۴٠٣ 

  
 کیلو گرم 

تهیه، ساخت و نصب غلتک های فلزی پل دسترسی جهت 
شناور قرارگیری پل روی پانتون نگهدارنده در  اسکله های 

  (اتصال مفصلی).

١٠١۵٠١ 

  

 کیلو گرم 

تهیه، ساخت و نصب غلتک های فلزی روی پانتون ها برای 
تسهیل در حرکت شمع های مهاری در اسکله های شناور 
(سیستم مهاربندی اسکله شناور با شمع، سیستم مهاربندی 

 برون ساحلی).

١٠١۵٠٢ 

  

 کیلو گرم 

های مهاری در تهیه، ساخت و نصب هادی فلزی شمع 
اسکله های شناور که روی پانتون نصب می گردد (سیستم 
مهاربندی اسکله شناور با شمع، سیستم مهاربندی برون 

 ساحلی).

١٠١۵٠٣ 
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  نیسنگ یفوالد یفصل دهم . کارها
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب تیرهای فلزی مهاری اسکله 
های شناور از انواع پروفیل، ناودانی،  نبشی و مواردی از این 

پانتون ها و اتصال به بال جوینت نصب شده روی قبیل روی 
 سکوی  ساحلی (سیستم مهاربندی درون ساحلی).

١٠١۵٠۴ 

  
 کیلو گرم 

تهیه، ساخت و نصب بال جوینت روی سکوی ساحلی در 
 اسکله های شناور (سیستم مهاربندی درون  ساحلی).

١٠١۵٠۵ 

  

 کیلو گرم 

میلگرد،  تهیه مصالح، ساخت و نصب خرپا از ورق، تسمه،
نبشی، ناودانی، پروفیل های توخالی  با کلیه اتصاالت و 
نصب کامل روی پانتون و سکوی ساحلی یا بال جوینت 
برای  مهار اسکله های شناور (سیستم مهاربندی درون 

 ساحلی).

١٠١۵٠۶ 
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 سبک یفوالد ی. کارها ازدهمیفصل 
 ١۴٠١کارهای دریایی و ساحلی سال  رشته شرح ردیففهرست 

  
 سبک یفوالد ی. کارها ازدهمیفصل 

 
 مقدمه

 
هاي استاندارد  و به مأخذ جدول کیوزن کار طبق وزن تئور رد،یگ یکه پرداخت آن ها بر اساس وزن کار صورت م ییها فیدر مورد رد .1

 هاي کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد. جدول ایمربوط 
 ،ختداپر كمال ،محلدر  هشد ینزتو حدوزن وا با ه،شد کرذ يها ولجد مطابق رکادر  مصرفی يها فیلوپر حدوزن وا فختالا رتصو در

 کثراحد دننمو ظلحا با هتولیدکنند خانهرکا يها ولجد مطابق ريتئو هشد محاسبه حداز وزن وا که شرطی به ،باشدمی هشد ینزتو حدوزن وا
 .نباشد بیشتررواداري، 

سنگ زدن و  ن،یو مهره، پرچ کاري و همچن چیفصل، بهاي برش کاري، سوراخ کاري، جوش کاري، بستن پ نیهاي ا فیدر تمام رد .2
و مهره، پرچ و  چیو مصرف الکترود، پ هیمربوط به ته هاي نهیهز ن،یکارهاي مشابه و نصب کامل در محل مربوط، منظور شده است. همچن

 اضافه وزن پرداخت نخواهد شد. ایبابت اضافه بها  نیمربوط منظور شده و از ا دواح هاي متیمانند آن، در ق
 باشد.یم زيیحفاظت و رنگ آم نهیفصل بدون در نظر گرفتن هز نیشده ا نییتع هاي متیبهاي ق .3
منظور شده است.  لومتریک 30تا انبار کارگاه تا فاصله  لیمصالح از محل تحو يحمل و بارانداز ،يریبارگ نهیفصل هز نیهاي ا فیدر رد .4

 شود.یدر فصل حمل و نقل پرداخت م 260202 فیاز رد لومتریک 30حمل مازاد بر  نهیهز
 يگرم به روش غوطه ور زهیگرم باشد، منظور گالوان زهیفصل گالوان نیدر ا یمصالح مصرف مان،یپ یچنانچه الزم باشد طبق مشخصات فن .5

 باشد.یدر مقدمه فصل دهم م 20بند  حاتیطبق توض ق،یعم
فوالدها  ریکه استفاده از سا نیاست. مگر ا )  S235J0ای HR235) St 37  ،S235JRمانند یفصل، فوالد نرم معمول نیفوالد منظور شده در ا .6

 به صراحت ذکر شده باشد.
 رهماـش اردتاندـسدر ا رجدـمن تاـمالزا قلاحد دیبا 110602 و 110601ي ها فی) موضوع ردGrating( نگیتیمشبک گر يفلز يهاصفحه  .7

 .نماید تأمینرا  زبا يفلز يها شبکه عوـموض اـب 12172-1
هر نوع  ،ی(سنجاق ازیآماده سازي و نصب مهار کننده هاي مورد ن ه،یته يها نهی(مش) هز جوش شیپ لگردیهاي اجراي شبکه م فیدر رد .8

شود) یهاي فوالدي که به کمک تفنگ بادي نصب م خیم ایهاي انتظار و  میشود، س یمش نصب م تیکه براي تثب ییلگردهایم ،یمانیمالت س
 .است شدهدر نظر گرفته  زین
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 سبک یفوالد ی. کارها ازدهمیفصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده و نردبان از نبشی، 
مانند  آن با لوازم نصب و ناودانی، میلگرد، ورق، سپری و 

  اتصال.

١١٠١٠١ 

  
 کیلو گرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده و نردبان از پروفیل های 
  توخالی با لوازم نصب و  اتصال.

١١٠١٠٢ 

  
 کیلو گرم 

چنانچه  ١١٠١٠٢و  ١١٠١٠١اضافه بها به ردیف های 
 مصالح مصرفی گالوانیزه باشد.

١١٠١٠٣ 

 ١١٠٢٠١ نصب توری سیمی گالوانیزه با لوازم اتصال.تهیه و  کیلو گرم   

  
 کیلو گرم 

تهیه درپوش های چدنی با قاب های مربوطه و نصب آن ها 
به انضمام تهیه و به کار بردن  مصالح الزم برای تحکیم قاب 

 ها.

١١٠٣٠١ 

  
 کیلو گرم 

تهیه و نصب دریچه های فلزی و انواع پل های فلزی از 
ورق، و سایر  پروفیل های الزم با ناودانی، تیرآهن، 

 جوشکاری و ساییدن.

١١٠۴٠١ 

  
 کیلو گرم 

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میلگرد 
ساده به انضمام بریدن و کارگذاشتن  همراه با سیم پیچی 

 الزم.

١١٠۵٠١ 

  
 کیلو گرم 

تهیه، ساخت، حمل و نصب صفحات فلزی مشبک 
(Grating) .با تمام وسایل و اتصاالت مربوط 

١١٠۶٠١ 

  
 کیلو گرم 

ساخت، حمل و نصب صفحات فلزی مشبک   تهیه،
(Grating)  میکرون پوشش گالوانیزه گرم با  ٨٠با حداقل

 تمام وسایل و اتصاالت مربوط.

١١٠۶٠٢ 
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 فصل دوازدهم . اسکله شناور 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 فصل دوازدهم . اسکله شناور 

 
 مقدمه

 
 باشد. یم ییایدر ومینیفصل، از نوع فوالد و آلوم نیا يها فیمنظور شده در رد ومینیفوالد و آلوم .1
پانتون    یعرشه اصل یآب تا سطح فوقان ییستایسطح ا نیب يفصل، فاصله عمود نیا يهافی(ارتفاع آزاد) در رد Free Boardمنظور از  .2

 باشد.یم لی(شناور) مطابق شکل ذ
 

 
و مهره، پرچ  چیفصل حسب مورد، بهاي برش کاري، سوراخ کاري، مونتاژ، جوش کاري، بستن پ نیا يها فیرد هیواحد کل يدر بها .3

و مهره، پرچ و مانند آن، در  چیو مصرف الکترود، پ هیمربوط به ته هاي نهیهز ن،یه است. همچنکاري، سنگ زدن و کارهاي مشابه، منظور شد
 پرداخت نخواهد شد. ییبابت اضافه بها نیمنظور شده و از ا طواحد مربو هاي متیق

بر متر مربع و  لوگرمیک 500پانتون ها (از مصالح مختلف) تا حداکثر بارگسترده  يباربر تیساخت پانتون، ظرف يها فیرد فیتعر يمبنا .4
 باشد. یمتر م یسانت 50برد  يارتفاع فر

لذا  د،ینما یم رییاسکله شناور، تغ يبرد در پانتون ها يو ارتفاع فر يباربر تیظرف ،يو بهره بردار يبسته به نوع کاربر نکهیبا توجه به ا .5
 50برد  يکه در آنها فر یاصل يها فیرد يکسر بها نسبت به بها ایشده است تا با پرداخت اضافه  فیفصل تعر نیدر ا یمتناسب يها فیرد
مصالح، ساخت،  هیته ،یطراح يها نهیبرد (شامل هز يمتر ارتفاع فر یسانت 10کاهش هر  ای شیاز افزا یناش نه،یهز راتییمتر است، تغ یتسان

بار گسترده  لوگرمیک 100کاهش  ای شیبرد، معادل افزا يارتفاع در فر رییمتر تغ یسانت 10، لحاظ شود. هر  حمل و نصب  پانتون ها) ،یجابجائ
 باشد.   یم اورشن يرو
پل  يریکه محل قرارگ یپانتون (پانتون ابتدائ نگیفصل، منظور مجموع سطح لند نیا يهافیپرداخت رد يدر محاسبه سطح پانتون برا .6

 باشد.یم یاصل ياست) و سطوح پانتون ها یدسترس
تا محل ساخت  یمصالح مصرف هیو حمل کل هیته ،یاجرائ ينقشه ها هیکل هیو ته یطراح نهیهز 120103و 120101 يها فیرد يدر بها .7

و  یپانتون در سطوح داخل ياجزا هیکل يزیو رنگ آم یزنگ زدائ ،يآماده ساز ،يفلز ينگرهایبه هر فاصله، ساخت پانتون ها و ف يپانتون فلز
و حمل  يبه آب انداز ،ینیمجموعه ساخته شده، حمل زم يریمناسب طبق مشخصات، بارگ يهارنگ ها و پوشش باحسب مورد  یخارج

ور محل عب يو اجرا ینیب شیپ نهیشده است. هز دهیآن در صورت لزوم تا محل نصب، مونتاژ و نصب در محل به صورت کامل د ییایدر
 ملحوظ شده است. فیرد يدر بها زیدر اسکله شناور ن یساتیتاس يهالوله
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 فصل دوازدهم . اسکله شناور 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
تا محل ساخت  یمصالح مصرف هیو حمل کل هیته ،یاجرائ ينقشه ها هیکل هیو ته یطراح نهیهز 120203و 120201 يها فیرد يدر بها .8

آن در صورت لزوم تا محل نصب، مونتاژ و  ییایو حمل در يبه آب انداز ،ینیساخت پانتون، حمل زم ،يبه هر فاصله، قالب بند یپانتون بتن
 فیرد يدر بها زیدر اسکله شناور ن یساتیتاس يمحل عبور لوله ها يو اجرا ینیب شیپ نهیشده است. هز دهیکامل د تنصب در محل به صور

 ملحوظ شده است.
 یمصالح مصرف هیکل هیته نهیهز ،یاجرائ ينقشه ها هیکل هیو ته یطراح نهیهز 120403و  120401، 120303، 120301 يها فیرد يدر بها .9

تا محل ساخت و به هر  قیحمل به هر طر ،يدر صورت لزوم، انباردار یعوارض و گمرک يها نهیپرداخت هز ،یمطابق با مشخصات فن
پانتون  ییایو حمل در يانداز به آب ،یخشک قیآنها، حمل از طر يریبارگ ت،یو کامپوز یومینیآلوم ينگرهایفاصله، ساخت پانتون ها و ف

در پانتون ها، از  یمصرف ومینیشده است. نوع مصالح آلوم دهیساخته شده تا محل نصب (درصورت لزوم) مونتاژ و نصب به صورت کامل د
 باشد.یم EN AW 6005A اژیبا آل ییایدر ومینیآلوم يسر
 اتصاالت و گر،یکدی) و نصب اتصاالت پانتون ها به ی(حسب مورد بنا به نوع مصالح مصرف يزیو رنگ آم یحمل، زنگ زدائ ه،یته يبها .10

 هیو وزنه، تعب ری(بوالرد) و مهار شناور با استفاده از زنج يری(فندر)، پهلوگ يریضربه گ زاتیسطوح پانتون جهت نصب تجه يرو متعلقات
فصل  نیا يها فیرد متیپل متحرك قرارگرفته است، در ق ریپانتون که ز نگیلند اضافه در يبه همراه فلوترها یساتیتاس يمحل عبور لوله ها

 .گردد) یفصول پرداخت م ریمربوط در سا يها فیو مهار شناورها از رد يریپهلوگ ر،یضربه گ زاتیتجه ي(بها است هشد دهید
حمل به هر  ،يانباردار ،یعوارض و گمرک يها نهیپرداخت هز ،یمطابق با مشخصات فن یمصالح مصرف هیته نهیشامل هز 120501 فیرد .11

لوازم نصب و  هی) دو طرفه و کللیبه صورت کامل همراه با نرده (هندر یومینی) آلومي(گنگ ویساخت پل دسترس ق،یفاصله و به هر طر
قطعات و نصب در محل به طور کامل  هیکار، مونتاژ و اسمبل کل يا پاـپل ساخته شده ت يمجزا يبخش ها ای لــکو حمل  يریاتصال، بارگ

 باشد. یم
(حمل  قیساخته شده تا محل نصب به هر فاصله و از هر طر يحمل پانتون ها نهیهز نیحمل مصالح ساخت پانتون ها و همچن نهیهز .12

 شده است. دهیفصل د نیا يهافیرد ي) در بهاییایو در یخشک
شده است و از  دهیفصل د نیا يها فیرد يدر بها ییایدر ای یخشک قیل مربوط از طرساخته شده در مح ينصب کامل پانتون ها يبها .13

 صورت نخواهد گرفت. یاضافه پرداخت چگونهیبابت ه نیا
حمل و  ،يریبارگ ه،یته ي) انجام گردد، بهایبرون ساحل يمهاربند ستمی(سیو بتن يفلز ياسکله شناور توسط شمع ها يچنانچه مهار بند .14

 گردد.  یفصول پرداخت م ریمربوط در سا يها فیاستقرار و کوبش شمع با توجه به نقشه و مشخصات، از رد
 يها فی) حسب مورد طبق رديفلز يرهایو ت یبتن ي( شامل سکو یدرون ساحل يمهاربند ستمیمصالح، ساخت و نصب س هیته يبها .15

مهار  يکه عموما برا ستمیس نیا يمهار يرهایساخت و نصب ت هیته يباشد (بهایت مفهرست بها قابل پرداخ نیا گریمرتبط از فصول د
 يهافیرد ریو سا  نیسنگ يفوالد يفصل کارها 101506ی ال 101504 يها فیشود از رد یاستفاده م ساحلبه  کیشناور نزد ياسکله ها

 .شود)یمربوط، پرداخت م
 101503 فی)، از رديشمع مهار یاز حرکت جانب يری(جهت جلوگ یبتن ای يسطح بدنه پانتون فلز يرو يفلز يو نصب هاد هیته يبها .16

 گردد. یپرداخت م لوگرم،یو بر حسب ک نیسنگ يفوالد يدر فصل کارها
چنانچه شود. یپرداخت م 101502 فیاز رد ،يشمع مهار يحرکت عمود لیتسه يپانتون ها برا ينصب شده رو يفلز يهاغلتک يبها .17

 گردد.یمتفرقه پرداخت م ياز فصل کارها 250902 فیآنها از رد يباشد، بها یلنیات یطبق نقشه و مشخصات جنس غلتک ها پل
) انجام شود، یبرون ساحل يمهاربند ستمی(سی بتن يبلوك مهار ای يمهار یو وزنه بتن ریکه مهار اسکله شناور با کمک زنج یدر صورت .18
-متناظر در فصول قالب يهافیدر رد ر،یوزنه و زنج يو به آب انداز یاتصال ریو حمل زنج هیته ،یالح، ساخت وزنه بتنو حمل مص هیته يبها

 شده است.   دهیو حمل و نقل د نیسنگ يفوالد يساخته، کارهاشیپبتن  ،يبند
 فصل لحاظ نشده است. نیا يهافیرد يشناور، در بها ياسکله ها یدسترس يهاها و پلپوشش سطوح عرشه پانتون نهیهز .19
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 فصل دوازدهم . اسکله شناور 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 

طراحی، تهیه و حمل کلیه مصالح مصرفی تا محل ساخت 
پانتون فلزی به هر  فاصله، ساخت پانتون، زنگ زدائی، 
رنگ آمیزی و اجرای پوشش مناسب طبق مشخصات، به 
آب  اندازی و نصب آن در محل مربوط با ظرفیت بار 

 ۵٠کیلوگرم بر مترمربع و  ارتفاع فری برد  ۵٠٠گسترده تا 
بینی محل عبور لوله های تاسیساتی در سانتیمتر و پیش 

 اسکله  شناور.

