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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۱۰,۳۰۰

های پوشیده شده از بوته و خارج کردن  بوته کن� در زمین
کن�  ریشه های آن ازمحل عملیات، همچنین بریدن و ریشه
 ۵۰نیها در هرنج قنات به وسیله دست و حمل تا فاصله 

 متری.

۰۱۰۱۰۱ 

  

 اصله ۱۰,۳۰۰

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

متر  سانت� ۵متر باشد، به ازای هر  سانت� ۱۵سطح زمین تا 
شود) و  متر به تناسب محاسبه م� سانت� ۵محیط تنه (کسر 

 حمل آن به خارج محل عملیات.

۰۱۰۱۰۲ 

  

 اصله ۳۴,۳۰۰

از هر نوع، در صورت� که محیط تنه درخت بریدن درخت 
متر باشد و حمل آن  سانت� ۳۰تا  ۱۵در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

۰۱۰۱۰۳ 

  

 اصله ۱۲,۶۰۰

متر که  سانت� ۱۰، به ازای هر ۰۱۰۱۰۳بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانت� ۱۰به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 شود). تناسب محاسبه م�

۰۱۰۱۰۴ 

  

 اصله ۵۳,۶۰۰

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

 متر باشد. سانت� ۳۰تا  ۱۵بیش از 

۰۱۰۱۰۵ 

  

 اصله ۳۷,۲۰۰

متر که  سانت� ۱۰، به ازای هر ۰۱۰۱۰۵بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانت� ۱۰(کسربه محیط تنه درخـت اضافه شود 

 شود.). تناسـب محاسبه م�

۰۱۰۱۰۶ 

  
 مترمMعب ۱۳۵,۰۰۰

تخریب بناییهای آجری و بلوک� و سنگ� با هر نوع مالت، 
 در خارج از قنات.

۰۱۰۲۰۱ 

  
 مترمMعب ۱,۸۲۵,۰۰۰

تخریب انواع بتن مسلح و غیرمسلح، با هر عیار سیمان و 
 ها. بریدن میلTرد

۰۱۰۳۰۱ 

  
 مترمMعب ۱۶۵,۵۰۰

برداری در پیها، حمل با زنبه یا چرخ دست� یا وسایل  لجن
 ها. متری و تخلیه آن ۵۰مشابه آن تا فاصله 

۰۱۰۴۰۱ 

  
 مترمMعب ۶۱,۷۰۰

های نرم و  خاکبرداری، پیMن� و گودبرداری در زمین
 های مربوط. ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل

۰۱۰۴۰۲ 

  
 مترمMعب ۱۳۷,۰۰۰

های سخت و  پیMن� و گودبرداری در زمین خاکبرداری،
 های مربوط. ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل

۰۱۰۴۰۳ 

  

 مترمMعب ۳۳۶,۵۰۰

های سنگ� با  خاکبرداری، پی کن� و گودبرداری در زمین
های  هر وسیله و ریختن مواد کنده شده به کنار محل

 مربوط.

۰۱۰۴۰۴ 
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 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمMعب ۱۳۸,۰۰۰

در صورت� که  ۰۱۰۴۰۴تا  ۰۱۰۴۰۲های  ردیفبها به  اضافه
های زیرزمین� صورت گرفته  عملیات پایین تر از سطح آب

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

۰۱۰۵۰۱ 

  

 مترمMعب ۳۲,۴۰۰

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاک� به داخل 
ها، در هر عمق  هیدرولی�M و روی لولهها، کنار ابنیه فن�  پی

 متر و تسطیح الزم. سانت� ۳۰های حداکثر  و در الیه

۰۱۰۶۰۱ 

  

 مترمMعب ۱۶۲,۵۰۰

بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاک�، غیر از 
متر و تخلیه آن  ۵۰لجن� و حمل با هر نوع وسیله دست� تا 

 نباشد.در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممMن 

۰۱۰۶۰۲ 

  

 مترمMعب ۱۱۳,۰۰۰

متر  ۵۰برای  ۰۱۰۶۰۲و ۰۱۰۴۰۱های  بها به ردیف اضافه
متر به تناسب  ۵۰حمل اضاف� با وسایل دست� (کسر

 شود). محاسبه م�

۰۱۰۷۰۱ 

 مترمربع ۵,۳۰۰  

ها،  برداری و خاک ریزی پی تسطیح و رگالژ سطوح خاک
 باشدها که با ماشین انجام شده  ها و کانال گودال

۰۱۰۸۰۱ 

 مترمربع ۷,۶۰۰  

برداری شده یا سطوح زمین  آبپاش� و کوبیدن سطوح خاک
 درصد پروکتور استاندارد. ۹۵طبیع� تا حد تراکم 

۰۱۰۸۰۲ 

  

 مترمMعب ۴۲,۱۰۰

های حداکثر  آبپاش� و کوبیدن قشرهای خاک ریزی در الیه
روش پروکتور  درصد به  ۹۵متر با تراکم  سانت� ۳۰

 در هر عمق و ارتفاع.استاندارد، 

۰۱۰۸۰۳ 
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   حفاری و الیروبی قنات به روش دست* . دوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمMعب ۱,۲۱۰,۰۰۰

کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از  برداری ریزش
متری اطراف  ۱۰متری و حمل خاک تا شعاع  ۲۰عمق تا 

 چاه.

۰۲۰۱۰۱ 

  

 مترطول ۲۸۲,۰۰۰

متر،  بیرون  سانت� ۲۰الیروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا
 ۱۰متری و حمل خاک تا شعاع  ۲۰آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه.

۰۲۰۱۰۲ 

  

 مترطول ۴۸,۵۰۰

در صورت� که ارتفاع بار بیش  ۰۲۰۱۰۲بها به ردیف  اضافه
 ۵متر (کسر  سانت� ۵متر باشد به ازای هر  سانت� ۲۰از 

 شود). متر به تناسب محاسبه م� سانت�

۰۲۰۱۰۳ 

  

 مترمMعب ۲,۰۱۲,۰۰۰

های غیر سنگ� و بیرون  کف شMن� کوره قنات در زمین
 ۱۰خاک تا شعاع متری و حمل  ۲۰آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه.