١٢٠١٠١ 

  
 مترمربع 

سانتیمتر که  ١٠هر    به ازای ١٢٠١٠١اضافه یا کسربها به 
        به فری برد اضافه یا از آن کم شود.

١٢٠١٠٢ 

  

 مترمربع 

طراحی، تهیه و حمل کلیه مصالح تا محل ساخت به هر 
زنگ زدائی، رنگ آمیزی و فاصله، ساخت فینگر  فلزی، 

اجرای پوشش مناسب طبق مشخصات فنی، به آب اندازی 
 سانتیمتر. ۵٠و  نصب آن در محل با ارتفاع فری برد 

١٢٠١٠٣ 

  
 مترمربع 

سانتیمتر که به  ١٠به ازای هر  ١٢٠١٠٣اضافه یا کسربها به 
        فری برد اضافه یا از آن کم  شود.

١٢٠١٠۴ 

  

 مترمربع 

تهیه و حمل کلیه مصالح مصرفی تا محل ساخت طراحی، 
پانتون بتنی به هر فاصله، ساخت، به آب  اندازی و نصب 

کیلوگرم بر مترمربع با  ۵٠٠پانتون با ظرفیت بار گسترده تا 
سانتیمتر و پیش بینی محل عبور لوله  ۵٠ارتفاع  فری برد 

های تاسیساتی در اسکله شناور (پیش  بینی محل عبور لوله 
 تاسیساتی در اسکله شناور انجام می شود). های

١٢٠٢٠١ 

  
 مترمربع 

سانتیمتر که به ١٠به ازای هر  ١٢٠٢٠١اضافه یا کسربها به 
        فری برد اضافه یا از آن کم  شود.

١٢٠٢٠٢ 

  

 مترمربع 

طراحی، تهیه و حمل کلیه مصالح مصرفی تا محل ساخت 
اندازی و نصب فینگر بتنی به هر فاصله، ساخت، به آب  

سانتیمتر و کلیه ملحقات و  ۵٠فینگر بتنی با ارتفاع فری برد 
 اتصاالت  مربوطه.

١٢٠٢٠٣ 

  
 مترمربع 

سانتیمتر که به  ١٠به ازای هر  ١٢٠٢٠٣اضافه یا کسربها به 
         فری برد اضافه یا از آن کم  شود.

١٢٠٢٠۴ 

  

 مترمربع 

آلومینیومی، حمل طراحی، تهیه مصالح، ساخت پانتون 
زمینی و دریایی آن به هر فاصله، به آب اندازی و نصب 

کیلوگرم برمترمربع و  ۵٠٠پانتون با ظرفیت بار گسترده تا 
سانتی متر و پیش بینی محل عبور لوله  ۵٠ارتفاع فری برد 

 های تاسیساتی در اسکله شناور.

١٢٠٣٠١ 
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 فصل دوازدهم . اسکله شناور 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

سانتیمتر که به  ١٠هر به ازای  ١٢٠٣٠١اضافه یا کسربها به 
       فری برد اضافه یا از آن کم  شود.

١٢٠٣٠٢ 

  

 مترمربع 

طراحی، تهیه مصالح، ساخت فینگر آلومینیومی، حمل 
زمینی و دریایی آن به هر فاصله، به آب  اندازی و نصب 

سانتیمتر و کلیه ملحقات و  ۵٠فینگر با ارتفاع فری برد 
 اتصاالت  مربوطه.

١٢٠٣٠٣ 

  
 مترمربع 

سانتیمتر که به  ١٠به ازای هر  ١٢٠٣٠٣اضافه یا کسربها به 
        فری برد اضافه یا از آن کم  شود.

١٢٠٣٠۴ 

  

 مترمربع 

طراحی، تهیه مصالح، ساخت پانتون کامپوزیتی،  حمل  
زمینی و دریایی آن به هر فاصله، به آب اندازی و نصب 

کیلوگرم برمترمربع با  ۵٠٠پانتون با ظرفیت بار  گسترده تا 
سانتیمتر و پیش بینی محل  عبور لوله  ۵٠ارتفاع فری برد 

 های تاسیساتی در اسکله شناور.

١٢٠۴٠١ 

  
 مترمربع 

سانتیمتر  ١٠به ازای هر  ١٢٠۴٠١اضافه یا کسربها به ردیف 
        که به فری برد اضافه یا از آن  کم شود.

١٢٠۴٠٢ 

  

 مترمربع 

مصالح، ساخت فینگر کامپوزیتی، حمل زمینی طراحی، تهیه 
و دریایی آن به هر فاصله، به آب  اندازی و نصب فینگر 

سانتیمتر و کلیه ملحقات و   ۵٠کامپوزیتی با ارتفاع فری برد 
 اتصاالت مربوطه.

١٢٠۴٠٣ 

  
 مترمربع 

سانتیمتر که به  ١٠به ازای هر  ١٢٠۴٠٣اضافه یا کسربها به 
        آن کم  شود. فری برد اضافه یا از

١٢٠۴٠۴ 

  

 کیلو گرم 

تهیه و حمل مصالح به هر فاصله تا محل ساخت پل 
دسترسی اسکله شناور  از جنس آلومینیومی، ساخت پل 
شامل شاسی به هر ابعاد از پروفیل های آلومینیوم  دریایی و 
مقاوم در شرایط منطقه و در برابر خوردگی، با حفاظ دو 

جنس آلومینیوم، حمل مجموعه ساخته طرفه (هندریل) از  
و نصب   شده تا محل نصب به هر فاصله و به هر طریق

 کامل آن در محل مربوط.

١٢٠۵٠١ 
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 پوشش یو اجرا یزیرنگ آم ،ی. زنگ زدائ زدهمیفصل س
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 پوشش یو اجرا یزیرنگ آم ،ی. زنگ زدائ زدهمیفصل س

 
 مقدمه

 
شوند، مگر آنکه سطح گسترده اعضاي رنگ خور  یرو محاسبه م کیساخته اجرا شده اند، مانند خرپاهاي فلزي، شیکه به صورت پ یقطعات .1
به   زي،یراي جبران صعوبت اجراي رنگ آم. بردیگیصورت، سطح گسترده رنگ خور، مالك قرار م نیرو باشد که در ا کیاز سطح  شیب

 شود.یدرصد اضافه م 50مربوط،  يهافیبهاي رد
 یاز نورد، نمک ها، گرد و غبار، روغن و چرب یآهن ناش دیسطوح فوالدي از اکس زکردنیفصل، تم نیهاي افیمنظور از آماده سازي در رد .2
 نیسطوح فلزي جهت اجراي پوشش، را تأم زکاريیبا عنوان آماده سازي و تم 306شماره  هیحداقل الزامات مندرج در نشر دیباشد و بایم

 .دینما
داشته باشد، بهاي آن بر حسب  ییبه زنگ زدا ازیکارفرما، ن دییمهندس مشاور و تأ صیبا تشخ یچنانچه سطوح فوالدي به علت زنگ زدگ .3

 پرداخت خواهد شد. ییهاي زنگ زدافیمورد از رد
 زاتیتجه نیدر کارگاه، تام ییجابجا ،يو حمل تا پروژه و بارانداز ازیمصالح مورد ن نیتام يهانهیهز هیکل ،يزیرنگ آم يهافیرد يهادر ب .4

 ییاز جابجا یناش يزیآم کار، اتالف مصالح و رفع نواقص رنگ يو محل اجرا يجو طیاز شرا یناش يهاو صعوبت ازیمورد ن لیو وسا
 صورت نخواهد گرفت. یبابت اضافه پرداخت نیشده و از ا دهیرنگ) د میو ترم يریگ قطعات (لکه

 .ردیگ ی) صورت میقطر نام هی(بر پا لگردیبر حسب سطح ظاهري م لگرد،یسطح م ريیاندازه گ .5
آن ها و به  هیفصل مانند نوع رنگ، روش اجرا، فام رنگ، تعداد قشرها، ضخامت هر قشر و منبع ته نیدر ا ها زيیمشخصات کامل رنگ آم .6

 ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیبراي ارائه پ مانکاریمؤثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتیعمل متیکه از نظر ق یهر نوع اطالعات یطور کل
 رج شود. د مانیپ یخصوص یدر مشخصات فن دیبا ،داشته باشد

طبق  کهیدر نظر گرفته شده است. در صورت St 2معادل  130103 يها فیو رد Sa 2.5معادل  130102و  130101 فیرد زکاريیدرجه تم .7
پرداخت  9/0 بیهاي مربوط با اعمال ضرفیاجرا شود، رد Sa 2با درجه معادل  یبه روش ماسه پاش ییدستورکار مهندس مشاور، زنگ زدا

 گردد. یم
از اتالف  یناش يها نهیهز هیشود. کل یپرداخت م يشده قطعات فلز ییزنگ زدا ی، بر حسب سطوح خارج130101 فیواحد رد يبها .8

 شده است. دهید فیواحد رد يمصالح در بها
شده،  یبر حسب سطح زنگ زدائ 130103 فیرد يشده و بها ییبر حسب وزن کارهاي فلزي زنگ زدا 130102 فیبهاي واحد رد .9
 شود. یرداخت مپ

 نهیشده است. هز ینیب شیپ ازدهمیهاي فصل دهم و  فیموضوع رد يفلز يروي اعضا ییجهت زنگ زدا 130103تا  130101هاي فیرد .10
 شود.یپرداخت م 8/1 بیبا اعمال ضر 130103و  130102 فیاز رد لگردیم یزدائو زنگ يسازآماده

به اجراي  ازیکه ن یشده است. در صورت ینیب شیاز نصب، پ شیپ يفلز يروي اعضا ییجهت زنگ زدا 130103تا  130101هاي  فیرد .11
 شود. یپرداخت م 3/1 بیهاي مربوط با اعمال ضر فینصب شده در محل باشد، رد يروي سطوح فلز ،ییزنگ زدا اتیعمل
اي بابت، پرداخت جداگانه نیمربوط، لحاظ شده و از ا يهافینصب، در بهاي ردپس از  ییزدا زنگ ريیگ هاي مربوط به لکهنهیهز .12

 .ردیگیصورت نم
 130303 يهافی، رد130205تا  130201هاي  فیروش اجراي رنگ، موضوع رد نینوع رنگ، تعداد قشرها، ضخامت هر قشر و همچن .13
 درج شود. مانیبه پ هاي منضمنقشه ای یدر مشخصات فن دیبا 130401 فیو رد 130304و 
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 پوشش یو اجرا یزیرنگ آم ،ی. زنگ زدائ زدهمیفصل س
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 شتریب 130203و  130202، 130201 يها فیمندرج در رد يهاضخامت هر قشر نسبت به ضخامت ،یکه طبق مشخصات فن یدر صورت .14

 شود.یبه تناسب محاسبه م کرونیم 10گردد. کسر یهاي مربوط اضافه مفیدرصد به بهاي واحد رد 20کرون،یم 10باشد، به ازاي هر
شود. اندازه یپرداخت م 8/1 بیبا اعمال ضر 130103 و 130102ي ها فیرد ي) از بهارادیمهارها (تا لیم یو زنگ زدائ يآماده ساز نهیهز .15

 .ردیگی) صورت میقطر نام هیها (بر پالگردی)، بر حسب سطح ظاهري مرادیمهارها (تا لیسطح م ريیگ
و حمل و  هیته يپرداخت بها يشود. مبنا یپرداخت م 130303  تا 130301يهافیحسب مورد طبق رد رادهایپوشش و حفاظت تا يبها .16

 باشد.یمهار م لیشده دور م دهیچیاندود، مترمربع نوار پ ریمحافظ ق يو نوارها قیعا ينوارها ياجرا
است  HDPEنوار پتروالتوم و غالف  مرمخصوص،یشامل پرا یدر برابر خوردگ يفلز يپوشش پتروالتوم جهت محافظت شمع ها ستمیس .17
شده و  يپاکساز یپوشش ابتدا سطح از هر گونه آلودگ نیشود. جهت اعمال ا یو غوطه ور به کار گرفته م يجزر و مد هیتواند در ناح یو م

زم طبق مشخصات ال یپتروالتوم با همپوشان يشود. سپس پوشش هایسطح اعمال م ي) به کمک دست، بر روسی(گري ریخم مریدر ادامه پرا
ات کامل ـمشخص شود.یپوشانده م HDPEمحافظ از جنس  يا هیـنوار پتروالتوم به کمک ال ت،یرا شده و در نهاــدرصد) اج 55(ی فن

در مشخصات  دیآن ها، با هینحوه اجرا و منبع ته ،یشامل نوع مصالح مصرف ،130501 فیپتروالتوم موضوع رد ییایدر یحفاطت يهاپوشش
 لحاظ شده است.  فیرد يپتروالتوم در بها ينوارها یهمپوشان يدرج شود. بها مانیپ یخصوص یفن

 ت،یمانند گر یاز مصالح مانکارینباشد و پ زیجا یزنگ زدائ يبرا یسیلیاستفاده از ماسه س مان،یپ یخصوص یچنانچه طبق مشخصات فن .18
 .صورت نخواهد گرفت یاضافه پرداخت ت،یگردد و بابت مصرف گریفصل پرداخت م نیا يهافیطبق رد یزنگ زدائ ياستفاده کند بها
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 پوشش یو اجرا یزیرنگ آم ،ی. زنگ زدائ زدهمیفصل س
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

آماده سازی یا زنگ زدائی سطوح فلزی نظیر شمع، تیر، 
  سرشمع و سپر به روش ماسه پاشی (سند  بالست).

١٣٠١٠١ 

  
 کیلو گرم 

آماده سازی یا زنگ زدائی سطوح فلزی به روش ماسه 
پاشی (سند بالست) برای سایر موارد که  در ردیف 

 قید نشده است. ١٣٠١٠١

١٣٠١٠٢ 

  
 مترمربع 

زنگ زدائی سطوح فلزی با سمباده  یا برس   آماده سازی یا
 زدن.

١٣٠١٠٣ 

  
 مترمربع 

تهیه کلیه مصالح و اجرای الیه آستری با رنگ زینک ریچ یا 
میکرون  ۶٠اتیل سیلیکات در یک قشر به  ضخامت خشک 

  روی سطوح فلزی.

١٣٠٢٠١ 

  
 مترمربع 

و اجرای رنگ میانی اپوکسی پلی آمید غنی از  تهیه مصالح
روی دو جزئی به طریق بدون هوا،  در یک قشر به 

 میکرون روی سطوح فلزی. ١٠٠ضخامت خشک 

١٣٠٢٠٢ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای رنگ رویه پلی اورتان دو جزئی به 
 ۵٠طریق بدون هوا، در یک قشر به  ضخامت خشک 

 میکرون روی سطوح فلزی.

١٣٠٢٠٣ 

  
 مترمربع 

تهیه کلیه مصالح و اجرای یک دست اپوکسی کلدینگ 
(Epoxy cladding)  در یک قشر به ضخامت  خشک

 میکرون روی سطوح فلزی. ٣٠٠٠

١٣٠٢٠۴ 

  
 مترمربع 

 Glass Flakeتهیه کلیه مصالح و اجرای یک دست 
Epoxy  میکرون   ۵٠٠در یک قشر به ضخامت خشک

 روی سطوح فلزی.

١٣٠٢٠۵ 

  
 مترمربع 

و اجرای نوار عایق دو الیه سرد با  الیه محافظ   تهیه مصالح
 (میل مهار) به هر سایز. Tie Rodتقویت شده دوالیه دور 

١٣٠٣٠١ 

  
 مترمربع 

 Tieو اجرای نوار محافظ قیری دوالیه  دور   تهیه مصالح
Rod .(میل مهار) به هر سایز 

١٣٠٣٠٢ 

  
 

کیلوگرم میل 
 مهار

 Coal Tarتهیه کلیه مصالح و اجرای یک دست پوشش 
Epoxy  میکرون روی  ١۵٠در یک قشر به ضخامت خشک

Tie Rod .(میل مهار) 

١٣٠٣٠٣ 

  
 متر مربع 

تهیه مصالح و اجرای رنگ های شب رنگ روی کاراستوپر 
   های بتنی با دو فام متفاوت.

١٣٠٣٠۴ 

 ١٣٠۴٠١   روی سطح بوالرد.تهیه مصالح و اجرای رنگ ضد سایش  مترمربع   
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 پوشش یو اجرا یزیرنگ آم ،ی. زنگ زدائ زدهمیفصل س
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 

تهیه مصالح، حمل و نصب پوشش های دریایی پتروالتوم 
روی سطوح شمع های فلزی شامل آماده  سازی، اعمال 
ماستیک، اجرای نوارهای پتروالتوم و پوشش این نوارها با 

   غالف های  کامپوزیت.

١٣٠۵٠١ 
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 اراضی یبهساز  .فصل چهاردهم
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 اراضی یبهساز  .فصل چهاردهم

 
 مقدمه

 
فصل  يهافیبر حسب متر طول ستون طبق رد ،يحفار نیبا ماش یارتعاش يهاستون ای یکوبش یسنگ يمحل ستون ها يحفار يبها .1

 شود. یمحاسبه و پرداخت م یو سپرکوب یشمع کوب ،يحفار
فصل  نیا يهافیواحد رد يدر بها اتیدر زمان انجام عمل یسطح يجهت خروج آب ها یاحتمال يمرتبط با حفر کانال ها يهانهیهز .2
 گرفت.صورت نخواهد  يابابت پرداخت اضافه نیشده و از ا دهید
 نیپائ اد،یتوسط جت آب با فشار ز نیزم ي، حفار»به روش تر یارتعاش ینیگزیجا« قیبه طر یسنگ يستون ها ياجرا يبها نییتع يمبنا .3

 2/1با ضخامت مشخص شده (حداکثر يا هیمصالح مناسب به صورت ال ختنیمنضم به دستگاه جت آب تا عمق مورد نظر و ر زاتیرفتن تجه
 پرداخت 140101 فیشده است که طبق رد جادیبر حسب متر طول ستون ا ه،یمصالح با اعمال ارتعاش و تراکم ال برهیمتر) داخل حفره، و

 گردد.یم
، بر اساس نفوذ چکش با ارتعاش به »به روش خشک یارتعاش ینیگزیجا« قیبه طر یسنگ يهاستون ياجرا ي، بها140201 فیرد يبها .4

شده و تراکم با  ختهیداخل حفره ر یترم يها مصالح به کمک لوله ختنیو ر نیبه داخل زم يحفار شیپ ایه، جت هوا و کمک وزن دستگا
 باشد. یشده م جادیه، بر حسب متر طول ستون ایکمک ارتعاشات و تراکم ال

 گردد. یم نیو تام هیته یبه هر دو روش خشک و تر، طبق مشخصات فن یو ارتعاش یکوبش یمصالح مناسب جهت اجرا در ستون سنگ .5
 يو عمق حفار يدستگاه حفار یتابع قطر اسم ،یارتعاش یسنگ يشده در ستون ها جادیا يها شده در حفره ختهیر یحجم مصالح سنگ .6

کار (در محل يمصالح در پا نیا يو بارانداز لومتریک یکحمل تا  ،يریبارگ ه،یته يباشد. بهایمشاور م یو طراح یطبق نقشه و مشخصات فن
مربوط در  فیشده از رد ختهیو ر هیته یمصالح سنگ لومتریک کیاز  شیحمل ب نهیو هز 140301 فی) از ردیارتعاش یگسن يستون ها ياجرا

پرشدن «از  یبابت اضافه حجم ناش 15/1 بیمهندس مشاور، با اعمال ضر دیتائ ایچاه طبق نقشه  کیحجم تئور ي، بر مبنابیست و ششمفصل 
 گردد.یپرداخت م» اطراف جداره يسوراخ ها

 يها(کنار محل کاریدر پا يو بارانداز لومتریک یکتا  یکوبش یسنگ يحمل مصالح مناسب جهت اجرا در ستون ها ،يریبارگ ه،یته يبها .7
 پرداخت 140302 فیق مشخصات، از ردـشده طب يحفارالح درون چاه ـم مصـو تراک ختنیر نهیو هز 140301 فیشده) از رد يحفار

 ختهیمحاسبه حجم مصالح ر يگردد. مبنا یمصالح ذکر شده از  فصل حمل و نقل، پرداخت م لومتریک کیاز  شیحمل ب يهانهیگردد. هزیم
اضافه حجم مصرف مصالح  لیبه دل 15/1 بیشده با اعمال ضر يچاه حفار کیحمل آن، معادل حجم تئور نهیو هز یشده در محل ستون سنگ

 باشد.ی، م»اطراف جداره يپرشدن سوراخ ها«و » توسط کوبه یسنگ يها هیتراکم ال«از  یناش یسنگ
در  ياهیمصالح به صورت ال ختنیر ،یکوبش یسنگ يهاشده در ستون ختهیر یسنگ يها هیمالك محاسبه و واحد پرداخت اجرا و تراکم ال .8
 باشد. ی) و کوبش مصالح می(طبق مشخصات فن متریسانت 60به ضخامت حداکثر ییهاهیال
پرداخت  يگریمبلغ د ده،یگرد حیاز آنچه که تصر ریو غ دهیلحاظ گرد ریز يها نهیهز 140403تا  140401 فیواحد رد متیدر ق .9
 .گردد ینم
مورد  آالت نیها و ماشلیجرثق يریها و به کارگ شده در نقشه یوزنه معرف ای) و ساخت کوبه یمصالح (طبق مشخصات فن هیته نهی. هز9-1

 لزوم.
 سقوط وزنه. يآزاد وزنه از ارتفاع ثابت بدون کاهش انرژ يرهاساز ستمیبه س لیجرثق زی. تجه9-2
 .مانکاریپ نهیدر صورت لزوم به هز گریوزنه با ابعاد و اوزان د يریو ساخت و به کارگ هی. ته9-3
 ی.شده در مشخصات فن نییتع يهاي. روادار9-4
 شده. جادیا يحمل و پرکردن چاله ها ،يریمصالح، بارگ هیته .9-5
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 اراضی یبهساز  .فصل چهاردهم
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 مصالح نامناسب. يها به دپو حاصل از سقوط وزنه نیزم یاز باالزدگ یمصالح نامرغوب ناش هیحمل و تخل ،يریبارگ ،يآور جمع .9-6
و  دریبلدوزر، گر ریمختلف نظ آالت نیشده با ماش جادیا يها مرتبط با پر کردن چاله يهانهیهز هیکل ،یکینامیتراکم د فیواحد رد يدر بها .10

 بابت پرداخت نخواهد شد. نیاز ا يا اضافه نهیشده و هز دهید يانجام مراحل بعد يآن برا يساز آماده
 شودیر ارتفاع سقوط کوبه حاصل ممتر و از ضرب وزن کوبه د -بر اساس واحد تن یکینامیتراکم د يهافینحوه محاسبه مقدار رد .11

 يالگو دیمربوط پس از تائ ری). مقادشود یم يریگ تا کف وزنه در نقطه اوج به صورت سقوط آزاد اندازه لیجرثق یشن ری(ارتفاع سقوط از ز
 .باشد یبا مشاور و ابالغ توسط کارفرما قابل پرداخت م یصورتجلسه ابالغ میکوبش توسط مشاور، تنط

طبق نظر دستگاه نظارت اعمال  یمنظور و متناسب با آن ضربات اضاف یخاص کابل يها لیاستفاده از جرثق نیدر ح يافت انرژ زانیم .12
بابت آن قابل  ينهاینباشد مورد قبول نبوده و هز یکه مطابق الگو طراح ییها . وزنهگردد یانجام نم يا بابت پرداخت اضافه نیخواهد شد و از ا

 .باشد ینمپرداخت 
صورت  يا بابت پرداخت اضافه نیو از ا دیلحاظ نما يشنهادیپ يها متیرا در ق یانجام تراکم آزمایش يهانهیهز ستیبا یم مانکاریپ .13

 نخواهد گرفت. 
 یخصوص یبا آنچه در نقشه و مشخصات فن یمتفاوت يالگو ،یشیآزما یکینامیتراکم د اتیعمل شاتیآزما جیکه براساس نتا یدرصورت .14

بکار رفته در واحد سطح،  يانرژ زانیواحد آن با توجه به وزن کوبه و ارتفاع سقوط آن و م يبها رد،یشده است، مورد استفاده قرارگ ینیب شیپ
 تینخواهد شد و در صورت وضع یتلق دیجد متیها، به عنوان ق متیگونه ق نیمربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد. ا يهافیبراساس رد

 باشد.یکارکرد قابل پرداخت مها، متناسب با 
 پرداخت خواهد شد. یکینامیتراکم د اتیمرتبط با انجام عمل يها فی) از ردنگیرونی(آ یبصورت اتوکش یکینامیتراکم د نهیپرداخت هز .15
 حیموظف به تسط مانکاریباشد، پ شتریاعالم شده ب ياز روادار یکینامیشده به روش تراکم د يسطح منطقه بهساز يکه ناهموار یدر صورت .16

 صورت نخواهد گرفت. يا بابت پرداخت اضافه نیو منطقه مطابق نظر مشاور بوده و از ا
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 اراضی یبهساز  .فصل چهاردهم
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 

اجرای ستون سنگی ارتعاشی  به روش تر (جابجایی  
متر  ١٠سانتیمتر تا عمق  ١٢٠ارتعاشی) به قطر حداکثر 

شامل  ایجاد ارتعاش در خاک، ریختن مصالح سنگی داخل 
و  سانتیمتر ١٢٠خاک در الیه های با ضخامت حداکثر  

 تراکم مصالح به کمک ارتعاش به صورت الیه ای.

١۴٠١٠١ 

  
 مترطول 

 ١٠هرگاه عمق چاه بیش از  ١۴٠١٠١اضافه بها به ردیف 
متر اول، کسر  ١٠متر باشد، به ازای هر متر عمق مازاد  بر 

 متر به واحد محاسبه خواهد شد.

١۴٠١٠٢ 

  

 مترطول 

(جابجایی اجرای ستون سنگی ارتعاشی  به روش خشک  
متر  ١٠سانتیمتر تا عمق  ١٢٠ارتعاشی) به قطر حداکثر 

شامل  ایجاد ارتعاش در خاک، ریختن مصالح سنگی داخل 
سانتیمتر و  ١٢٠خاک در الیه های با ضخامت حداکثر  

 تراکم مصالح به کمک ارتعاش به صورت الیه ای.

١۴٠٢٠١ 

  
 مترطول 

 ١٠بیش از هرگاه عمق چاه  ١۴٠٢٠١اضافه بها به ردیف 
متر اول، کسر  ١٠متر باشد، به ازای هر متر عمق مازاد  بر 

 متر به واحد محاسبه خواهد شد.

١۴٠٢٠٢ 

  

 مترمکعب 

 ١۵تا  ١تهیه مصالح دانه ای (سنگی یا شنی) با اندازه 
سانتیمتر  (مطابق مشخصات فنی)برای استفاده در ستون 

باراندازی در کیلومتر و   ١های سنگی، بارگیری، حمل تا 
کنار چاه های حفاری شده برای ستون های سنگی کوبشی 
و کنار محل اجرای  ستون های سنگی ارتعاشی خشک و 

 تر.

١۴٠٣٠١ 

  

 مترمکعب 

ریختن مصالح دانه ای (سنگی یا شنی) داخل ستون ها و 
متر با  الیه های به  ١٠چاه های حفاری شده تا عمق 

کوبش الیه های ریخته سانتیمتر و   ۶٠  ضخامت حداکثر
 شده در ستون های سنگی کوبشی.

١۴٠٣٠٢ 

  
 متر طول -تن  

تراکم دینامیکی خاک با استفاده از سقوط کوبه با وزن 
 متر.  ٢٠تن و از ارتفاع حداکثر  ١٠حداکثر 

١۴٠۴٠١ 

  

 متر طول -تن  

متر  ٢٠درصورتی که ارتفاع از  ١۴٠۴٠١اضافه بها به ردیف 
متر اول، برای  ٢٠ازای هر متر  اضافه بر بیشتر باشد، به 

متر  ٣٠تا   ٢۵متر یکبار، برای ارتفاع از  ٢۵تا  ٢٠ارتفاع از 
 دوبار، و به همین ترتیب برای ارتفاع بیشتر.

١۴٠۴٠٢ 
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 اراضی یبهساز  .فصل چهاردهم
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 متر طول -تن  

 ١٠درصورتیکه وزن کوبه از  ١۴٠۴٠١اضافه بها به ردیف 
تن اول، برای  ١٠تن بیشتر باشد، به ازای هر تن  اضافه بر 

تن   ٢٠تا  ١۵تن یکبار، برای وزن از  ١۵تا  ١٠وزن از 
 دوبار، و به همین ترتیب برای وزن های بیشتر.

١۴٠۴٠٣ 
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 یو روساز یرسازیفصل پانزدهم . ز
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 یو روساز یرسازیفصل پانزدهم . ز

 
 مقدمه

 
در  ياز محل معدن تا محل مصرف و بارانداز لومتریک کیو حمل تا فاصله  يریکندن، بارگ يها نهیهز راساسیمصالح ز هیته يهافیدر رد .1

فصل حمل و نقل، براساس  يهافیاز رد لومتر،یک 100تا حداکثر  لومتریک کیحمل مازاد بر  نهیهز محل مصرف، درنظر گرفته شده است.
 شده پرداخت خواهد شد. دهیحجم مصالح کوب

 .ردیگیشده که براساس نقشه و مشخصات اجرا شده است، صورت م دهیکوب هیمطابق ابعاد ال راساسیحجم قشر ز يریاندازه گ .2
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 یو روساز یرسازیفصل پانزدهم . ز
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک 
در محل  مصرف، وقتی که کیلومتری معدن و باراندازی 

 میلیمتر باشد. ۵٠دانه بندی صفر تا 

١۵٠١٠١ 

  
 مترمکعب 

تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک 
کیلومتری معدن و باراندازی در محل  مصرف، وقتی که 

 میلیمتر باشد. ٣٨دانه بندی صفر تا 

١۵٠١٠٢ 

  
 مترمکعب 

حمل تا فاصله یک تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و 
کیلومتری معدن و باراندازی در محل  مصرف، وقتی که 

 میلیمتر باشد. ٢۵دانه بندی صفر تا 

١۵٠١٠٣ 

      ١۵٠٢٠١ 

  
 مترمکعب 

پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به 
درصد  ١٠٠سانتیمتر با حداقل   ١۵ضخامت بیشتر از 

 تراکم، به روش آشتو اصالح شده.

١۵٠٢٠٢ 
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 . متعلقات و ملحقات اسکلهفصل شانزدهم
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 . متعلقات و ملحقات اسکلهفصل شانزدهم

 
 مقدمه

 
تا ی مجدد و جابجائ يریتهیه، بارگیري در مبدأ و حمل و باراندازي درانبار کارگاه، بارگ يها نهیهز هیفصل شامل کل نیا يها فیرد يبها .1

 باشد.محل نصب، تأمین ماشین آالت و ابزار کار و نیروي انسانی متبحر براي نصب و نصب کامل طبق نقشه و مشخصات می
 درج شده است. ریفصل در جدول ز نیشماره و شرح مختصر گروه هاي ا از،یهاي مورد ن فیبه رد یبه منظور سهولت دسترس .2
 

 شرح مختصر گروه گروه شماره
 super cellفندر  01
 hyper cellفندر  02
 DA / V typeفندر  03
 SA / V typeفندر  04
 DC / D typeفندر  05
 DD / D typeفندر  06
 SC /Square cubicفندر  07
 SD /Square cubicفندر  08
 يفندراستوانه ا 09
 EPDMاز جنس  یکیکاراستاپر الست 10
 ییایدر یکینردبان الست 11

 
 متفاوت فندرمنظور شده است. يدهایمرتبط با گر يها نهیفندر، هز هیته يها فیدر رد .3
 متفاوت کسان،ی یفندر با مشخصات فن کی يبرالف، ـمخت يکننده ها نیکننده و تام دیط تولـفندرها توس يکه نامگذار نیه به اـبا توج .4
مشابه  نایآن ع یاست که مشخصات فن يفندر هی(ازجدول فوق) ته 9 یال 1ي گروه ها فیدر شرح رد "معادل ای" باشد، لذا منظور ازیم 

 باشد.  فیفندر مورد اشاره در شرح رد یمشخصات فن
 ریو نصب ملحقات آن، نظ هیته يو بها لگردیبا م يفوالد يفصل کارها يها فیاتصاالت جهت نصب فندر از رد يو اجرا هیته نهیهز .5

و نصب  هیته يگردد. بها یپرداخت م نیسنگ يفوالد يدست، از فصل کارها نیاز ا يشگل و موارد ،یو کشش یبرش يرهایزنج م،یفرانتال فر
 شود.یپرداخت م بیست و پنجممتناظر در فصل  فیاز رد یسلول يفندرهادر  لنیات یپل يپدها

 گردد. یپرداخت م لگردیبا م يفوالد يمربوط درفصل کارها يها فیاز رد ،یکیملحقات نصب کاراستاپر و نردبان الست يو اجرا هیته نهیهز .6
بابت  فیرد يدرصد بها 70کارکرد، شامل  يها تیدر صورت وضع یکیو نصب فندر و کاراستاپر الست هیته يها فیرد يپرداخت بها .7
 باشد.یمهندس مشاور، م دیبابت نصب پس از تائ فیرد يدرصد بها 30در انبار و  يحمل به کارگاه و بار انداز ،يریبارگ ه،یته
 ادی يهافیبوده و ابعاد مشخص شده در شرح رد V type ي، مانند فندرها161103 یال 161101ي ها فیموضوع رد یکیالست يهانردبان .8

 که بعد بزرگتر عرض نردبان است. يباشد به طور یشده، شامل عرض*ارتفاع م
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 . متعلقات و ملحقات اسکلهفصل شانزدهم
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۶٠١٠١ یا معادل. SUC 400H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠١٠٢ یا معادل. SUC 500H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠١٠٣ یا معادل. SUC 630H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