۰۲۰۱۰۴ 

  

 مترمMعب ۲,۰۱۲,۰۰۰

رسوب شMن� و بغل تراش� کوره قنات در زمین غیر 
متری و حمل  ۲۰سنگ� و بیرون آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه. ۱۰خاک تا شعاع 

۰۲۰۱۰۵ 

  

 مترمMعب ۱,۸۹۲,۰۰۰

های غیر سنگ�  نوکن� و بغل بری کوره قنات در زمین
متری و حمل خاک تا  ۲۰بیرون آوردن خاک از عمق تا 

 متری اطراف چاه. ۱۰شعاع 

۰۲۰۱۰۶ 

  
 مترمMعب ۲,۷۸۴,۰۰۰

در صورت� که  ۰۲۰۱۰۶تا  ۰۲۰۱۰۴های  بها به ردیف اضافه
 زمین سنگ� باشد.

۰۲۰۱۰۷ 

  

 مترمMعب ۲,۰۱۰

در  ۰۲۰۱۰۶تا  ۰۲۰۱۰۴و  ۰۲۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
متر قرار گرفته باشد  ۲۰در عمق بیش از صورت� که کوره 

متر یk بار (کسر   ۲۰به ازای هر متر اضافه عمق مازاد بر 
 شود). متر به تناسب محاسبه م�

۰۲۰۱۰۸ 

  

 مترطول ۵۵۰

در صورت� که  ۰۲۰۱۰۳و  ۰۲۰۱۰۲های  بها به ردیف اضافه
متر قرار گرفته باشد، به ازای هر  ۲۰کوره در عمق بیش از 

متر یMبار (کسر متر به تناسب  ۲۰عمق مازاد بر متر اضافه 
 شود). محاسبه م�

۰۲۰۱۰۹ 

 ۰۲۰۱۱۰ حفر میله چاه معکوس (دبیل زن�) در هر نوع زمین. مترمMعب ۴,۰۱۹,۰۰۰  

 ۰۲۰۱۱۱ های مسدود و نامشخص.  ها و چاه باز کردن دهانه میله مترمMعب ۱,۰۰۹,۰۰۰  

 مترمMعب ۱۹۴,۰۰۰  

خاک مناسب در بستر کوره با حمل و خاکریزی با 
 بندی کف کوره، با خاک موجود داخل قنات. شیب

۰۲۰۱۱۲ 

  
 مترمMعب ۱۲۲,۰۰۰

، در صورت� که کمبود خاک از ۰۲۰۱۱۲بها به ردیف  اضافه
 متر تهیه شود. ۲۰بیرون قنات و به عمق تا 

۰۲۰۱۱۳ 



   حفاری و الیروبی قنات به روش دست* . دوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمMعب ۲,۲۷۰

اضاف� ، به ازای هر متر عمق ۰۲۰۱۱۳بها به ردیف  اضافه
 شود). متر (کسر متر به تناسب محاسبه م� ۲۰مازاد بر 

۰۲۰۱۱۴ 

  

 مترمMعب ۱,۶۶۲,۰۰۰

تخریب و بیرون آوردن  قطعات آجر، سنگ و بتن از  
متر و حمل تا شعاع  ۲۰داخل کوره و میله قنات از عمق تا 

 متری اطراف چاه. ۱۰

۰۲۰۱۱۵ 

  

 مترمMعب ۱۴,۳۰۰

صورت� که عمق کوره یا  ،  در۰۲۰۱۱۵بها به ردیف  اضافه
متر افزایش عمق  ۵متر باشد به ازای هر  ۲۰میله بیش از 

متر به تناسب محاسبه  ۵بار (کسر  متر یk ۲۰مازاد بر 
 شود). م�

۰۲۰۱۱۶ 

  

 مترمMعب ۱,۶۱۱,۰۰۰

های غیر سنگ�  و باالی سطح آب،  چاه زن� میله در زمین
 ۱۰شعاع متر و حمل خاک به بیرون چاه  تا  ۲۰تا عمق 

 متری اطراف چاه.

۰۲۰۲۰۱ 

  

 مترمMعب ۱,۸۱۲,۰۰۰

های غیر سنگ�  و باالی سطح آب،  چاه زن� میله در زمین
متر باشد به  ۳۰تا  ۲۰در صورت� که عمق چاه بیش از 

متری اطراف  ۱۰انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 
 چاه.

۰۲۰۲۰۲ 

  

 مترمMعب ۲,۰۱۲,۰۰۰

های غیر سنگ�  و باالی سطح آب،  زمینچاه زن� میله در 
متر باشد به  ۴۰تا  ۳۰در صورت� که عمق چاه بیش از 

متری اطراف  ۱۰انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 
 چاه.

۰۲۰۲۰۳ 

  

 مترمMعب ۲,۲۹۳,۰۰۰

های غیر سنگ�  و باالی سطح آب،  چاه زن� میله در زمین
باشد به  متر ۵۰تا  ۴۰در صورت� که عمق چاه بیش از 

متری اطراف  ۱۰انضمام حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع 
 چاه.

۰۲۰۲۰۴ 

  

 مترمMعب ۸۶,۸۰۰

در صورت� که  عمق چاه بیش  ۰۲۰۲۰۴بها به ردیف   اضافه
متر یMبار  ۵۰متر مازاد بر  ۱۰متر باشد، بازای  هر  ۵۰از 

 شود). متر به تناسب محاسبه م� ۱۰(کسر 

۰۲۰۲۰۵ 

  

 مترمMعب ۲,۲۵۸,۰۰۰

در صورت� که  ۰۲۰۲۰۴تا  ۰۲۰۲۰۱های  بها به ردیف اضافه
های سنگ� با استفاده از کمپرسور، مواد  چاه زن� در زمین

 منفجره و یا وسایل مشابه آن انجام شود.

۰۲۰۳۰۱ 

  

 مترمMعب ۱۱۳,۰۰۰

در صورت� که  ۰۲۰۲۰۴تا  ۰۲۰۲۰۱های  بها به ردیف اضافه
استفاده از تلمبه موتوری چاه زن� در زیر سطح آب و با 

 انجام شود، برحسب حجم زیر سطح آب.