       ١۶٠١٠۴ 

 ١۶٠١٠۵ یا معادل. SUC1000H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠١٠۶ یا معادل. SUC1150H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠١٠٧ یا معادل. SUC1250H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠١٠٨ یا معادل. SUC1450H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠١٠٩ یا معادل. SUC1600H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠١١٠ یا معادل. SUC1700H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠١١١ یا معادل. SUC2000H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠١١٢ یا معادل. SUC2250H/super cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢٠١ یا معادل. HC400H/hyper cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢٠٢ یا معادل. HC500H/hyper cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢٠٣ یا معادل. HC600H/hyper cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢٠۴ یا معادل. HC700H/hyper cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢٠۵ یا معادل. HC800H/hyper cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢٠۶ یا معادل. HC900H/hyper cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢٠٧ یا معادل. HC1000H/hyper cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢٠٨ یا معادل. HC1150H/hyper cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢٠٩ یا معادل. HC1300H/hyper cellتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٢١٠ یا معادل.  cellHC1400H/hyperتهیه و نصب فندر  عدد   

 ١۶٠٣٠١ یا معادل. DA250H /V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٣٠٢ یا معادل. DA300H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٣٠٣ یا معادل. DA400H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٣٠۴ یا معادل. DA500H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٣٠۵ یا معادل. DA600H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٣٠۶ یا معادل. DA800H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   
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 . متعلقات و ملحقات اسکلهفصل شانزدهم
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۶٠٣٠٧ یا معادل. DA1000H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۴٠١ یا معادل. SA150H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۴٠٢ یا معادل. SA200H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۴٠٣ یا معادل. SA250H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۴٠۴ یا معادل. SA300H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۴٠۵ یا معادل. SA400H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۴٠۶ یا معادل. type SA500H/Vتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۴٠٧ یا معادل. SA600H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۴٠٨ یا معادل. SA800H/V typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۵٠١ یا معادل. DC100/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۵٠٢ یا معادل. DC150/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۵٠٣ یا معادل. DC200/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۵٠۴ یا معادل. DC250/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۵٠۵ یا معادل. DC300/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۵٠۶ یا معادل. DC350/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۵٠٧ یا معادل. DC400/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۵٠٨ یا معادل. DC500/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۶٠١ یا معادل. DD100/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۶٠٢ یا معادل. DD150/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۶٠٣ یا معادل. DD200/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۶٠۴ یا معادل. DD250/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۶٠۵ یا معادل. DD300/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۶٠۶ یا معادل. DD350/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۶٠٧ یا معادل. DD400/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠۶٠٨ یا معادل. DD500/D typeتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٧٠١ یا معادل. SC100H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٧٠٢ یا معادل. SC150H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٧٠٣ یا معادل. SC200H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   
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 . متعلقات و ملحقات اسکلهفصل شانزدهم
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۶٠٧٠۴ یا معادل. SC250H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٧٠۵ یا معادل. SC300H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٧٠۶ یا معادل. SC350H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٧٠٧ یا معادل. SC400H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٧٠٨ یا معادل. SC500H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٨٠١ یا معادل. SD100H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٨٠٢ یا معادل. SD150H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٨٠٣ یا معادل. SD200H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٨٠۴ یا معادل. SD250H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٨٠۵ یا معادل. SD300H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٨٠۶ یا معادل. SD350H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٨٠٧ یا معادل. SD400H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٨٠٨ یا معادل. SD500H/Square cubicتهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٩٠١ یا معادل. ١۵٠*٧۵تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٠٢ یا معادل. ٢٠٠*١٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٠٣ یا معادل. ٢۵٠*١٢۵تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٠۴ یا معادل. ٣٠٠*١۵٠و نصب فندر استوانه ای  تهیه مترطول   

 ١۶٠٩٠۵ یا معادل. ٣۵٠*١٧۵تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٠۶ یا معادل. ۴٠٠*٢٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٠٧ یا معادل. ۴۵٠*٢٢۵تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٠٨ یا معادل. ۵٠٠*٢۵٠نصب فندر استوانه ای تهیه و  مترطول   

 ١۶٠٩٠٩ یا معادل. ۵٣٠*٢۶۵تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩١٠ یا معادل. ۵۵٠*٢٧۵تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩١١ یا معادل. ۶٠٠*٣٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩١٢ یا معادل. ۶۵٠*٣٢۵فندر استوانه ای تهیه و نصب  مترطول   

 ١۶٠٩١٣ یا معادل. ٧٠٠*٣۵٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩١۴ یا معادل. ٧۵٠*٣٧۵تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩١۵ یا معادل. ٨٠٠*۴٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   
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 . متعلقات و ملحقات اسکلهفصل شانزدهم
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۶٠٩١۶ یا معادل. ٩٠٠*۴۵٠استوانه ای  تهیه و نصب فندر مترطول   

 ١۶٠٩١٧ یا معادل. ١٠٠٠*۵٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩١٨ یا معادل. ١١٠٠*۵۵٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩١٩ یا معادل. ١٢٠٠*۶٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٢٠ یا معادل. ١٣٠٠*۶۵٠استوانه ای تهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٩٢١ یا معادل. ١۴٠٠*٧٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٢٢ یا معادل. ١۵٠٠*٧۵٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٢٣ یا معادل. ١۶٠٠*٨٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٢۴ یا معادل. ١٧٠٠*٨۵٠استوانه ای تهیه و نصب فندر  مترطول   

 ١۶٠٩٢۵ یا معادل. ١٨٠٠*٩٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٢۶ یا معادل. ١٩٠٠*٩۵٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

 ١۶٠٩٢٧ یا معادل. ٢٠٠٠*١٠٠٠تهیه و نصب فندر استوانه ای  مترطول   

  
 مترطول 

از جنس  ١۵٠*١۵٠تهیه و نصب کاراستاپر الستیکی به ابعاد 
EPDM. 

١۶١٠٠١ 

  
 مترطول 

از جنس  ٢٠٠*٢٠٠تهیه و نصب کاراستاپر الستیکی به ابعاد 
EPDM. 

١۶١٠٠٢ 

  
 مترطول 

از جنس  ٢٠٠*٢۵٠تهیه و نصب کاراستاپر الستیکی به ابعاد 
EPDM. 

١۶١٠٠٣ 

  
 مترطول 

از جنس  ٢٠٠*٣٠٠تهیه و نصب کاراستاپر الستیکی به ابعاد 
EPDM. 

١۶١٠٠۴ 

 ١۶١١٠١  سانتیمتر. ٢٠*۴٠تهیه و نصب نردبان الستیکی دریایی  مترطول   

 ١۶١١٠٢  سانتیمتر. ٣٠*۶٠تهیه و نصب نردبان الستیکی دریایی  مترطول   

 ١۶١١٠٣  سانتیمتر. ۴٠*٨٠تهیه و نصب نردبان الستیکی دریایی  مترطول   
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 . متفرقه بیست و پنجمفصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 . متفرقه بیست و پنجمفصل 

 
 مقدمه

 
 است. یالزام مانیپ یخصوص یمشخصات مندرج در مشخصات فن تیرعا .1
 محصول مجاز است. تیفیک دییو تا یفیهاي کنترل ک شیتنها در صورت انجام آزما 250304تا  250301 هاي فیپرداخت وجه بابت رد .2
براساس نقشه هاي ابالغ شده  یمنظور نشده است و مقدار هم پوشان )Overlap( یهم پوشان نهی، هز2ذکر شده در بند  يها فیدر رد .3
 و مالك پرداخت خواهد بود. نییتع
باشند. یم ASTM F 3059و  ASTM E 84- کم تر، مطابق با استاندارد ایو  25مورد استفاده، با نرخ انتشار شعله  یتیهاي کامپوز نگیتیگر .4
 هیساده ( بدون آج) تا محل مصرف، برش و نصب در محل با کل تیکامپوز يو حمل ورق ها هیته يها نهیشامل هز 250401 فیرد يبها

ثابت نگه  يضدزنگ برا يو ساپورت ها نگیتینصب و محکم شدن گر يبه عنوان قاب برا یتیکامپوز يها لیشامل پروف اللوازم نصب و اتص
 باشد. یم نگ،یتیداشتن گر

 يهابه همراه ورق CR ایو  NR کیاز الست یقیمنظور تلف ،يالستومرا يمربوط به بالشتک ها 250607تا  250601شماره  يها فیدر رد .5
دارد. همراه  AASHTO M251و  BSEN1337-3 انطباق کامل با جداول استاندارد کیالست یکیمکان اتیخصوص ثیاست که از ح يفوالد

هوا در زمان  ياست.دما یکننده) و مطابقت آن با اندازه نئوپرن ها در نقشه الزام دیشده توسط تول هیها (ته ئوپرنن یبودن دفترچه محاسبات فن
 قطعات لحاظ شده باشد. یدر محاسبات فن دینصب با

 انجام شود: ریو الزامات ز EN 1337-3شده و طبق استاندارد شماره   ينمونه بردار دیقطعات وارد شده به کارگاه، با از
 

65±5 Hardness shore A 
 Tensile strengh مگاپاسکال 17از  شتریب

 Compression set درصد 25حداکثر
 Elongation درصد 350از  شیب

Pphm 25 Ozone test:Elongation30% 96H.40±2 c  NR 
Pphm  100 Ozone test:Elongation30% 96H.40±2 c  CR 

 
کرده است، مهر و امضا کرده و به کارفرما  افتیماه در 60به مدت حداقل دکنندهینئوپرنها را که از تول یموظف است، اسناد گارانت مانکاریپ

 دهد. لیتحو
شمع کوب  کش، دكیشناور،  ل،یمتخصص، جرثق یانسان يروین نیتام ،يساز آماده يها نهیهز هی) کلPDAشمع ( یکینامید شیدر انجام آزما .6

 شده است. دهیمربوط د فیرد يآن در بها ریو نظ يا انهیرا يزهایمناسب، آنال
مناسب جهت  يها وزنه هیمتخصص، ته یانسان يروین نیتام ،يساز مربوط به آماده يها نهیهز هیشمع، کل یکیاستات شیدر انجام آزما .7

 شده است. دهیمربوط د فیرد يآن در بها ریو نظ کش دكیشناور،  ل،یمناسب، جرثق يجک ها از،یمورد ن يرهایت ،يبارگذار
ها، یاز آلودگ شیو زدودن سطح شمع مورد آزما يساز مربوط به آماده يها نهیمخرب، شامل هز ریسالمت شمع به صورت غ شیآزما يبها .8
 باشد.یم جینتا ریو تفس لیمتخصص جهت تحل یانسان يرویالزم و ن زاتیتجه نیتام
وسط سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصص شده ت تیصالح صیتوسط مشاور تشخ 8و  7، 6مورد اشاره در بند  يها شیآزما .9

 گردد.یم جهیانجام و اعالم نت کیژئوتکن
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 . متفرقه بیست و پنجمفصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 دسیمتر مکعب 

تهیه، حمل مصالح و پرکردن درز های کف سازی  بتنی با 
 ماسه آسفالت بر حسب حجم درز.

٢۵٠١٠١ 

  
 دسیمتر مکعب 

تهیه، حمل مصالح و پرکردن درز های کف سازی بتنی با 
آیروالستیک متراکم شونده و یا مشابه آن ها بر حسب حجم 

 درز.

٢۵٠١٠٢ 

  
 متر طول 

تهیه، حمل و کارگذاری لوله پالستیکی در بتن  برای عبور 
 آب.

٢۵٠٢٠١ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح، حمل و اجرای ژئوتکستایل بافته  (زمین 
کیلو نیوتن بر متر  طول به  ١٠٠پارچه) با مقاومت کششی 

 منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح خاک.

٢۵٠٣٠١ 

  
 مترمربع 

کیلونیوتن  ۵٠به ازای هر  ٢۵٠٣٠١اضافه بها به ردیف 
 ۵٠افزایش در مقاومت کششی در هر جهت (افزایش کمتر از

 کیلو نیوتن به تناسب محاسبه خواهد شد).

٢۵٠٣٠٢ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح، حمل و اجرای ژئوتکستایل نبافته با مقاومت 
کاربرد در کیلو نیوتن بر متر در هر دو جهت برای  ٧کششی 

 جداسازی، زهکشی و کنترل غوطه وری و نظایر آن.

٢۵٠٣٠٣ 

  
 مترمربع 

به ازای هر کیلونیوتن افزایش  ٢۵٠٣٠٣اضافه بها به ردیف 
کیلو  ١در مقاومت کششی در هر جهت (افزایش کمتر از 

 نیوتن به تناسب محاسبه خواهد شد).

٢۵٠٣٠۴ 

  
 کیلو گرم 

تهیه، حمل و نصب صفحات مشبک گریتینگ کامپوزیتی 
(GRP/FRP) .با تمام وسایل و اتصاالت مربوط 

٢۵٠۴٠١ 

  
 مترمربع 

کامپوزیت چوب پالست به مصالح تهیه، حمل و نصب 
 میلی متر با اتصاالت مربوط. ٣٠تا  ٢۵ضخامت 

٢۵٠۴٠٢ 

  
 مترمربع 

میلیمتر   ۵بابت افزایش هر  ٢۵٠۴٠٢بها به ردیف  اضافه 
 تغییر در ضخامت.

٢۵٠۴٠٣ 

  
 مترمربع 

وود به  چوبی از نوع ترمومصالح تهیه، حمل و نصب 
 میلی متر با اتصاالت  مربوط. ٣٠تا  ٢۵ضخامت 

٢۵٠۵٠١ 

  
 مترمربع 

میلیمتر   ۵بابت افزایش هر  ٢۵٠۵٠١اضافه بها به ردیف 
 تغییر در ضخامت.

٢۵٠۵٠٢ 

  
 مترمربع 

روسی به منظور روکش دال   تهیه، حمل و نصب چوب
عرشه به همراه کلیه متعلقات نصب شامل پیچ و مهره و 

 واشر و کلیه عملیات  سوراخکاری و سایز کردن.

٢۵٠۵٠٣ 

  
 دسیمتر مکعب 

تهیه، حمل و نصب تکیه گاه یا ضربه گیر سازه  از مواد 
 االستومری و بدون الیه مسلح کننده.

٢۵٠۶٠١ 
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 . متفرقه بیست و پنجمفصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 دسیمتر مربع 

بابت تسلیح با ورق  فوالدی به  ٢۵٠۶٠١بها به ردیف اضافه 
 متر (تولید کارخانه ای). ضخامت ده میلی

٢۵٠۶٠٢ 

  
 دسیمتر مربع 

بابت تسلیح با ورق فوالدی به  ٢۵٠۶٠١اضافه بها به ردیف 
 متر (تولید کارخانه ای). ضخامت بیست میلی

٢۵٠۶٠٣ 

  
 دسیمتر مکعب 

های  ای االستومری  با الیه سازهتهیه، حمل و نصب تکیه گاه 
 االستومری و فوالدی.

٢۵٠۶٠۴ 

  
 دسیمتر مکعب 

ای االستومری  مسلح با  تهیه، حمل و نصب تکیه گاه سازه
 امکان اتصال مکانیکی به سازه و بدون ورق اضافی.

٢۵٠۶٠۵ 

  
 دسیمتر مکعب 

ای االستومری  مسلح  تهیه، حمل و نصب تکیه گاه سازه
 سربی جهت افزایش میرایی.دارای هسته 

٢۵٠۶٠۶ 

  
 دسیمتر مکعب 

ای مسلح با هسته سربی  تهیه، حمل و نصب تکیه گاه سازه
 دارای قابلیت میراگری و اتصال مکانیکی به سازه.

٢۵٠۶٠٧ 

  
 کیلوگرم 

تهیه، حمل و نصب نردبان از جنس آلومینیوم  دریایی به 
 همراه کلیه لوازم نصب و اتصال.

٢۵٠٧٠١ 

  
 مترمربع 

کیلوگرم  ١٢تهیه و نصب پلی استایرن منبسط شده با چگالی 
بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر با 

  تمام وسایل نصب.

٢۵٠٨٠١ 

  
 کیلوگرم 

به ازای افزایش هر کیلوگرم  ٢۵٠٨٠١اضافه بها به ردیف 
مقدار پلی استایرن مصرفی در هر مترمکعب ناشی از 

 ضخامت یا وزن مخصوص آن.افزایش 

٢۵٠٨٠٢ 

  
 کیلوگرم 

تهیه و حمل فاصله نگهدار از جنس پالستیک برای تامین 
 .(Spacer)پوشش بتن 

٢۵٠٨٠٣ 

  
 مترمربع 

تهیه، حمل و نصب پد های پلی اتیلن روی  فرانتال فرم به 
  سانتی متر. ٣ضخامت تا 

٢۵٠٩٠١ 

  
 عدد 

روی پانتون ها تهیه، حمل و نصب غلتک های پلی اتیلن 
(سیستم مهار بندی اسکله شناور با شمع) جهت ایجاد 

 امکان حرکت شمع در راستای عمود.

٢۵٠٩٠٢ 

 ٢۵١٠٠١ .(PDA)انجام آزمایش بارگذاری دینامیکی شمع  عدد   

 ٢۵١٠٠٢ انجام آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع. عدد   

 ٢۵١٠٠٣ .PITآزمایش سالمت شمع به روش  عدد   
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 . حمل و نقل بیست و ششم فصل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 . حمل و نقل بیست و ششم فصل

 
 مقدمه

 
 مهیجدول ضم نیو در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، ا لیفصل را در زمان برآورد، تکم نیا مهیدستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضم .1
هاي از حداکثر فاصله شتریباشد. چنانچه فاصله حمل ب دیجدول با نیهاي مندرج در احمل براساس فاصله نهیبوده و پرداخت هز زین مانیپ

هاي حمل نهیهز مانکاریضرورت دارد پ در جدول باشد، فاصله هاي حداکثر قابل قبول، مالك پرداخت خواهد بود و لذا مندرجقابل قبول 
 خود لحاظ کند. متیق شنهادیمازاد را در پ

شده، مبناي پرداخت بوده و صورت  لیکه مطابق جدول صفحه بعد تکم مانیحمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پ هايفاصله .2
شدن فاصله هاي حمل)  ادیز ایکم مصالح ( نیمنابع تام ای معادن تیدر موقع ریینخواهد شد. در صورت تغ میهاي حمل تنظجلسه فاصله

 اعمال نخواهد شد. مانکاریبابت به پ نیاز ا یختکاهش پردا ایاضافه و 
 باشد. یبها مفصول فهرست ریمشمول حمل در سا يهافیبا لحاظ فاصله اشاره شده در رد وست،یفواصل حمل ذکرشده در جدول پ .3

ها مورد استفاده قرار نهیبرآورد گز سهیفهرست بها براي مقا نیانچه اـمطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چن: در مرحله انجام تبصره
 .ردیگیهاي قابل قبول مندرج در جدول، مالك عمل قرار نمحداکثر فاصله رد،یگیم

 شود.یجدد مصالح، بهاي جداگانه اي پرداخت نمم ريیو بارگ هیشود از بابت تخل یم نیکه از محل کندن خاك، تام ییزهایدر خاکر .4
هاي حمل  فیرد ریشود و هر گونه استناد به مقاد یحمل صرفا براساس فاصله هاي حمل ذکر شده در جدول محاسبه و پرداخت م نهیهز .5

 .ستیحمل مصالح، مجاز ن نهیکار براي محاسبه هز ریاز فصل هاي دفترچه فهرست بها و مقاد کیمندرج در هر 
 نهینشده باشد، هز ینیب شیابالغ شود که براي حمل آن، فاصله اي در جدول پ مانکاریبه پ ديیکار جد اتیاجراي عمل نیچنانچه در ح .6

 شود.ینم جادیبراي حمل ا ديیجد فیلحاظ شود و رد دیکار جد متیق نییدر تع دیحمل با
اجرا  نیشوند، فاصله هاي مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در ح یمناقصه واگذار م فاتیکه بر اساس ترك تشر ییدر کارها .7

 کند، فواصل کمتر مبناي پرداخت خواهد بود. دایفواصل اجرا شده کاهش پ
و هم  لومتریک 30تا انبار کارگاه، تا فاصله  لیحمل و باراندازي مصالح از محل تحو ري،یبارگ ۀنیهز لومتر،یهاي با واحد تن کفیدر رد .8
 30حمل مازاد بر نهیفهرست بها، در نظر گرفته شده است. هز نیفصل هاي ا ریهاي سا فیرد متیاز انبار کارگاه تا محل مصرف، در ق نیچن
 شود.یفصل پرداخت م نیهاي ا فیحسب مورد بر اساس رد لومتریک
) فاصله حمل از مرکز ثقل برداشت تا یسنگ ای ی(معمول زيیهاي حمل مصالح حاصل از کندن خاك براي مصرف در خاکرفیبراي رد .9

 هازيیرسنگ ای زهایشده در خاکر دهیکوب زيیسنگ ر ایحمل، حجم خاك  نهیشود حجم خاك براي محاسبه هز یمرکز ثقل مصرف منظور م
حمل قرار  نهیمبناي محاسبه هز هیمل از محل برداشت تا محل تخلـله حـمازاد به دپو، فاص اینامناسب  الححمل مص فیباشد. براي رد دیبا
 .ردیگیم

 شود. یاعمال نم یاضافه پرداخت یشن ایهاي ساخته نشده و بابت حمل در راه .10
 .ردیگیصورت نم یبابت اضافه پرداخت نیو صعوبت هاي مترتب منظور شده و از ا زیها، افت و رفیدر بهاي واحد رد .11
 کی دکننده،یوزن مشخص شده در کاتالوگ و جداول استاندارد کارخانه معتبر تول لوگرمیهر ک يزابه ا وژ،یفیسانتر يحمل شمع ها يبرا .12
 گردد. یبابت حمل منظور م لوگرمیک

(از  گريیاست و مبلغ د دهیو عوارض متعلقه لحاظ گرد هیحمل، تخل ري،یهاي مربوط به بارگ نهیهز یتمام ،ییایهاي حمل در فیدر رد .13
 .ستیاي) قابل پرداخت نمنطقه بیجمله ضر

 باشد.یفهرست بها، قابل پرداخت نم نیبابت حمل آب در ا يانهیهز چگونهیه .14
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 . حمل و نقل بیست و ششم فصل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 نییتع ریها به شرح ز فیحسب مورد، مازاد بر مسافت مشخص شده در رد ،یحمل خشک نهیجهت محاسبه هز یمقدار مصالح مصرف .15

 گردد:یم
شده در داخل  يرینخاله ها، براساس حجم مصالح بارگ هیتخل ياز محل انباشت موقت تا محل دپو بیاز تخر یحمل مصالح ناش .15-1
 .گرددیمحاسبه م ونیکام
حجم مواد حمل شده برابر حجم محل کنده شده  زها،یجهت مصرف در خاکر ایبه محل دپو و  نیحمل خاك حاصل از کندن زم يبرا .15-2

 ياز تورم در بها یحجم ناش ادیمربوط به ازد يها نهیشود و هز یاست، محاسبه م دهیها اجرا گردو دستورکار ییاجرا يکه طبق نقشه ها
 .ستشده ا دهیکندن، د فیرد
 حمل که خاکی حجم ،یخاک کیساخت دا ای خاکریزها ايبر) هگارکا رجخا یا خل(در دا قرضه محلاز  هشد تهیه يهاكخا ردمودر  .15-3

 .ودگرفته میش نظردر  نکوبیداز  پس فمصر محل يهاازهندا حجم برابر د،میشو
متناظر با  مانیس اریع ایو  فیمشخص شده در شرح رد مانیس اریساخته بر اساس ع شیبتن درجا و بتن پ هیته يبرا مانیمقدار س .15-4

 شود. ی) بر حسب تن، محاسبه ماتیکل 18مقاومت مشخصه مربوط (طبق محاسبات بند 
 شود.یبابت حمل منظور م لوگرمیک کی ازدهم،یمربوط به فصول نهم، دهم و  یفوالد مصرف لوگرمیهر ک يبه ازا .15-5
)، يکارخانه ساخت قطعات فوالد ای(کارگاه پروژه  ساخت محل تا تهیه محلاز  ت،الآهنآ به طمربو کیلومتر 30بر زادما حمل ینههز .15-6

 هزینهدر کارخانه ساخته شوند،  يقطعات فوالد ن،یسنگ يفوالد يمه فصل کارهامقد 5. چنانچه طبق بند دمیشو محاسبه، 5-15مطابق بند 
 ضریب لعماا بااول) و  کیلومتر 30کسر ونبد( 260202 یفاز رد کار،یدرپا ياز محل کارخانه و بارانداز هشد ساخته تقطعا حمل ي،گیرربا
 .دشومی رمنظوو  محاسبه 2

 شود.ی) در نظر گرفته میکوه ای يمترمکعب شن و ماسه (رودخانه ا کیساخته،  شیهر مترمکعب بتن درجا و بتن پ يبرا .15-7
و مصالح  یاسکله وزن يبلوك ها ریمناسب ز منینش جادیو ا يجهت بستر ساز یمصالح سنگ ییاجرا لیهر مترمکعب پروف يبرا .15-8

 شود.یدر نظر گرفته م ،یمترمکعب مصالح سنگ کی ،یاز آب شستگ یاسکله وزن يبلوك ها يجهت حفاظت پا یسنگ
 شود.یدر نظر گرفته م ،یمترمکعب مصالح سنگ کیموج شکن،  یو مصالح سنگ لیراکف لیهر مترمکعب پروف يبرا .15-9
 گردد.یمشمول حمل م یمترمکعب مصالح سنگ کیشده،  دهیکوب راساسیهر مترمکعب قشر توونان و ز يبرا .15-10
برابر  15/1تر)، معادل  ای(خشک یارتعاش ینیگزیو جا یکوبش یهر مترمکعب ستون سنگ يبرا ،یسنگ يستون ها ينه امصالح دا .15-11

 گردد. یشده، لحاظ م يستون حفار کیحجم تئور
 گردد.یشده لحاظ م ختهیمترمکعب بتن برحسب حجم بتن ر کی کسر،یو حمل بتن با تراك م یحمل اساس بتن يبرا .15-12
به شرح  260305 یال 260301 يها فیمازاد بر مسافت مشخص شده در رد ،ییایحمل در نهیجهت محاسبه هز یمصالح مصرف مقدار .16
 گردد:یم نییتع ریز

(طبق محاسبات  متناظر با مقاومت مشخصه مربوط مانیس اریع ایو  فیمشخص شده در شرح رد مانیس اریبر اساس ع مانیمقدار س .16-1
 شود. یبرحسب تن، محاسبه م) اتیکل 18بند 
 شود.یبابت حمل منظور م لوگرمیک کی ازدهم،یمربوط به فصول نهم، دهم و  یفوالد مصرف لوگرمیهر ک يبه ازا .16-2
 شود.ی) در نظر گرفته میکوه ای يتن شن و ماسه (رودخانه ا 2/2ساخته،  شیهر مترمکعب بتن درجا و بتن پ يبرا .16-3
 شود.یدر نظر گرفته م ،یتن مصالح سنگ 2موج شکن،  یمصالح سنگ لیهر مترمکعب پروف يبرا .16-4
حداقل حجم  يمهندس مشاور و بر مبنا دیقطعات با تائ يریحجم بارگ وژ،یفیسانتر يساخته و شمع ها شیپ یحمل قطعات بتن يبرا .16-5

قطعات،  ریدر خود قطعه و سا بیآس جادیآن ها جهت نصب در محل بدون ا يریو بارگ یجابجائ ،یامکان دسترس يریاشغال شده، با در نظرگ
 باشد.یساخته، محاسبه و مورد عمل م شیو حمل قطعات پ یاصول و ضوابط جابجائ هیکل تیحمل و خدمه آن و رعا زاتیتجه یمنیا نیتام
 

 
 

 

١٠٠  
 

 



 . حمل و نقل بیست و ششم فصل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 

 هاي حمل مصالحفاصله جدول
 

 اتیعمل فیرد
فاصله حمل 

 )لیما-لومتری(ک
فاصله حمل قابل قبول حداکثر 

 )ییایدر لیما ای لومتری(ک
 25  .یمعمول يزهایمصرف در خاکر يفاصله حمل مواد حاصل از کندن خاك برا 1
 15  .یهاي معمول يزیفاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف درخاکر 2
 15  .یخاک کیفاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در دا 3
 50  .لیقرضه تا محل مصرف در راکففاصله حمل از معدن  4
 100  فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف توونان. 5
 15  .)آن ریمازاد (خاك، سنگ، لجن و نظا ایفاصله حمل به دپو مصالح نامناسب  6
 10  ).ایدر در هیتخل( یروبیاز ال یمصالح ناش ییایفاصله حمل در 7
 25  )یدر خشک هی(تخل یروبیاز ال یفاصله حمل مصالح ناش 8
 15  .بیفاصله حمل مواد حاصل از تخر 9
 100  .راساسیفاصله حمل ز 10
 150  بتن. دیبتن از محل معدن تا محل تول) ايرودخانهی(فاصله حمل مصالح سنگ 11
 175  بتن. دیبتن از محل معدن تا محل تول )یکوه( یفاصله حمل مصالح سنگ 12
 20  .کسریتراك مفاصله حمل بتن با  13
 30  .یفاصله حمل بتن براي اجراي اساس بتن 14
 60  .لوگرمیک 300تا  1 یفاصله حمل مصالح سنگ 15
 120  .لوگرمیک 1000تا  300 یفاصله حمل مصالح سنگ 16
 120  تن. 3تا  1 یفاصله حمل مصالح سنگ 17
 120  تن. 8تا  3 یفاصله حمل مصالح سنگ 18
 120  تن. 8از شیب یمصالح سنگفاصله حمل  19
 100  .یاسکله بلوک يرسازیز یفاصله حمل مصالح سنگ 20
 100  .یسنگ يستون ها يفاصله حمل مصالح دانه ا 21
 score protection.(  120( یحفاظت یفاصله حمل مصالح سنگ 22
 20  ).یروبیال اتیاز عمل یناش( کیفاصله حمل مصالح انباشته شده در دا 23
 450  .لگردیفاصله حمل م 24
 450  فاصله حمل انواع آهن آالت. 25
 300  .مانیفاصله حمل س 26
 30  موج شکن. یمصالح سنگ ییایفاصله حمل در 27
 30  ساخته. شیپ یقطعات بتن ییایفاصله حمل در 28
   و آهن آالت. مانیس ،یمصالح سنگ ییایفاصله حمل در 29
 20  ساخته. شیپ یقطعات بتن ینیفاصله حمل زم 30
   .وژیفیسانتر يشمع ها ینیفاصله حمل زم 31

 
 ازيندراباو  تحویل محلاز  حمل ي،گیرربا هزینهفهرست بها که در جدول فوق لحاظ نشده اند،  نیدر ا یمصرف مصالح ریسا ي: برا 1حیتوض
مربوط درنظر گرفته شده است و  يیفهارد قیمتدر  ف،مصر محل تا يو حمل و بارانداز هگارکا رنبااز محل ا يریبارگ ه،گارکا رنبادر ا

 باشد. یبه طور جداگانه، بابت حمل آنها قابل پرداخت نم يا نهیهز چگونهیه
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 . حمل و نقل بیست و ششم فصل
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 گردد.یآالت پرداخت مآهن ییایحمل در فیساخته، از رد شیپ يقطعات فوالد ییایحمل در هزینه:  2حیتوض

 باشد.جدول فوق به ترتیب کیلومتر و مایل دریایی می : واحد حمل زمینی و دریایی در 3توضیح
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 . حمل و نقل بیست و ششم فصل
 ١۴٠١سال رشته کارهای دریایی و ساحلی  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از کندن خاک برای مصرف در  
 خاکریزی های معمولی.

٢۶٠١٠١ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی  های 
 معمولی مازاد بر یک کیلومتر.

٢۶٠١٠٢ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

در دایک  خاکی مازاد حمل از معدن قرضه تا محل مصرف 
 بر یک کیلومتر.

٢۶٠١٠٣ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف برای مصالح  توونان، 
 مازاد بر یک کیلومتر.

٢۶٠١٠۴ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف برای  راکفیل، مازاد بر 
 یک کیلومتر.

٢۶٠١٠۵ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف جهت بسترسازی زیر 
 بلوک های اسکله وزنی مازاد بر یک کیلومتر.

٢۶٠١٠۶ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف جهت ایجاد  سطح 
 نشیمن مناسب بلوک های اسکله وزنی مازاد بر یک کیلومتر.

٢۶٠١٠٧ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف برای سنگ های 
 .(score protection)حفاظت از آب شستگی 

٢۶٠١٠٨ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف جهت احداث  موج 
 کیلوگرم) مازاد بر یک کیلومتر. ٣٠٠تا  ١شکن (سنگ های 

٢۶٠١٠٩ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

محل مصرف جهت احداث  موج حمل از معدن قرضه تا 
کیلوگرم) مازاد بر یک  ١٠٠٠تا  ٣٠٠شکن (سنگ های 

 کیلومتر.

٢۶٠١١٠ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف جهت احداث  موج 
 تن) مازاد بر یک کیلومتر. ٣تا  ١شکن (سنگ های 

٢۶٠١١١ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

جهت احداث  موج  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف
 تن) مازاد بر یک کیلومتر. ٨تا  ٣شکن (سنگ های 

٢۶٠١١٢ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل از معدن قرضه تا محل مصرف جهت احداث  موج 
 تن) مازاد بر یک کیلومتر. ٨شکن (سنگ های بیش از 

٢۶٠١١٣ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

سنگی و حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی،  
 متر. ۵٠لجنی) بیش از 

٢۶٠١١۴ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب انواع  بتن. (شامل 
 بتن حفاری شمع های متقاطع و درجاریز)

٢۶٠١١۵ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل زیر اساس مازاد بر یک کیلومتر.
٢۶٠١١۶ 

 
 

 

١٠٣  
 

 



 . حمل و نقل بیست و ششم فصل
 ١۴٠١سال رشته کارهای دریایی و ساحلی  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 

 -مترمکعب 
 مایل دریایی

مایل  ۵٫٠ناشی از الیروبی مازاد بر حمل دریایی مواد 
 دریایی.

٢۶٠١١٧ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل خشکی مواد ناشی از الیروبی مازاد بر یک کیلومتر.
٢۶٠١١٨ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل  معدن تا 
 محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر.