۰۲۰۴۰۱ 
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   با ماشین  خاک*  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 

 
 

۱۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵۴۵

شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگ� با وسیله مMانی�M، به 
 متر. سانت� ۱۵عمق تا 

۰۳۰۱۰۱ 

  
 مترمMعب ۳۶,۴۰۰

وسیله مMانی�M، حمل های لجن� با  برداری در زمین لجن
 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ۲۰مواد تا فاصله 

۰۳۰۱۰۲ 

  

 مترمMعب ۶,۲۶۰

های نرم با وسیله مMانی�M، حمل  برداری در زمین خاک
متر از مرکز ثقل  ۲۰مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۱۰۳ 

  

 مترمMعب ۱۲,۷۰۰

های سخت با وسیله مMانی�M، حمل  زمین برداری در خاک
متر از مرکز ثقل  ۲۰مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۱۰۴ 

  

 مترمMعب ۷۰,۷۰۰

های سنگ� با وسیله مMانی�M، حمل  برداری در زمین خاک
متر از مرکز ثقل  ۲۰مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 آن.برداشت و توده کردن 

۰۳۰۱۰۵ 

  

 مترمMعب ۸۲,۷۰۰

برداری در زمین سنگ� با هر وسیله مMانی�M و با  خاک
برداری تا  استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ۲۰فاصله 

۰۳۰۲۰۱ 

  

 مترمMعب ۳۸,۰۰۰

های  زمینکن� ابنیه فن� هیدرولی�M با وسیله مMانی�M در  پی
متر  ۲۰متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله  ۲نرم تا عمق 

 از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۳۰۱ 

  

 مترمMعب ۴۹,۲۰۰

های  کن� ابنیه فن� هیدرولی�M با وسیله مMانی�M در زمین پی
 ۲۰متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله  ۲سخت تا عمق 

 کردن آن.متر از مرکز ثقل برداشت و توده 

۰۳۰۳۰۲ 

  

 مترمMعب ۷۲,۷۰۰

های  کن� ابنیه فن� هیدرولی�M با وسیله مMانی�M در زمین پی
متر از  ۲۰متر و حمل مواد لجن� تا فاصله  ۲لجن� تا عمق 

 مرکز ثقل برداشت.

۰۳۰۳۰۳ 

  

 مترمMعب ۳۰۰,۰۰۰

های  کن� ابنیه فن� هیدرولی�M با وسیله مMانی�M در زمین پی
 ۲۰متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله  ۲سنگ� تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت.

۰۳۰۳۰۴ 

  

 مترمMعب ۴,۲۴۰

، هرگاه عمق ۰۳۰۳۰۴تا  ۰۳۰۳۰۱های  بها به ردیف اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در  ۲کن� بیش از  پی

متر دوبار و به همین ترتیب  ۴تا  ۳متر یMبار،  ۳تا  ۲عمق 
 بیشتر.های  برای عمق

۰۳۰۳۰۵ 



   با ماشین  خاک*  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 

 
 

۱۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمMعب ۲۸,۹۰۰

متر با  ۱٫۲کن� به اشMال مختلف با عرض کف تا  کانال
های نرم و حمل خاک تا فاصله  وسیله مMانی�M در زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ۲۰

۰۳۰۴۰۱ 

  

 مترمMعب ۴۰,۲۰۰

متر با  ۱٫۲کن� به اشMال مختلف با عرض کف تا  کانال
های سخت و حمل خاک تا فاصله  مMانی�M در زمینوسیله 

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ۲۰

۰۳۰۴۰۲ 

  

 مترمMعب ۸۹۱,۵۰۰

متر با  ۱٫۲کن� به اشMال مختلف با عرض کف تا  کانال
های سنگ� و حمل خاک تا فاصله  وسیله مMانی�M در زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. ۲۰

۰۳۰۴۰۳ 

  

 مترمMعب ۳۶,۲۰۰

کن� با وسایل مMانی�M در  های کانال بها به ردیف اضافه
های لجن� صورت  های نرم، هر گاه عملیات در زمین زمین
 گیرد.

۰۳۰۴۰۴ 

 مترمMعب ۲۴,۶۰۰  

کن�، هر گاه عملیات در زیر  های کانال بها به ردیف اضافه
 شود.ترازآب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام 

۰۳۰۴۰۵ 

  

 مترمMعب ۳۸,۶۰۰

کن�، هر گاه عملیات  های پیMن� وکانال بها به ردیف اضافه
زیر تراز آب زیرزمین� انجام گیرد و استفاده از تلمبه 
موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب، 

 الزام آور باشد.

۰۳۰۴۰۶ 

  
 مترمMعب ۳,۸۸۰

کن�،  پیMن� و کانالهای خاکبرداری و  بها به ردیف اضافه
 متر باشد. ۵۰متر و حداکثر  ۲۰هرگاه فاصله حمل بیش از 

۰۳۰۴۰۷ 

  

 مترمMعب ۱۲,۱۰۰

های  کن� در زمین های خاکبرداری و کانال بها به ردیف اضافه
متر  ۵۰متر و حداکثر  ۲۰لجن�، هرگاه فاصله حمل بیش از 

 باشد.