٢۶٠١١٩ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا  محل 
 تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر.

٢۶٠١٢٠ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل بتن با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر.
٢۶٠١٢١ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل بتن برای اجرای اساس بتنی مازاد بر یک کیلومتر.
٢۶٠١٢٢ 

  
 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته برحسب حجم بتن 
پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر نیست)  مازاد بر یک 

 کیلومتر.

٢۶٠١٢٣ 

  
 کیلومتر  -تن  

 ٣٠حمل شمع های پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) مازاد بر  
  کیلومتر.

٢۶٠١٢۴ 

 ٢۶٠٢٠١ کیلومتر. ٣٠کابل، مازاد بر  حمل میلگرد، تایراد و کیلومتر  -تن    

 ٢۶٠٢٠٢ کیلومتر. ٣٠حمل انواع آهن آالت مازاد بر  کیلومتر  -تن    

 ٢۶٠٢٠٣ کیلومتر. ٣٠حمل سیمان مازاد بر  کیلومتر  -تن    

  

 
مایل  -تن 

 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگی، سنگ های موج شکن، آهن 
آالت)، سیمان آالت (شامل میلگرد، کابل و سایر آهن 

 ١٠تا فاصله  ۵٫٠پاکتی، قطعات بتنی پیش ساخته بیش از 
 مایل دریایی.

٢۶٠٣٠١ 

  

 
مایل  -تن 

 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگی، سنگ های موج شکن، آهن 
آالت (شامل میلگرد، کابل و سایر آهن آالت)، سیمان 

مایل  ٣٠تا  ١٠پاکتی، قطعات بتنی پیش ساخته تا فاصله 
 دریایی.

٢۶٠٣٠٢ 

  
 

مایل  -تن 
 دریایی

حمل دریایی کلیه مصالح سنگی، آهن آالت (شامل میلگرد، 
 ۶٠تا  ٣٠کابل و سایر آهن آالت) و سیمان  پاکتی تا فاصله 

 مایل دریایی.

٢۶٠٣٠٣ 
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 . حمل و نقل بیست و ششم فصل
 ١۴٠١سال رشته کارهای دریایی و ساحلی  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 

مایل  -تن 
 دریایی

حمل دریایی کلیه مصالح سنگی، آهن آالت  (شامل 
پاکتی تا  فاصله  میلگرد، کابل و سایر آهن آالت) و سیمان

 مایل دریایی. ٩٠تا  ۶٠

٢۶٠٣٠۴ 

  
 

مایل  -تن 
 دریایی

حمل دریایی کلیه مصالح سنگی، آهن آالت (شامل میلگرد، 
مایل  ٩٠کابل و سایر آهن آالت)، سیمان  پاکتی بیش از 

 دریایی.

٢۶٠٣٠۵ 
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 یدروگرافی. ه بیست و هفتمفصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 یدروگرافی. ه بیست و هفتمفصل 

 
 مقدمه

 
 یاحتمال تیموقع زیو ن یروبیال تی(شامل موقع اولیه از وضعیت موجود محدوده اجراي کار یدروگرافیه ،ییاجرا اتیاز شروع عمل شیپ .1
 تیصالح یگواه يامر (دارا نیا يمربوط برا صالحیگردد. انتخاب شرکت ذیانجام م مانکاریمصالح حاصل از الیروبی) توسط پ هیتخل کیدا

 مانکاریـنقشه ها برعهده پ هیو ته یدروگرافیـه اتیأیید مهندس مشاور و کارفرما) و انجام عملـبرنامه و بودجه و مورد ت نمربوط از سازما
 مانکاریشود به پ یمشخص م مانیکه در اسناد پ یبیبه صورت مقطوع با ترت 270101 فیطبق رد ه،یاول یدروگرافیانجام ه نهیهز باشد.یم

 مانکاریبه عهده پ مانیطبق اسناد پ یدروگرافیکه ه یشده باشد. درصورت نییتع يگرید بیترت مانیکه در اسناد پ نیگردد، مگر ایپرداخت م
مشاور) و  دی(به فواصل مورد تائ یمقاطع عرض هیو چاپ نقشه ها، ته هیرقوم، ته هیبرداشت کل يها نهیشامل هز شده، ادی فیرد يباشد، بها

 .شدبایاساس م نیمحاسبه احجام کار بر ا
کننده برآورد در  هیواحد ته ایتوسط مشاور  ينقشه بردار ینیزم اتیعمل اسیمق زی: روش هیدروگرافی و فاصله خطوط ساندینگ و نحیتوض

 اتیواحد عمل يها در بها یپرداخت قیجهت تدق کار انیم یدروگرافیه اتیانجام عمل نهیتعیین خواهد شد. هز یخصوص -یمشخصات فن
 صورت نخواهد گرفت. يبه و یبابت پرداخت نیشده است و از ا دهید مانکاریتوسط پ یروبیال
انجام و  کیبه شرح بند  صالحیتوسط شرکت ذ یینها یدروگرافیه ستیبایاز صحت کار م نانیجهت اطم ،یروبیال اتیعمل انیپس از پا .2

 پرداخت خواهد شد. 270102 فیکار از رد نیمربوط به ا يها نهیهز هیشود. کل هیمربوط ته ينقشه ها
کارگر در  ،یشناور، گروه غواص ،یفدروگرایو ه يبردار نقشه لیاعم از وسا میدستگاه نظارت مق ازیمورد ن یامکانات کنترل يها نهیهز .3
 شده است. دهیفصل، د نیا يهافیرد متیق
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 یدروگرافی. ه بیست و هفتمفصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مقطوع 

تهیه و تامین کلیه تجهیزات و انجام عملیات هیدروگرافی 
 اولیه به همراه تهیه کلیه نقشه های مربوطه.

٢٧٠١٠١ 

  
 مقطوع 

تهیه و تامین کلیه تجهیزات و انجام عملیات  هیدروگرافی 
 نهائی به همراه تهیه کلیه نقشه های مربوطه.

٢٧٠١٠٢ 
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 یدستمزد ی. کارها بیست و هشتمفصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 یدستمزد ی. کارها بیست و هشتمفصل 

  
 مقدمه

 
 شده است که:  ینیب شیپ ییفصل، براي کارها نیکارهاي دستمزدي موضوع ا .1
و بهاي واحد کارهاي دستمزدي مورد نظر، شامل  فیبرآورد، شرح رد هیهنگام ته .شودیم هیکارفرما ته نهیمصالح آنها توسط و به هز .1-1

 هیرد، تهدستورالعمل کارب 1-2هاي الزم، نصب و راه اندازي، به صورت ستاره دار مطابق بند  ییحمل و باراندازي در کارگاه، جابجا ري،یبارگ
 .شودیفصل درج م نیو در ا
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 یدستمزد ی. کارها بیست و هشتمفصل 
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد
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 کار یمصالح پا.  ١ وستیپ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 کار یمصالح پا.  ١ وستیپ
 

 مقدمه
 
کار، طبق  ياجرا يباشد و با توجه به برنامه زمانبند ازیمورد ن مان،یموضوع پ ياجرا يشود که برا یاطالق م یکار، به مصالح يمصالح پا .1

شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به  ای يرگیانبار شود که قابل اندازه یو در کارگاه به طور مرتب به شکل هیته مانکاریتوسط پ یمشخصات فن
 شود.  میورود مشخص شده است، با حضور مهندس مشاور تنظ خیصورت جلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تار دیبا رگاه،کا
مصالح  يمربوط و بارانداز هايفصل يها فیشده در رد ینبیشیحمل تا فاصله پ ،يریبارگ نهیهز مه،یفهرست ضم يها فیرد متیدر ق .2

شده در مقدمه  ینبیشیموارد پ يحمل مازاد مصالح، به استثنا يبرا پرداختی گونهدر کارگاه به صورت منظم، در نظر گرفته شده است و هر
 شود. ینم انجام ها،فصل

مصالح  يدرصد بها 70 مانکار،یپ یمال هیبن تیتقو يشود و برا یم يرگیکار، اندازه يموقت، مقدار مصالح پا تیصورت وضع هیهنگام ته .3
 بیضر ،ايمنطقه بی)، با احتساب ضرشوندیحمل مازاد م نهیکه مشمول هز یمصالح ي(برا 7/0 بیحمل بدون اعمال ضر نهیکار و هز يپا

 شود. یمنظور م هاتیدر صورت وضع مانکار،یپ يشنهادیپ بیو ضر يباالسر
حق خارج کردن آن ها را از محوطه کارگاه  مانکاریمتعلق به کارفرماست و پ ت،یکار، پس از منظور شدن در صورت وضع يتمام مصالح پا .4

(چنانچه در  تیصورت، پس از کسر آن از صورت وضع نینداشته باشد. که در ا یضرورت مان،یموضوع پ ياجرا يکه برا یندارد، مگر مصالح
 کارگاه خارج کند. مهندس مشاور و موافقت کارفرما، آن ها را از شنهادیبا پ تواندیم مانکاریشده باشد)، پ رمنظو تیصورت وضع

که در مقابل  یآن ها را در محل مناسب دیبا مانکاریاست و پ مانکاریبه عهده پ مان،یدر مدت پ کار،يمصالح پا يحفظ و نگهدار تیمسئول .5
 عوامل مصون باشد، انبار کند.  ریو سا يعوامل جو

موقت در نظر گرفته  هايتیدر صورت وضع کاريمصالح پا يمحاسبه بها يکار، تنها برا يشده در فهرست مصالح پا نیینرخ مصالح تع .6
 . ستیموارد ن ریاستناد در سا ایشده است و قابل استفاده 

 ریسازمان برنامه و بودجه کشور و سا یاز نرخ عوامل موثر ابالغ يریبا بهره گ مانیاستفاده حسب موضوع پ مورد يها فیرد يگذار متیق .7
 مان،یدر اسناد پ متیق يدارا يهافیرد فقط گردد. یکننده برآورد انجام و در اسناد ارجاع کار درج م هیواحد ته ایاور مستندات توسط مش

 باشند.یم وستیپ نیمطابق ا اختمشمول پرد
منظور شود. مصالح  کار،يمصالح پا نوع چیه دینبا ،یقطع تیموقت و در صورت وضع لیموقت پس از تحو تیصورت وضع نیدر آخر .8

 از کارگاه خارج شود. مانکاریتوسط پ دیاست، با مانکاریمانده و متعلق به پ یمازاد بر مصرف که در کارگاه باق
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 کار یمصالح پا.  ١ وستیپ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ ماسه شسته. مترمکعب   

 ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترمکعب   

 ۴١٠٢٠١ توونان. مترمکعب   

 ۴١٠٣٠١ میلیمتر. ١٠-٣٠مصالح سنگی با دانه بندی  مترمکعب   

 ۴١٠٣٠٢ میلیمتر. ٣٠-۵٠سنگی با دانه بندی مصالح  مترمکعب   

 ۴١٠٣٠٣ .(score protection) مصالح سنگی حفاطتی مترمکعب   

 ۴١٠۴٠١ سیمان نوع دو پاکتی. تن   

 ۴١٠۴٠٢ سیمان نوع دو فله. تن   

 ۴١٠۵٠١ شمع سانتریفیوژ. کیلو گرم   

 ۴١٠۶٠١ شمع لوله ای. مترطول   

 ۴١٠۶٠٢ سپر فلزی. کیلو گرم   

 ۴١٠۶٠٣ انواع میلگرد ساده. کیلو گرم   

 ۴١٠۶٠۴ انواع میلگرد آجدار. کیلو گرم   

 ۴١٠۶٠۵ تایراد. کیلو گرم   

 ۴١٠۶٠۶ انواع کابل. کیلو گرم   

 ۴١٠۶٠٧ انواع تیرآهن. کیلو گرم   

 ۴١٠۶٠٨ انواع تیرآهن بال پهن. کیلو گرم   

 ۴١٠۶٠٩ انواع نبشی. کیلو گرم   

 ۴١٠۶١٠ انواع ناودانی. کیلو گرم   

 ۴١٠۶١١ انواع سپری. کیلو گرم   

 ۴١٠۶١٢ انواع ورق. کیلو گرم   

 ۴١٠۶١٣ انواع پروفیل توخالی. کیلو گرم   

 ۴١٠۶١۴ انواع تسمه. کیلو گرم   

 ۴١٠٧٠١ انواع گریتینگ فلزی. کیلو گرم   

 ۴١٠٧٠٢ گریتینگ کامپوزیت. کیلو گرم   

 ۴١٠٨٠١ کفپوش های بتنی پرسی (پیورس). قالب   

 ۴١٠٨٠٢ انواع رنگ زینک ریچ، پلی آمید و پلی یورتان. کیلو گرم   

 ۴١٠٨٠٣ رنگ اپوکسی کلدینگ. کیلو گرم   
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 کار یمصالح پا.  ١ وستیپ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠٨٠۴ .(GFE)رنگ گلس فلیک اپوکسی  کیلو گرم   

 ۴١٠٨٠۵ رنگ ضد سایش. کیلو گرم   

 ۴١٠٩٠١ پوشش های پتروالتوم. مترمربع   
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 یباالسر یها نهی. شرح اقالم هز٢وستیپ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 یباالسر یها نهی. شرح اقالم هز٢وستیپ
 

 شود.یم کیتفک ریکار، به شرح ز يباالسر نهیو هز یعموم يباالسر نهیبه هز یبه طور کل ،يباالسر نهیهز
 
 یعموم يباالسر نهیهز .1
 : ریدرج شده در ز هاي نهیمربوط کرد، مانند هز یآن ها را به کار مشخص توان یاست که نم هایی نهیاز نوع هز نهیهز نیا
 تدارکات و خدمات. ،یو مال يامور ادار ،یشرکت، دفتر فن تیریمد یانسان يرویشامل ن ،يدفتر مرکز یانسان يرویدستمزد ن نهیهز .1-1
 .يکارکنان دفتر مرکز يکاریب مهیب نهی(سهم کارفرما)، به انضمام هز يکارکنان دفتر مرکز مهیو حق ب یعموم هاي مهیب نهیهز .1-2
 شود.یانجام م یعموم هینقل لیبا وسا ران،یمد ایو ذهاب که توسط کارمندان  ابیا هاي نهیو هز يدفتر مرکز هینقل لیوسا نهیهز .1-3
 .ياجاره محل دفتر مرکز ای گذاري هیسرما نهیهز .1-4
 .يدفتر مرکز ينگهدار نهیهز .1-5
 .يدفتر مرکز يدفتر لیاستهالك وسا نهیهز .1-6
 .يآب، برق و سوخت دفتر مرکز نهیهز .1-7
 .يمخابرات و پست دفتر مرکز نهیهز .1-8
 .يو آبدارخانه دفتر مرکز ییرایپذ نهیهز .1-9
 .يو ملزومات دفتر مرکز رالتحری لوازم  نهیهز .1-10
 .يو چاپ نقشه در دفتر مرکز یفتوکپ نهیهز .1-11
 .ها شرکت در مناقصه ياسناد برا هیته نهیهز .1-12
 .ها ضمانت نامه شرکت در مناقصه نهیهز .1-13
 در مجامع و مانند آن ها. تیعضو ات،ینشر ،ییو قضا یحقوق هاي نهیمتفرقه، شامل هز هاي نهیهز .1-14
 .يدفتر مرکز يبرا يعوارض شهردار نهیهز .1-15
 .ياز انبار مرکز برداري و بهره ينگهدار هاي نهیاجاره و هز ای گذاري هیسرما نهیهز .1-16
 .يدفتر مرکز يا انهیرا زاتیدستگاه ها و تجه نهیهز .1-17
 کار  يباالسر نهیهز .2
 : ریدرج شده در ز هاي نهیمربوط کرد، مانند هز یآن را به کار مشخص توان یاست که م هایی نهیاز نوع هز نه،یهز نیا

 است:  ریکه شامل موارد ز گذاري هیسرما هاي نهی. هز2-1
 است. مانکاریپرداخت که نزد پ شیبا توجه به وجوه پ مانکار،یتنخواه در گردش پ نهی. هز2-1-1
 آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. ياز وجوه نقد یاشن نهی. هز2-1-2
 است:  رزی موارد شامل که ها، ضمانت نامه نهی. هز2-2
 ضمانت نامه انجام تعهدات. نهی. هز2-2-1
 پرداخت. شیضمانت نامه پ نهی. هز2-2-2
 کار.  يضمانت نامه وجوه حسن اجرا نهی. هز2-2-3
 .اتیمال نهی. هز2-3
 .مانکاریپ . سود2-4
 است: ریمستمر کارگاه، که شامل موارد ز هاي نهی. هز2-5
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 یباالسر یها نهی. شرح اقالم هز٢وستیپ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
 نهیهز نیو خدمات همچن نیو تدارکات، کمپ و کانت یمال ،يادار ،یکارگاه، دفتر فن یعموم یسرپرست یانسان يرویدستمزد ن نهی. هز2-5-1

 کارگاه، منظور نشده است.  دنیو برچ زیتجه نهیفهرست بها و هز يها فیرد متیعوامل کارگاه که در ق ریدستمزد سا
 . ردگی یقرار م شیو آزما یبازرس يکارفرما و مهندس مشاور برا اریکه در اخت یخدمات یانسان يروین نهی. هز2-5-2
 کار مربوط. ينقاط، برا ریبه کارگاه و سا يو کارکنان دفتر مرکز رانیسفر مد نهی. هز2-5-3
 .مانیاسناد و مدارك پ یاضاف هاي نسخه هیته نهی. هز2-5-4
 .مانکاریکارکنان و کارمندان پ يغذا نهی. هز2-5-5
 کارگاه. ییرایپذ نهی. هز2-5-6
 متفرقه. هاي نهیپست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هز هاي نهی. هز2-5-7
 تدارکات کارگاه. يبرا هینقل لهیوس نیتأم نهی.. هز2-5-8
 و ملزومات. ریچاپ، لوازم التحر ،یفتوکپ نهی. هز2-5-9
 .مانکاریپ هاي شیآزما نهی. هز2-5-10
 کار. لیو تحو یمدارك فن هیته هاي نهی. هز2-6
 .لمیعکس و ف هیته هاي نهی. هز2-6-1
 .ازکاری) ، در حد نShop Drawings(یکارگاه هاي نقشه هیته نهی. هز2-6-2
 ).As Built Drawingsچون ساخت ( هاي نقشه هیته نهی. هز2-6-3
 و کنترل پروژه. يزری برنامه هاي نهی. هز2-6-4
 موقت. لیانجام شده تا زمان تحو اتیعمل ينگهدار هاي نهی. هز2-6-5
 .یموقت و قطع لیمربوط به امور تحو يها نهی. هز2-6-6

بابت  نیشده است و از ا ینبی شیپ آالت نیماش یساعت نهیجزو هز آالت نیماش رگاهیشاغل در تعم یانسان يرویدستمزد ن نهی) هز1 حیتوض
 منظور نشده است. يباالسر هاي نهیدر هز اي نهیهز

 يروین يکاریب مهیسهم کارفرما، ب مهیب هاي نهیچون هز ،اي هیسرما هاي نهیچون هز ،اي هیسرما هاي ییتملک دارا هاي ) درطرح2 حیتوض
از محل  ییاجرا هاي مشمول)، توسط دستگاه يها مانیپ ي(برا يعوارض شهردار نهیهز نیبر ارزش افزوده و همچن اتیکارگاه، مال یانسان

 منظور نشده است. يباالسر هاي نهیاز بابت آن ها در هز اي نهیشود. هز یم ختاعتبار طرح پردا
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 کارگاه دنیو برچ زیدستورالعمل تجه.  ٣ وستیپ
 
به  دیمربوط به هر رشته، با يرو، در کارها نیشده است، از ا هیمختلف ته هاي استفاده در رشته يو برا یدستورالعمل به صورت عموم نیا

 .ردیدستورالعمل مورد استفاده قرار گ نیا ریآن کار، مقاد ازیو ن تیتناسب ماه
 
 فیتعار .1
دوره اجرا انجام شود، تا آغاز و انجام دادن  يبه صورت موقت برا دیاست که با یاقدامها و تدارکات ات،یکارگاه عبارت از عمل زیتجه .1-1

 شود.  سریم مان،یطبق اسناد و مدارك پ مان،یموضوع پ اتیعمل
مانند  رند،یگ یقرار م برداري مورد بهره ،ییاجرا اتیلـعم یبانیپشت يشود که برا یگفته م یانـبه ساختم ،یبانیپشت يان هاـتمساخ .1-2

ساخت قطعات  ،ینقاش ،يصافکار ،ي سازياطرـب ،ياتوربندـآرم ،ينجار ،يآهنگر ،یساتیأسـت يارگاه هاــشامل ک دهیسرپوش يهاکارگاه
اتاق محل  مانکار،یپ شگاهیانبار مواد منفجره، آزما ده،یسرپوش يانبارها آالت، نیماش دهیسرپوش هاي رگاهیتعمساخته و مانند آن، شیپ

 و ... یسوخت رسان ستگاهیبرق، ا يترانسفورماتورها و مولدها
 ردیدادن به آن ها، مورد استفاده قرار گ سیافراد مستقر در کارگاه و سرو يشود که برا یگفته م یبه ساختمان ،یعموم يساختمان ها .1-3

تلفنخانه،  خانه،یفروشگاه، درمانگاه، رختشو ،ییآشپزخانه، نانوا ،يغذاخور ،یمسکون يمانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان ها
 .دهیسرپوش هاي نگیپارک

آب و  تیهدا يو کانال ها زیخاکر جادیفاضالب، ا و یسطح يو دفع آب ها آوري جمع ستمیس ،بندي ابانیشامل خ ،يمحوطه ساز .1-4
 نیتأم ،یروباز، حصار کش يها نگیپارک ،یورزش هاي نیروباز، زم يسبز، انبارها يفضا ل،یحفاظت کارگاه در مقابل س يبرا گرید داتیتمه

 مشابه است. يو حفاظت و کارها یمنیا زاتیتجه نیمحوطه، تأم ییروشنا
کارفرما  يکار، از سو ياجرا ازیاز کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد ن هایی محل ایکارگاه، محل  يمنظور از ورود .1-5

 نییتع مانیپ یخصوص طیدر شرا گفته، شیپ يازهایاز ن کیهر  نیتأم يارگاه براـک يات ورودـشود. مشخص یم مانکاریپ لیو تحو نیتأم
 شود. یم
 زاتیو حفاظت مصالح و تجه ينگهدار يکارگاه، برا زیتجه ییاز کارگاه است که با توجه به طرح جانما هایی محل ایانبار کارگاه، محل  .1-6

 شود.  یمربوط، از آن ها استفاده م يدستورالعمل ها تیبا رعا
 موجود کشور را به کارگاه متصل کند.  ياز راه ها یکیاست که  یراه ،یراه دسترس .1-7
 احداث شود. اتیعمل يبه محل اجرا یابیدست يهستند که برا هایی راه س،یسرو هاي راه .1-8
با واسطه  ای میهستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را، به طور مستق هایی راه ،یارتباط هاي راه .1-9

 . کنندیکار متصل م يبه محل اجرا گر،ید هاي راه
موضوع  اتیاما به علت عمل ی شدموجود انجام م ریکه قبالً از مس ،یعموم هینقل لیتردد وسا نیتأم ياست که برا یراه ،یراه انحراف .1-10
کار  ریو احجام و مقاد مانکاریبه پ یدر صورت لزوم مطابق با دستور کار ابالغ یاحداث راه انحراف نهیقطع شده است، احداث شود. هز مانیپ

 شود. یمرتبط در فهرست بها محاسبه و پرداخت م هايفصل يها فیبراساس رد شدهاجرا 
 ایآالت، به روش احداث  نیو ماش ساتیکارگاه، فراهم کردن ساختمان ها، تأس دنیو برچ زیتجه يها فیدر شرح رد نیمنظور از تأم .1-11

و  يمربوط به نگهدار ياجاره و اقدام ها ایخدمت  دیود در محل، به صورت خرگرفتن آن ها از امکانات موج ارینصب در کارگاه با در اخت
 هاست.آن زا برداري بهره
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و  آالت نیماش زات،یموقت، خارج کردن مصالح، تجه يو ساختمان ها ساتیمصالح، تأس آوري کارگاه، عبارت است از جمع دنیبرچ .1-12
کارفرما، طبق  یلیتحو هاي و محل ها نیکردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زم زیتم ح،یاز کارگاه، تسط مانکاریتدارکات پ گرید

 نظر کارفرماست. 
 کننده برآورد هیواحد ته ایکارگاه توسط مشاور  دنیو برچ زیتجه نهیبرآورد هز هیروش ته .2
مورد  التیو حداقل فضاها و تسه فنی مشخصات ها، شهکارگاه، مهندس مشاور الزم است با نق دنیو برچ زیتجه نهیبرآورد هز هیمنظور ته به
 . دیبرآورد بنما نیا مهیو ضم هیرا قبل از مناقصه ته ازین

ي آن، اقتصاد ياجرا يروش انتخاب شده برا ن،یهر کار و همچن ازیو ن طیبا توجه به شرا دیکننده برآورد، با هیواحد ته ای. مهندس مشاور 2-1
 دنیو برچ زیشده در فهرست تجه ینبی شیپ يها فیمربوط را طبق رد هاي نهیآن، هز يو برمبنا نییکارگاه را تع زیتجه يروش برا نتری

به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر  يباالسر هاي نهیمنظور نمودن هز ایکار و  يمحل اجرا هاي متیبرحسب ق وستین پیکارگاه ا
 شیپ مانیکارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پ دنیو برچ زیتجه يبرا اي ژهیمورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات و يها فیرد
با هر  فیشود و اضافه کردن رد یو جدول، برآورد و پرداخت م وستیپ نیمندرج در ا يها فیبراساس رد صرفاًکارگاه،  زیکند. تجه ینبی

 باشد. نمی مجاز ارد عنوان از جمله ستاره
شود.  یاحداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آن ها منظور م نهیاز هز ،یافتیشود، ارزش مصالح باز یکه احداث م ییساختمان ها يبرا

الك و حمل و نصب، استه نهیهز ،يفلز يساخته ساختمان ها مانند قابها شیساخته، مانند کاروان ها و قطعات پ شیپ يدر مورد ساختمان ها
که از  ییها مانیشود. در پ یکارگاه، منظور م دنیو برچ زیتجه نهیکار محاسبه شده و جزو برآورد هز يآن ها، در طول اجرا گذاري هیسرما

 شود. یم هیکل کار ته يکارگاه برا دنیو بر چ زیفهرست تجه کیشود، تنها  یواحد استفاده م يچند رشته فهرست بها
فسخ، با توجه  ایاحداث شده تا زمان خاتمه  يساختمان ها یافتیارزش مصالح باز ی شوند،فسخ م ایکه مشمول خاتمه  ییها مانی) در پتبصره

 شود. یتوافق م مانکاریکارفرما و پ نیمربوط، ب طیشرا ریانجام شده و سا زیتجه زانیبه م
دوره  يشود، به صورت موقت و برا یکارگاه منظور م دنیو برچ زیتجه هاي نهیکه در برآورد هز هایی و راه ساتی. ساختمان ها، تأس2-2

 يکه در طرح برا ییربنایز ای یجنب ساتیتأس يدادن به اجرا تیکارگاه، با اولو زیتجه هاي نهیهز لیشود. به منظور تقل یاجرا در نظر گرفته م
 نیکارگاه استفاده شود و ا زیشده به عنوان تجه ادی ساتیخواهد بود، از تأس ازیشده است و در دوره اجرا ن ینبی شیپ برداري رهدوره به

واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد  يبها يآن ها با استفاده از فهرست ها نهیحالت هز نیدرج شود. در ا مانیموضوع در اسناد و مدارك پ
 ،يادار ،یمسکون يساختمان ها نیتأم ایکارگاه  هاي آب، برق، گاز، مخابرات و راه نیتأم يشود. چنانچه برا یمنظور م ارک ياجرا نهیهز
شود استفاده شود، با توجه  یم ینبی شیاز طرح پ برداري دوران بهره يکه برا ییربنایز ای یجنب ساتیموارد، از تأس ریسا ای یو عموم یبانیپشت
کارگاه  دنیو برچ زیشده در تجه ادی ساتیتأس جادیا يبرا اي نهیشد است، هز ینبی شیمربوط پ هايفصل يها فیها در ردنآ نهیهز نکهیبه ا

 شود. یمنظور نم
انتقال آب،  يمشخص شود. چنانچه برا مانیپ یخصوص طیدر شرا دیآب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، با نی. نحوه تأم2-3

دوره اجرا الزم  يبرا کشی و کابل کشی کانال ،کشی لوله کارگاه، يتا ورود یمحل ای ياز شکبه سراسر ،یارتباط مخابرات يبرق، گاز و برقرار
 شود.  ینبیشیپ مان،یپ یخصوص طیانجام دادن آن در شرا یچگونگ دیباشد. با

آن، شامل نصب ترانسفورماتور و  يکه کارها رد،یکارگاه را به عهده بگ يتا ورود رسانی . چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق2-4
 ریانشعاب و اشتراك برق و سا هاي نهی) و هزماندیثابت برق (د هاي کارگاه، پرداخت تعرفه ياز برق شبکه تا ورود کشی متعلقات آن، کابل

 بابت در  نیاز ا اي نهیشود و هز یدرج م مانیپ یخصوص طیور مشخص در شراـبه ط نه،یزم نیمشابه است، تعهدات کارفرما در ا يکارها
آن برآورد و پس از کسر  نهیکارگاه به عهده کارفرما نباشد، هز يتا ورود رسانی شود. چنانچه تدارك برق یکارگاه منظور نم دنیو برچ زیتجه
 شود. یم ینبیشیکارگاه پ دنیو برچ زیتجه هاي نهیجزو هز ماندهیکار، باق انیقابل برگشت در پا هاي نهیهز
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در حالت استفاده از شبکه  رد،یاحداث چاه آب را به عهده بگ ایکارگاه  يتا ورود یآبرسان نیکه کارفرما در نظر دارد تأم ی. در صورت2-5

 ریاشتراك و انشعاب آب و سا هاي نهیکارگاه، پرداخت هز يخط انتقال آب از شبکه تا ورود يآن، شامل اجرا يآب که کارها یعموم
در اسناد و مدارك  نه،یزم نیبرداشت آب، تعهدات کارفرما در ا هاي نهیو پرداخت هز قیعم مهین ای قیه عماحداث چا ای ،مشابه است يکارها

احداث  ایکارگاه  يتا ورود یشود. چنانچه تدارك آبرسان یکارگاه منظور نم دنیو برچ زیبابت در تجه نیاز ا اي نهیشود و هز یدرج م مانیپ
کارگاه، منظور  دنیو برچ زیتجه هاي نهیکار، جزو هز انیقابل برگشت در پا هاي نهیآن پس از کسر هز نهینباشد، هز ماچاه آب، به عهده کارفر

 شود.یم
 ینیبشیپ مانیپ یخصوص طیاحداث آن در شرا یچگونگ دیباشد، با یبه راه دسترس ازیبه کارگاه در دوره اجرا ن یدسترس ي. چنانچه برا2-6

و  زیتجه يها فیبابت در رد نیاز ا اي نهیبه عهده کارفرما باشد، هز یاحداث راه دسترس مانیکه براساس اسناد و مدارك پ یشود. در صورت
 هیواحد پا يآن با  استفاده از فهرست بها نهیبه عهده کارفرما نباشد، هز یکه احداث راه دسترس یشود. در حالت یمنظور نم رگاهکا دنیبرچ

 شود. یم ینبی شیکارگاه پ دنیو برچ زیتجه نهیبه صورت مقطوع در برآورد هزرشته راه، محاسبه و 
کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد  زیتجه يبرا نیزم نیتأم مان،یپ یعموم طیکه طبق شرا نی. با وجود ا2-7

 ینبی شیپ مانیپ یخصوص طیرا در شرا مانکاریپ ياز سو نیزم نیتأم دیشود، با نیتأم مانکاریکارگاه توسط پ زیتجه نیاز زم یقسمت ایتمام 
 کارگاه منظور کند. دنیو برچ زیتجه هاي نهیاجاره آن را جزو برآورد هز نهیهزکرده و 

ت. هر نوع کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده اس زیدر مورد تجه مانیپ یعموم طیفهرست بها و شرا نیکه در ا یتعهدات ي. به استثنا2-8
 ینبی شیپ مانیپ یخصوص طیآن را در شرا دیقرار دهد، با مانکاریپ اریکارگاه در اخت زیتجه يکه کارفرما در نظر دارد برا يگرید التیتسه
 کند.