۰۳۰۴۰۸ 

  

 مترمMعب ۱۴,۱۰۰

های توده شده و  عملیات خاک� یا خاکبارگیری حاصل از 
حمل آن با کامیون یا هر وسیله مMانی�M دیTر تا فاصله 

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ۱۰۰

۰۳۰۵۰۱ 

  

 مترمMعب ۱,۲۴۰

های توده شده  حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاک
 ۵۰۰متر و حداکثر تا  ۱۰۰وقت� که فاصله حمل بیشتر از 

متر اول. کسر  ۱۰۰متر مازاد بر  ۱۰۰برای هر متر باشد, 
 شود. متر به تناسب محاسبه م� ۱۰۰

۰۳۰۵۰۲ 

  

 مترمMعب ۶,۰۰۰

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

کیلو متر باشد, برای  ۱۰متر و تا  ۵۰۰فاصله حمل بیشتر از 
متر اول. (کسر کیلو متر به  ۵۰۰کیلو متر مازاد بر هر 

 شود). تناسب محاسبه م�

۰۳۰۵۰۳ 



   با ماشین  خاک*  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمMعب ۵,۴۶۰

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

 کیلو متر.  ۱۰حمل بیشتر از 

۰۳۰۵۰۴ 

  
 مترمMعب ۳,۶۴۰

ها و  خاکها یا مصالح سنگ� موجود کنار پیها و کانالریختن 
 ها با ماشین. ها و پرکردن آن ترانشه

۰۳۰۶۰۱ 
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  کاری و عایق  اندود و بندکش* ،  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 

 
 

۱۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمMعب ۱۸۶,۵۰۰

سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فن� هیدرولی�M (درناژ) با 
 قلوه سنگ.

۰۴۰۱۰۱ 

 ۰۴۰۱۰۳ خشMه چین� (بلوکاژ) با قلوه سنگ. مترمMعب ۲۱۶,۰۰۰  

 ۰۴۰۱۰۴ خشMه چین� (بلوکاژ) با سنگ الشه. مترمMعب ۴۵۱,۵۰۰  

  

 مترمMعب ۸۰۶,۰۰۰

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با 
(کیلوگرم در مترمMعب) و قلوه  ۱۳گالوانیزه  تورسیم� 

 سنگ.

۰۴۰۱۰۵ 

  

 مترمMعب ۱,۱۰۰,۰۰۰

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با 
(کیلوگرم در مترمMعب) و سنگ  ۱۳گالوانیزه  تورسیم� 

 الشه.

۰۴۰۱۰۶ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۵۰۰

ازای هر  ، به ۰۴۰۱۰۶و  ۰۴۰۱۰۵های  ردیف بها به  اضافه
کیلوگرم اضافه وزن مصرف� توری سیم� گالوانیزه در هر 

 مترمMعب تور سنگ.

۰۴۰۲۰۱ 

 ۰۴۰۳۰۱ در پی. ۱:۵بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمMعب ۱,۰۴۹,۰۰۰  

 ۰۴۰۳۰۲ در پی. ۱:۴بنایی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمMعب ۱,۰۷۵,۰۰۰  

 ۰۴۰۳۰۳ در پی. ۱:۳بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمMعب ۱,۱۰۸,۰۰۰  

  
 مترمMعب ۲۶,۱۰۰

های خشMه چین� و بنایی با سنگ الشه،  ردیف بها به  اضافه
 ها. در شیروان�برای سطوح شیبدار 

۰۴۰۴۰۱ 

  
 مترمMعب ۲۹۲,۰۰۰

های بنایی با سنگ الشه درپی، برای  ردیف بها به  اضافه
 بنایی در دیوار.

۰۴۰۴۰۲ 

 ۰۴۰۵۰۱ .۱:۳بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمMعب ۲,۷۰۰,۰۰۰  

 ۰۴۰۶۰۱ بها برای بنایی قوس� شMل. اضافه مترمMعب ۱۶۵,۰۰۰  

  

 مترمMعب ۱۲۵,۰۰۰

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

 حین اجرای عملیات، الزام� باشد

۰۴۰۶۰۲ 

  

 مترمMعب ۲۱۵,۰۰۰

بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیه فن� که  اضافه
متر  ۶ها برابر یا کمتر از  آنحجم عملیات بنایی هر یk از 

 مMعب باشد

۰۴۰۶۰۳ 

 مترمMعب -۲۰۹,۰۰۰  

های بنایی سنگ�، در صورت� که از مصالح  کسربها به ردیف
 سنگ الشه موجود در مسیر استفاده شود.

۰۴۰۶۰۴ 

 ۰۴۰۷۰۱ تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه بندی شده. مترمMعب ۲۴۳,۰۰۰  



  کاری و عایق  اندود و بندکش* ،  با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 

 
 

۱۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۶۶,۲۰۰

نمای سنگ� با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان بند کش� 
۱:۳. 

۰۴۰۸۰۱ 

  
 مترمربع ۴۵,۴۰۰

 ۳:۱بند کش� نمای سنگ� نیم تراش با مالت ماسه سیمان 
 در سطوح افق�، قائم یا مورب.

۰۴۰۸۰۲ 

 مترمربع ۸۳,۶۰۰  

متر روی سطوح  سانت� ۱اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 .۳:۱سیمان  ماسهمالت  افق�، قائم و مورب، با 

۰۴۱۰۰۱ 

  
 مترمربع ۱۰۸,۵۰۰

متر روی سطوح  سانت� ۲اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 .۳:۱سیمان  افق�، قایم و مورب، با  مالت ماسه

۰۴۱۰۰۲ 

 مترمربع ۱۲۹,۵۰۰  

متر روی سطوح  سانت� ۳اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 .۳:۱سیمان  مالت ماسه افق�، قائم و مورب، با 

۰۴۱۰۰۳ 

  
 مترمربع ۱۹۳,۰۰۰

متر روی سطوح  سانت� ۵اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 .۳:۱سیمان  مالت ماسه افق�، قائم و مورب، با 

۰۴۱۰۰۴ 

  

 مترمربع ۴۱,۱۰۰

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل (زمین پارچه) نبافته 
اتیلن یا پل� استر بر اساس هر مترمربع  سوزن� از جنس پل�

به منظورهای مختلف، مانند جداسازی، گرم  ۳۰۰
 فیلتراسیون، زهMش� و تثبیت بسترهای سست.

۰۴۱۱۰۱ 
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  بندی فصل پنجم. قالب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 

 
 

۲۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۳۸۵,۰۰۰

ها یا دیوارهای بتن� که ارتفاع  بندی پی تهیه وسایل و قالب
 متر باشد. ۲دیوار تا 

۰۵۰۱۰۱ 

  
 مترمربع ۴۱۳,۵۰۰

بندی دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار  تهیه وسایل و قالب
 متر باشد. ۳و تا  ۲بیش از 

۰۵۰۱۰۲ 

 مترمربع ۵۰۹,۰۰۰  

های بتن� با ارتفاع بیش از  بندی دیواره تهیه وسایل و قالب
 متر. ۳

۰۵۰۲۰۱ 

  

 دسیمتر مMعب ۲۷,۳۰۰

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

 درز.

۰۵۰۳۰۱ 

  
 مترمربع ۱۰۴,۵۰۰

های قالب بندی، هرگاه قالب الزاما در  بها به ردیف اضافه
 کار باق� بماند.

۰۵۰۴۰۱ 

  

 مترمربع ۷۰,۳۰۰

بندی هرگاه عملیات در زیر  های قالب بها به ردیف اضافه
کش� با تلمبه  های زیرزمین� انجام شود وآب تراز سطح آب

 موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.

۰۵۰۴۰۲ 

  
 مترمربع ۳۴۶,۵۰۰

تهیه وسایل چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 
 ریزش خاک در قنات در هر عمق.

۰۵۰۵۰۱ 

 ۰۵۰۶۰۱ عمق.بندی در داخل کوره و میله چاه در هر  قالب مترمربع ۵۴۲,۵۰۰  
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   کارهای بتن* . ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمMعب ۹۲۵,۵۰۰

کیلوگرم سیمان در متر مMعب  ۱۰۰تهیه و اجرای بتن با 
 بتن.

۰۶۰۱۰۱ 

  
 مترمMعب ۹۹۱,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در متر مMعب  ۱۵۰تهیه و اجرای بتن، با 
 بتن.

۰۶۰۱۰۲ 

 ۰۶۰۱۰۳ کیلوگرم سیمان در متر مMعب بتن. ۲۰۰تهیه و اجرای با  مترمMعب ۱,۱۴۱,۰۰۰  

 مترمMعب ۱,۱۹۹,۰۰۰  

کیلوگرم سیمان در متر مMعب  ۲۵۰تهیه و اجرای بتن با 
 بتن.

۰۶۰۱۰۴ 

  
 مترمMعب ۱,۲۷۷,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در متر مMعب  ۳۰۰تهیه و اجرای بتن با  
 بتن.

۰۶۰۱۰۵ 

  
 مترمMعب ۱,۳۳۴,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در متر مMعب  ۳۵۰تهیه و اجرای بتن با 
 بتن.

۰۶۰۱۰۶ 

 مترمMعب ۷۳,۷۰۰  

های بتن ریزی، چنانچه بتن در  بها به ردیف اضافه
 متر یا کمتر اجرا شود. سانت� ۱۵ضخامتهای 

۰۶۰۲۰۱ 

  
 مترمMعب ۱۰۵,۵۰۰

های بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی به  بها به ردیف اضافه
 متر. ۵باال در دیوارها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع 

۰۶۰۲۰۲ 

  

 مترمMعب ۱۳۷,۰۰۰

بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب زیرزمین�  اضافه
انجام شود و آبMش� حین انجام کار با تلمبه موتوری 

 الزام� باشد.

۰۶۰۲۰۳ 

 مترمMعب ۲۱۰,۰۰۰  

که حجم بتن های بتن ریزی، در صورت�  بها به ردیف اضافه
 متر مMعب باشد. ۴هر یk از ابنیه فن�، کمتر از 

۰۶۰۳۰۱ 

  
 مترمMعب ۳۷۸,۰۰۰

کیلوگرم  ۱۰۰تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 
 آهk شMفته درمتر مMعب شفته.

۰۶۰۴۰۱ 

  

 مترمMعب ۴۸۴,۰۰۰

تهیه مصالح  و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و 
کیلوگرم آهk شMفته در متر  ۱۰۰ای) و  مخلوط رودخآنه

 مMعب.

۰۶۰۴۰۲ 

  
 مترمMعب ۵۸,۸۰۰

 ۵۰به ازای هر  ۰۶۰۴۰۲و  ۰۶۰۴۰۱های  بها به ردیف اضافه
 کیلوگرم آهk اضافه در متر مMعب شفته.

۰۶۰۴۰۳ 

  

 مترمMعب ۴,۱۹۸,۰۰۰

ساخته مسلح  تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتن� پیش
متر با  میل� ۱۰ضخامت به  ۱۵×۱۵با شبMه میلTرد آجدار 

ها و  کیلوگرم سیمان در متر مMعب برای  میله چاه ۳۵۰عیار 
 ها. کانال

۰۶۰۵۰۱ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمMعب ۴,۳۹۰,۰۰۰

 ۲۵۰های بتن� پیش ساخته به عیار  تهیه و نصب جدول
با  ۱:۵کیلوگرم سیمان در متر مMعب و مالت ماسه سیمان 

 بندکش� مربوط.

۰۶۰۶۰۱ 

  

 مترمMعب ۶,۹۶۱,۰۰۰

های بتن� مسلح پیش ساخته به انضمام میلTرد،  تهیه کول
 ۳۵۰متربا عیار  ۲۰حمل و نصب در داخل قنات تا عمق

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

 قنات.

۰۶۰۷۰۱ 

  

 مترمMعب ۳,۶۲۳,۰۰۰

ای به  ساخته دایره پیشتهیه و نصب طوقه بتن� مسلح 
 ۳۵۰متر با عیار  ۲۰انضمام میلTرد، حمل و نصب تا عمق 

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

 طوقه.

۰۶۰۷۰۲ 

  

 مترمMعب ۱۳,۴۰۰

در صورت� که  ۰۶۰۷۰۲و ۰۶۰۷۰۱بها به ردیف  اضافه
متر انجام شود،به  ۲۰طوقه در عمق بیش از نصب کول و 

 متر. ۲۰ازا هر یk متر عمق اضاف� مازاد بر 

۰۶۰۸۰۱ 

 مترمMعب ۱,۴۷۰,۰۰۰  

تهیه مصالح بنائ� با بلوک سیمان� توخال� و مالت ماسه  
 .۱:۵سیمان 

۰۶۰۹۰۱ 

  
 مترمMعب ۷۴۶,۰۰۰

به  ۱:۵های بلوکهای سیمان� توخال� با مالت  پرکردن حفره
 هر متر مMعب حجم بلوک چین�.ازای 

۰۶۱۰۰۱ 

 مترطول ۱,۴۶۴,۰۰۰  

های داخل کوره (کول برگردان) در هر  نصب مجدد کول
 عمق.