 يهافیواحد رد يساخته، در بها شیو ساخت قطعات پ يآرماتوربند ،ينجار ،يآهنگر سات،یمانند تأس ییکارگاه ها زیتجه نهی. هز2-9
 شود. یمنظور نم اي نهیکارگاه، هز دنیو برچ زیتجه يها فیبابت در رد نیمربوط، محاسبه شده است و از ا هايفصل

مربوط در نظر گرفته شده است و از  هايفصل يها فیدر رد آالت نیماش یساعت نهیدر هز آالت نیماش هاي رگاهیتعم زیتجه نهی. هز2-10
 شود. یکارگاه منظور نم دنیو برچ زیتجه يها فیدر رد اي نهیبابت، هز نیا

 اينهیبابت، هز نیمربوط، محاسبه شده است و از ا هاي ها در فصل فیواحد رد يکار، در بها ياجرا يبرا یآب و برق مصرف نهی. هز2-11
 شود. یکارگاه، منظور نم دنیو برچ زیتجه يها فیدر رد

که الزم  ییشده است. در کارها ینبی شیمستمر کارگاه) پ هاي نهی(هز يباالسر نهیدر کارگاه، در هز مانکاریکارمندان پ يغذا نهی. هز2-12
کارگاه  دنیو برچ زیتجه هاي نهیجزو هز نهیهز نیکارگران پرداخت کند، ا يغذا نیتأم يبرا هایی نهیکمک هز ای يغذا نهیهز مانکاریاست پ

 شود. یمنظور م
است، شمار استفاده کننده از غذا، در  يدر کارگاه ضرور شگاه،یکارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزما يغذا نیکه تأم یی. در کارها2-13

 شود. یکارگاه، منظور م دنیو برچ زیتجه هاي نهیآن به طور مقطوع برآورد و جزو هز نهیشود و هز یم نییتع مانیپ یخصوص طیشرا
کار مجاز  ياجرا نهیدر برآورد هز مانکار،یتوسط پ شگاهیکارفرما، مهندس مشاور و آزما ازیورد نم هینقل لهیوس نیتأم نهیهز ینبی شی. پ2-14
 .ستین

براساس  ،یانحراف هاي مربوط به راه اتیشود. حجم عمل یکارگاه منظور نم دنیو برچ زیتجه يها فیجزو رد ،یانحراف هاي راه نهی. هز2-15
 شود. یکار، منظور و برآورد م ریآن در فهرست بها و مقاد ریرشته راه، محاسبه شده و مقاد هیپا يفهرست بها

در اسناد مناقصه درج شده و  شگاه،یدفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزما ي. نقشه و مشخصات ساختمآن ها2-16
 دنیو برچ زیتجه هاي نهیشده، به صورت مقطوع برآورد و جزو هز نییت تعو مشخصا ییاجرا هاي آن ها، با توجه به نقشه ياجرا نهیهز

 شود. یکارگاه، منظور م
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تا  421001و  420303تا  420301 يها فیمربوط به رد هاي نهیکارگاه، بدون احتساب هز دنیو برچ زیتجه نهی. جمع مبالغ مقطوع هز2-17

ها به فیرد نیکارگاه (که خود ا دنیو برچ زیفهرست تجه مانکار،یها توسط پ شیمربوط به انجام آزما يها فیو رد 420104 و 421104
شده،  نییاز حد تع نهیهز نیا ،ییکه در موارد استثنا یشود. در صورت شتریب ریشده در ز نییتع زانیاز م دنبای) شوندیصورت مقطوع منظور م

 یفن یعال يشورا بیارجاع کار به صورت ترك مناقصه، به تصو ایمناقصه قبل از انجام  دیکارگاه، با دنیو برچ زیتجه نهیباشد، هز شتریب
 برسد. 

کار بدون  ياجرا نهیلغ برآورد هزـدرصد مب 6 زانیبه م ییاـیو در یساحل يرشته کارها هیاـپ هاي مربوط به فهرست ياـ. کاره2-17-1
 کارگاه. دنیو برچ زیتجه يهانهیهز
 یآبرسان ،يراه، راه آهن و باند فرودگاه، راهدار ،یکیمکان ساتیتاس ،یبرق ساتیتاس ه،یرشته ابن هیپا هاي مربوط به فهرست ي. کارها2-17-2

 نهیدرصد مبلغ برآورد هز 4 زانیفاضالب به م آوري آب و شبکه جمع عیخطوط انتقال آب، شبکه توز ،یعیو منابع طب يزداریآبخ ،ییروستا
 کارگاه. دنیو برچ زیتجه هاي نهیبدون هز ارک ياجرا

کار  ياجرا نهیدرصد مبلغ برآورد هز 5 زانیبه م ،یو زهکش ياریتحت فشار و آب ياریرشته آب هیپا هاي مربوط به فهرست ي. کارها2-17-3
 کارگاه. دنیو برچ زیتجه هاي نهیبدون هز

 دنیو برچ زیشود، هرگاه حد مبلغ تجه یرشته فهرست بها استفاده م کیاز  شیآن ها ب ياجرا نهیبرآورد هز يکه برا یی. در کارها2-17-4
درصد به تناسب  6درصد تا  4 نیب ينباشد، عدد کسانیشود،  یم نیی، تع3-17-2تا  1-17-2 يبه کار رفته که طبق بندها هاي کارگاه رشته
 شود.می محاسبه ها از رشته کیبه هر  مربوطمبلغ برآورد 

 یکل طیشرا .3
 هیکارگاه را ته زیتجه ییطرح جانما ز،یتجه يشده برا نییکارگاه، با توجه به فهرست تع لیاز تحو پس ی درنگموظف است ب مانکاری. پ3-1

 کارگاه قرار دهد.  زیتجه يمهندس مشاور، آن را مبنا دییکرده و پس از تأ
 يرا به دستگاه ها مانکاریآب، برق، گاز و مخابرات، پ نیتأم يبرا مانیشده در اسناد و مدارك پ ینبی شی. کارفرما با توجه به روش پ3-2

و موارد مشابه،  قیعم مهین ای قیگرفتن مجوز احداث چاه عم ایگرفتن  انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و  يبرا یدولت يو سازمان ها ییاجرا
 . ی کندم یموقت در دوره ساختمان، معرف تفادهاس يبرا
منطقه، در چارچوب  طیکارگاه با توجه به شرا زیتجه يشده برا نییکارگاه را، در مدت زمان تع زیجهت اتیموظف است عمل مانکاری. پ3-3

 دنیو برچ زیتجه اتیعمل يبرا ،اي ژهیو ییاجرا یکه مشخصات فن يبه انجام برساند. در موارد مانیشده در اسناد و مدارك پ نییالزامات تع
 آن است.  تیملزم به رعا مانکاریدرج شده باشد، پ مانیو مدارك پ اسنادکارگاه در 

 زیشود. تجه یشده است. انجام م ینبی شیپ مانیکه در اسناد و مدارك پ يکارگاه، در حد دنیو برچ زیتجه نهی. تعهدات کارفرما در زم3-4
بابت، انجام  نیاز ا یاست و پرداخت اضاف انکارمیپ نهیانجام کار است، به هز ازیکه مورد ن مانیشده در پ ینبی شیمبالغ پ ایمازاد بر موارد 

 زیتجه نهیو هز ی کندنم رییکارگاه تغ دنیو برچ زیکند، مبلغ مقطوع تجه دایپ شیافزا مانیمبلغ پ مان،یپ یعموم طیشود. چنانچه طبق شراینم
)، قابل پرداخت دیجد متیق نییدر تع هیپا هاي متیدستورالعمل نحوه استفاده از ق 2(موضوع تبصره بند  دیجد متیق يتنها برا ،یاضاف

 است. 
، تا سقف مبلغ 4کارگاه، با توجه به مفاد بند  دنیو برچ زیتجه يها فیاز رد کیهر  نیکارگاه، در صورت تأم دنیو برچ زیتجه نهی. هز3-5
 شود. یمربوط پرداخت م يها فیشده در رد ینبیشیپ

در برابر حوادث  ی کند،کارگاه احداث م زیتجه يموقت کارگاه را که برا ساتیخود، ساختمان ها و تأس نهیموظف است به هز مانکار،ی. پ3-6
 کند.  مهیب ل،یو س سوزي  مانند آتش ،یاتفاق

 دهیپس از انجام کار برچ دیکارفرما احداث شده است، با یلیتحو هاي نیکارگاه که در زم زیمربوط به تجه ساتی. ساختمان ها و تأس3-7
است به جز ساختمان ها و  مانکاریانجام شده توسط کارفرما)، متعلق به پ زیتجه يکارگاه (به استثنا زیتجه یافتیو مصالح باز زاتیوند. تجهش
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کارفرما  ازیکارفرما احداث شده است، مورد ن نیدر زم مانکاریکارگاه که توسط پ زیتجه ساتیساخته، چنانچه ساختمان ها و تأس شیقطعات پ
ساختمان ها و  مانکار،یو با پرداخت وجه آن به پ نییآن ها، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تع یافتیمصالح باز يباشد، بها

 شود.یکارفرما واگذار م بهشده،  ادی ساتیتأس
 نحوه پرداخت  .4
کارگاه،  دنیو برچ زیتجه فیمربوط به همان رد اتیعمل تشرفیکارگاه، به تناسب پ دنیو برچ زیتجه يها فیاز رد کیهر  نهی. هز4-1

 شود.  یدرج م ها تیمحاسبه شده و در صورت وضع
از کار باشد، به تناسب  یشود، چنانچه مربوط به بخش یاجاره انجام م ایخدمت  دیآن ها، به صورت خر نیکه تأم ییها فیرد نهی) هزتبصره

محاسبه و  مان،یموضوع پ اتیعمل شرفتیکه به کل کار مربوط شود، به تناسب پ یشود و در صورت یآن بخش از کار محاسبه م شرفتیپ
 شود. یپرداخت م

 شود. یمنظور م ها تیدر صورت وضع مانکار،یپ يشنهادیاضافه پ ای فیکارگاه، پس از احتساب تخف دنیو برچ زیتجه نهی. هز4-2
 شود.یمنظور و پرداخت م تیکارگاه، در صورت وضع دنیو برچ اتیکارگاه، پس از اتمام عمل دنیبرچ نهی. هز4-3
مربوط به  هاي نهیکارفرما، هز دییتأ مناقصه و يمهندس مشاور، قبل از برگزار ایکننده برآورد و  هی. در صورت درخواست واحد ته4-4

مربوط،  هاي نهیهز ،ط بخشنامه نظارتضواب سحالت براسا نیشود و در ای، درج نم420304تا  420301 يها فیمهندس مشاور در رد
 شود.یجداگانه به مشاور پرداخت م

شدن الزامات پنجگانه مندرج  نیمربوط و در صورت تام اتیعمل یکیزیف شرفتیبه تناسب پ 421403تا  421401شماره  هايفی. رد4-5
 قابل پرداخت است.» اجرا شده اتیعمل یو مشخصات فن تیفیک یابیدستورالعمل ارز«با عنوان  773ضابطه شماره  5شماره  وستیدرپ

 
 هاي تجهیز و برچیدن کارگاهفهرست ردیف

 
 مبلغ(ریال) واحد شرح شماره

  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.  420101
  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.  420102
  مقطوع تأمین و تجهیز ساختمان هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. 420103
  مقطوع اجاره زمین تجهیز کارگاه 420104
  مقطوع تأمین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 420201
  مقطوع تأمین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 420202

420301 
و  کارکنان کارفرما، مهندس مشاورتأمین و تجهیز محل سکونت 

 ).4-4با رعایت بند آزمایشگاه (
  مقطوع

420302 
تأمین و تجهیز ساختمآن هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس 

 ).4-4با رعایت بند و آزمایشگاه (مشاور 
  مقطوع

420303 
(با  .تأمین غذاي کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه

 ).4-4رعایت بند 
  مقطوع

420304 
 تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر

 ).4-4سرعت (با رعایت بند 
  مقطوع
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420305 
هاي مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلویزیون

 انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.
  مقطوع

420306 
و  (HSE)هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

 هاي مندرج در اسناد پیمان.حفاظت کار، براساس دستورالعمل
  مقطوع

420401 
تأمین ساختمآن هاي پشتیبانی و تجهیز انبارهاي سرپوشیده، 

 آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
  مقطوع

  مقطوع منفجره. ساخت و تجهیز انبار مواد 420402

420403 
تأمین و تجهیز ساختمان هاي عمومی، به جز ساختمآن هاي 

 مسکونی و اداري و دفاتر کار.
  مقطوع

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. 420501
  مقطوع تأمین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه. 420601
  مقطوع رسانی داخل کارگاه.برق کارگاه و شبکه برق تأمین 420602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه.تأمین سیستم 420603
  مقطوع تأمین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 420604
  مقطوع رسانی کارگاه.تأمین سیستم سوخت 420605
  مقطوع تأمین راه دسترسی. 420701
  مقطوع سرویس.هاي تأمین راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطی.تأمین راه 420703
  مقطوع تأمین ایاب و ذهاب کارگاه. 420801

420901 
آالت و تجهیزات سیستم تأمین پی و سکو براي نصب ماشین

تولید مصالح ، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و 
 مانند آن ها.

  مقطوع

420902 
اندازي آن ها، یا تأمین آن ها تجهیزات و راهآالت و نصب ماشین

 از راه خرید خدمت یا خرید مصالح.
  مقطوع

420903 
آالت و تجهیزات به کارگاه و بارگیري، حمل و باراندازي ماشین

 برعکس.
  مقطوع

420904 
بارگیري، حمل، باراندازي، مونتاژ انواع الیروب و تجهیزات 

 مربوط به کارگاه و برعکس.
  مقطوع

421001 
تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج 
ساختمان در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 

 متر باشد. 5/3
  مقطوع

421002 
آالت و لوازم بارگیري، حمل، باراندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین

 کارگاه و برعکس.حفاري محل شمع، دیوار زیرزمینی و بارت به 
  مقطوع

 
 

 

١٢٠  
 

 



 کارگاه دنیو برچ زیدستورالعمل تجه.  ٣ وستیپ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  

421003 
آالت حفاري محل جایی، مونتاژ و استقرار و ماشیندمونتاژ، جابه

شمع، دیوار زیرزمینی و بارت از یک محل به محل دیگر در 
 کارگاه.

  مقطوع

421004 
آالت شمع کوبی و بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین

 سپرکوبی به کارگاه و برعکس.
  مقطوع

421005 
سازي محل ساخت تیرهاي بتنی پیش تهیه لوازم و مصالح و کف

 ها.ساخته پل
  مقطوع

421006 
بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و قطعات تیر مشبک فلزي 

 (پوترالنمسان) به کارگاه و برعکس.
  مقطوع

421007 
جایی و استقرار وسایل نصب تیرهاي بتنی پیش ساخته از جابه

 به محل پل دیگر.محل هر پل 
  مقطوع

421101 

ها و ها و میله چاهتأمین عالیم و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشه
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

آوري فاضالب و کارهاي رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع
 آبرسانی روستایی.

  مقطوع

421102 
برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  تأمین وسایل الزم و

ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزیع آب، شبکه روي ترانش
 آوري فاضالب و آبرسانی روستایی.جمع

  مقطوع

421103 

تأمین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در 
موجود قطع هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر محل

آوري می شود، در کارهاي رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع
 فاضالب و آبرسانی روستایی.

  مقطوع

421104 
تأمین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در 

 کارهاي رشته شبکه جمع آوري فاضالب.
  مقطوع

421105 
محدوده دقیق  تأمین روشنایی و عالیم و وسایل ایمنی براي تعیین

عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهاي رشته کارهاي 
 دریایی و ساحلی.

  مقطوع

  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه. 421201
  مقطوع بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه 421302

421401 
آزمایش هاي  انجام و آزمایشگاه واحد یک استقرار و تجهیز

 و زیراساس، اساس تثبیت، سنگی)، و خاکریزي (معمولی عملیات
 پیمانکار. توسط باالست

  مقطوع

  مقطوعآزمایش هاي  انجام آزمایشگاه و واحد یک استقرار و تجهیز 421402
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 پیمانکار. توسط بتنی عملیات

421403 
آزمایشهاي  انجام و آزمایشگاه، واحد یک استقرار و تجهیز

 پیمانکار. توسط آسفالتی عملیات
  مقطوع

  مقطوع کارگاه چیدن بر و تجهیز هزینه جمع
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  دیجد یکارها  .۴ وستیپ
 ١۴٠١رشته کارهای دریایی و ساحلی سال  شرح ردیففهرست 

  
  دیجد یکارها  .۴ وستیپ
 

 شود: یعمل م ریآن ها به شرح ز متیق نییتع يابالغ شود، برا مانکاریبه پ يدیدج يکارها مان،یدر چارچوب موضوع پ اگر
نشده باشد  ینبیشیمقدار پ ایواحد  متیق ،یابالغ دیکار جد يکار) برا ياجرا نهی(برآورد هز مانیمنضم به پ ریدر فهرست بها و مقاد چنانچه

 شود. یعمل م مانیپ یعموم طیشرا مفادمطابق  دیجد متیق نییتع يبرا
 نییروش تع ایشده باشد و  ینبی شیواحد و مقدار پ متیق ،مانیمنضم به پ ریدر فهرست بها و مقاد یابالغ دیکار جد يکه برا یصورت در
مندرج در  هايبیبا اعمال تمام ضر متیاز همان ق ناًیع دیجد متیپرداخت ق يشده باشد، برا حتصری ها واحد آن در مقدمه فصل متیق
شود و حداکثر یمربوط) استفاده م هاي بیضر ریو برحسب مورد سا مانکاریپ يشنهادیپ بیمربوط، ضر يباالسر هاي نهی(مانند هز مانیپ

 است.  مانیپ هیدرصد مبلغ اول 25تا  مانیپ یعموم طیشرا مفادکار مطابق  ریمقاد شیها با در نظر گرفتن افزا فیرد نیجمع مبلغ مربوط به ا
 شود. به آن اعمال می 14/1) چنانچه کار جدید ابالغی صرفاً خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري 1تبصره
 ینبیشیکارگاه پ زینسبت به تجه یارگاه اضافک زیتجه جهیو در نت دیجد زاتیتجه وست،یپ نیموضوع ا يکارها ياجرا ي) چنانچه برا2تبصره

 ،یاضاف دنیو برچ زیشود مبلغ تجه یتوافق م مانکاریآن ها، با پ نهیو هز زیتجه یباشد، در مورد اقالم اضاف ازین مانیشده در اسناد و مدارك پ
 توافق شود. تواند یم مانیکارگاه پ دنیو برچ زیدرصد مبلغ مقطوع تجه 25تا  کثرحدا
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