۰۶۱۱۰۱ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۷۰۱۰۱ تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلTرد ساده. کیلوگرم ۳۱,۶۰۰  

 کیلوگرم ۲۶,۶۰۰  

تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلTرد آجدار برای 
 بتن مسلح با سیم پیچ� الزم.

۰۷۰۱۰۲ 

  
 کیلوگرم ۳۹,۱۰۰

تهیه شبMه میلTرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلTرد 
 ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچ� الزم.

۰۷۰۲۰۱ 

 کیلوگرم ۳۶,۹۰۰  

تهیه شبMه میلTرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلTرد 
 آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچ� الزم.

۰۷۰۲۰۲ 

  

 کیلوگرم ۱,۸۱۰

های میلTرد، چنانچه عملیات پایین تراز  بها به ردیف اضافه
های زیرزمین� انجام شود و آبMش� با تلمبه موتوری در  آب

 حین اجرای کار، ضروری باشد.

۰۷۰۳۰۱ 

  

 کیلوگرم ۲,۳۶۰

که وزن  های میلTردگذاری، در صورت� بها به ردیف اضافه
 ۶۰۰هیدرولی�M کمتر از میلTرد مصرف� در هر ابنیه فن� 

 کیلو گرم باشد.

۰۷۰۴۰۱ 

  
 کیلوگرم ۴۰,۵۰۰

تهیه مصالح فلزی تابلوها و پایه آن به هر شMل و اندازه، بر 
 حسب کیلوگرم پایه و تابلو.

۰۷۰۵۰۱ 

 کیلوگرم ۱۱۷,۵۰۰  

های فوالدی برای هدایت آب به هر قطر  تهیه و نصب لوله
 های مربوط. گاه تکیهبه طور کامل با اتصاالت و 

۰۷۰۷۰۱ 

  

 کیلوگرم ۴۵,۸۰۰

های  های ساده فلزی برای حوضچه تهیه و نصب دریچه
های  تقسیم و آبTیری به صورت کشویی، دست�، دریچه

kدست رنگ ضد  طرفه و یا دریچه ی kهای مشابه، با ی
 زنگ.

۰۷۰۸۰۱ 

  
 کیلوگرم ۴۱,۸۰۰

دست  گیر با یk های آشغال تهیه و ساخت و نصب شبMه
 رنگ ضد زنگ.

۰۷۰۹۰۱ 

  

 کیلوگرم ۴۸,۶۰۰

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

بتن�، از نبش� و ناودان� و غیره، با یk دست رنگ ضد 
 زنگ.

۰۷۱۰۰۱ 

 ۰۷۱۱۰۱ های الزم. و سیم و پایهتهیه و نصب سیم خاردار با میخ  کیلوگرم ۴۲,۷۰۰  

  
 کیلوگرم ۳۱,۸۰۰

تهیه و نصب تورسیم� (تورمرغ�) به منظور اجرای اندود 
 سیمان�.

۰۷۱۲۰۱ 
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  اتیلن   پل*گذاری با لوله  فصل هشتم. لوله
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 

 
 

۳۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۱۰۲,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۱۱۰تیلن به قطر   ا با لوله پل�گذاری  لوله
 متر. ۱ترانشه تا 

۰۸۰۱۰۱ 

  
 مترطول ۱۵۷,۰۰۰

متر و عمق  میل� ۲۰۰تیلن به قطر   ا گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۵ترانشه تا 

۰۸۰۱۰۲ 

 مترطول ۱۸۶,۵۰۰  

متر و عمق  میل� ۲۵۰تیلن به قطر   ا گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۷۵ترانشه تا 

۰۸۰۱۰۳ 

  
 مترطول ۲۳۱,۵۰۰

متر و عمق  میل� ۳۱۵تیلن به قطر   ا گذاری با لوله پپل� لوله
 متر. ۱٫۷۵ترانشه تا 

۰۸۰۱۰۴ 

 مترطول ۲۹۱,۵۰۰  

متر و عمق  میل� ۴۰۰تیلن به قطر   ا گذاری با لوله پل� لوله
 متر. ۱٫۷۵ترانشه تا 

۰۸۰۱۰۵ 



  . نهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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  . نهم  فصل
  

  



    نصب شیر و پمپ . دهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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    نصب شیر و پمپ . دهم  فصل
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    نصب شیر و پمپ . دهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۱۰۰۱۰۱ متر. میل� ۱۰۰تا  ۸۰حمل ونصب شیرکشویی به قطر  عدد ۴۰۳,۰۰۰  

 ۱۰۰۱۰۲ متر. میل� ۲۵۰تا  ۱۵۰حمل ونصب شیر کشویی به قطر  عدد ۵۳۸,۰۰۰  

 ۱۰۰۱۰۳ متر. میل� ۴۰۰تا  ۳۰۰حمل ونصب شیرکشویی به قطر  عدد ۱,۰۰۸,۰۰۰  

 ۱۰۰۲۰۱ متر. میل� ۲۵۰تا  ۱۵۰ای به قطر  حمل ونصب شیر پروانه عدد ۷۳۱,۰۰۰  

 ۱۰۰۲۰۲ متر. میل� ۴۰۰تا  ۳۰۰ای به قطر  حمل و نصب شیر پروانه عدد ۹۷۴,۵۰۰  

  
۱۳۱,۵۰۰ 

  -دستگاه 
 ساعت

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

۱۰۰۳۰۱ 



  حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 

 
 

۳۵   

 
 

  حمل و نقل . یازدهم  فصل
  

"���   

1. ���8!  ��	>��� '(� %  �.Q�� ��  30 ��
+.	  �2��$����  ���� %  3*��
  ".�+T�  3*��
 �� �
����   �	��  #��  d�+�  'T
 2� %��Z$�(	�  '�+T�   ��

�	��  #�>��  ��X$� ��  ,	�k(!   #�>��  ��X$� 2�  'T
 ��  z��
 �(	� �& %  /�&� ��!  ,��  ����� ����> �C$ �& ���  #��  ��� ���8! .  '(�   &�2�


 ��30  %��
+.	 ���� ����  ;�(	�  %&�I.	
 %a!F �*+* % ��-.)�
 %�! 3*��
 %��	*���� %�!�	� %  ���B�  �*+* �.� %�!  f��   �k��&    ".�+T�

�
����  [g� �� %  `��� �� &�+
  /�&� ��!  ,��  '��  ���&��  "
 ����  &+�  3*��
 ���� {	! % �$+>  ���8!  '(�  >��@��$ ��   �&��+
 8=�

R	� '�� �
�-
 �& �  #�� "�	� ���&��  .�� �!�+S$  

2. a� �! ��&�-
  3*��
 2�  L+M+
   ���1 �   �X��T
 �&  ���8!  '(�  �� &�2�
 30 #&�B��� &�+
 ��
+.	   "
 ���� �� %&�	> 0��  ,		)� ��2  "
 :&+�  

2U1;�(	� .   

 ;�(	� ���-
 `��� �� %  ;�(	� ��	P  ,�� �&� %�7
  "��� ��)Y "G ���  &�$�  "���� ��! �� % ���M�  6 ���� �Q�&  z7��  ;�(	� �X��T
 %  

"
 .&+�  

2U2 . ���M� �� ��B� �& ;F ��	P `����� %a!F ���-
6 /�&� 2� ;F ���8!  �X��T
 z7�� ���� �Q�&   "� �� ;�(	� '(� �� \+��
 ��!

"
 �X��T
 &�I.	
 .&+�  

2U3,!F . 9F�   

 �� ��2�  a� �!  6�>+.	   &�I.	
 "���
  % 05/1 6�>+.	   ����  '(� "
 �+C�
 % .&+�  

3. ,		)� ��&�-
  #��  ��!��� �&  �
�-
  ,��  '��  ���� ����  f�g���  ���8! ��!  '(�  ���  '���   ���� &�����  �X��T
  3*��
 ��&�-
   ���� �� 

.&+� �!�+S$ %&��+
  

4. '(� ��X
  ;�(	� ���� %  ���&��  ���8!  '(� �� % 0��  ,		)� ��2  "
 :&+�  

4U1�k$��< .  ;�(	�  �	-�g
 �+E �� �$����  2� ��!  ".��&  �������  '(� ��X
 %&+� 'T
 %  �$����   \+��
  ��� ,�� �& .  �*��  'T
   ���� ����

�� ~7X� `���
 �	�e�  [�+��  ��G
  .���� �
����   

4U2 .�k$��<  ;�(	�  �	-�g
 �+E �� �$����  2� ��!  ".��&  �������  '(� ��X
 %&+G$  'T
  ,���Z�&8$  �$����   ;�(	�  � )  ;�(	�   �� �C$ &�+


"
 �	*+� .&+� �!�+� %(��   

5. '(� ��X
  &�I.	
���� %  ���&��  i��8!  '(�  �� 0��  ,		)� ��2  "
 :&+�  

5U1"��+Q �& .  �   &�I.	
% �	-�g
 �+E ��  2�;�>���  �	*+�  ".��&   ���	-�g
 �+E �� �������  '(� ��X
 %&+�  ����   2� ���� ;�>���  �	*+�

".��&  'T
  �	*+�  ����   ��!����  �	-�g
 �+E ��% 'T
  '�+T�  ,�� �& .&+� �!�+�  �*��  'T
  '�+T� �� ����   ����'X� 2� ��  `���
 �	�e�  

  ��G
[�+��  .���� �
����   

5U2"��+Q �& .  �    &�I.	
�	-�g
 �+E ��  2� ;�>���  �	*+�".��&   ���	-�g
 �+E ��  �������  '(� ��X
 %&+G$   #���  �	*+� 'T
 ,���Z�&8$

"
 �	*+� �� �C$ &�+
 &9+� �  ��� #�>��  �� &9+� �$����  .��  "
 f+gT
 ;�>��� �	*+� 8@ 8	$ &�+$ ��!  .�$+�  

6. ����  '(�  ��-.)�
 3*��
 %��	*���� %�!�	� %  ���B�  �*+* ".�+T� &�+
) �!  �.� %(�
����   f��   �k��&   "$�< #&�B��� �� %  ���� 2�   ���

/�&� ��!  '(�  &�I.	
 ;�(	�   "� ��  D�(P�   [��M  50/2 �X��T
  "
 .&+�  



  حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 

  

 

 
 

۳۶   

 
 

7. ����  /�&� ��!  '(�  �*+* ��!  �g�2F  ;�(	�  ����)  '  &��)�  ����  �*+*  '(�  #��  ��  `���  ��
 D+E  ���� �! �	B
  �*+* �& ���J>  %(

����  �*+*  ��   �Y�300 ".	
 R	� %��
 "�	�  #�� ��� ���� .  '(�  �*+* ��!  �+�  [g��� %�!�Y� ���� ��  #&�B��� �� %&�+
  ���� 2�   ���

/�&� ��!  '(�  �*+*  ��   �Y�300 ".	
 D�(P�  ��
  [���M  ]�&  #��  D�@ �&  3,		)� %  "
 .&+�  

  

���  3�A�B . 7��  2	�  "6�6 7��  .��CD  ��	
�   
  

".	
) �*+* �Y� (��
  200  250  300  350  400  450  

[��M  51/0  74/0  1  25/1  75/1  3  

".	
) �*+* �Y� (��
  500  600  700  800  900  1000  

[��M  3  5/4  5/4  7  5/7  5/8  

    

8. ����  /�&� ��!  '(�  �*+* ��!  ".�  ,.	��  ����)  '  &��)�  ����  �*+*  '(�  #��  ��  `���  D+E ��
  ���� �! �	B
  �*+* �& ���J> ���� %(  �*+*  

��   �Y�315 ".	
 R	� %��
 "�	�  #��  ��� ���� .  '(�  �*+* ��!  �+�  ���� �� [g��� %�!�Y�   %&�+
#&�B��� ��  ���� 2�  /�&� ��� ��!  '(�  

�*+*  ��   �Y�315 ".	
 D�(P�  ��
  [���M  ]�&  #��  D�@ �&  4,		)� %  "
 .&+� 

9. "*����  �!�	� %��-.)�
 '(� ���� /�&� ��� ���� 2� #&�B��� �� (�
����  ".�+T� 3*��
) �!  [��M D�(P�  ;�(	�  &�I.	
 '(� ��!

50/2 �X��T
 "
 .&+�  

���  4�A�B . 7��  2	�  "6�6 7��  :�0  ;�
<�  
  

".	
) �*+* �Y� (��
  110  200  225  250  280  315  
350  ��

400  

[��M  20/0  35/0  5/0  61/0  77/0  1  35/1  



  حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر  - تن  ۱,۲۵۰

کیلومتر،  ۳۰مازاد بر  حمل میلTرد و سیمان پاکت�، نسبت به 
 کیلومتر. ۷۵تا فاصله 

۱۱۰۱۰۱ 

  
 کیلومتر  - تن  ۸۴۵

کیلومتر،  ۷۵مازاد بر  سیمان پاکت�، نسبت به حمل میلTرد و 
 کیلومتر. ۱۵۰تا فاصله 

۱۱۰۱۰۲ 

 کیلومتر  - تن  ۵۳۰  

 ۱۵۰مازاد بر  حمل میلTرد و سیمان پاکت�، نسبت به 
 کیلومتر. ۳۰۰کیلومتر، تا فاصله 

۱۱۰۱۰۳ 

  
 کیلومتر  - تن  ۴۴۰

 ۳۰۰مازاد بر حمل میلTرد و سیمان پاکت�، نسبت به 
 کیلومتر. ۴۵۰تا فاصله کیلومتر، 

۱۱۰۱۰۴ 

 کیلومتر  - تن  ۳۷۵  

 ۴۵۰مازاد بر   حمل میلTرد و سیمان پاکت�، نسبت به
 کیلومتر. ۷۵۰کیلومتر، تا فاصله 

۱۱۰۱۰۵ 

  
 کیلومتر  - تن  ۳۱۵

 ۷۵۰مازاد بر   حمل میلTرد و سیمان پاکت�، نسبت به
 کیلومتر.

۱۱۰۱۰۶ 

  ۱۷۵ 

 - مترطول 
 کیلومتر

متر، نسبت  میل� ۳۰۰قطر  آزبست سیمان به حمل لوله 
 کیلومتر. ۷۵کیلومتر تا فاصله  ۳۰مازاد بر  به 

۱۱۰۲۰۱ 

  
۱۲۰ 

 - مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میل� ۳۰۰قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ۱۵۰کیلومتر تا فاصله  ۷۵مازاد بر 

۱۱۰۲۰۲ 

  
۷۳ 

 - مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میل� ۳۰۰قطر  سیمان به حمل لوله آزبست 
 کیلومتر. ۳۰۰کیلومتر تا فاصله  ۱۵۰مازاد بر 

۱۱۰۲۰۳ 

  ۶۰ 

 - مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میل� ۳۰۰قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ۴۵۰کیلومتر تا فاصله  ۳۰۰مازاد بر 

۱۱۰۲۰۴ 

  
۵۲ 

 - مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میل� ۳۰۰قطر  به حمل لوله آزبست سیمان 
 کیلومتر. ۷۵۰کیلومتر تا فاصله  ۴۵۰مازاد بر 

۱۱۰۲۰۵ 

  ۴۳ 

 - مترطول 
 کیلومتر

  متر، نسبت به میل� ۳۰۰قطر  حمل لوله آزبست سیمان به 
 کیلومتر. ۷۵۰مازاد بر 

۱۱۰۲۰۶ 

  
۱۰۰ 

 - مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر  به  متر، نسبت میل� ۳۱۵قطر  تیلن به   ا حمل لوله پل�
 کیلومتر. ۷۵کیلومتر تا فاصله  ۳۰

۱۱۰۳۰۱ 

  ۶۸ 

 - مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر   متر، نسبت به میل� ۳۱۵قطر  تیلن به   ا حمل لوله پل�
 کیلومتر. ۱۵۰کیلومتر تا فاصله  ۷۵

۱۱۰۳۰۲ 

  
۴۳ 

 - مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر   متر، نسبت به میل� ۳۱۵قطر  تیلن به   ا حمل لوله پل�
 کیلومتر. ۳۰۰کیلومتر تا فاصله  ۱۵۰

۱۱۰۳۰۳ 

  
۳۵ 

 - مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر   متر، نسبت به میل� ۳۱۵قطر  تیلن به   ا حمل لوله پل�
 کیلومتر. ۴۵۰کیلومتر تا فاصله  ۳۰۰

۱۱۰۳۰۴ 



  حمل و نقل . یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
۳۰ 

 - مترطول 
 کیلومتر

بر مازاد   متر، نسبت به میل� ۳۱۵قطر  تیلن به   ا حمل لوله پل�
 کیلومتر. ۷۵۰کیلومتر تا فاصله  ۴۵۰

۱۱۰۳۰۵ 

  
۲۵ 

 - مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر   متر، نسبت به میل� ۳۱۵قطر  تیلن به   ا حمل لوله پل�
 کیلومتر. ۷۵۰

۱۱۰۳۰۶ 



   دستمزدی  کارهای . زدهمدوا  فصل
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴۱۰۱۰۱ ماسه شسته مترمMعب ۲۲۲,۵۰۰  

 ۴۱۰۱۰۲ شن شسته مترمMعب ۱۸۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۱۰۳ سنگ الشه بنایی مترمMعب ۲۵۷,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۱ سنگ نیم تراش مترمMعب ۱,۳۷۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۱ سیمان پرتلند نوع یk پاکت� تن ۱,۳۲۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۲ سیمان پرتلند نوع یk فله تن ۱,۱۵۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۶۰۱ قطعات بتن� مسلح  مانند کول، طوقه و درپوش مترمMعب ۲,۹۰۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۸۰۱ انواع میلTرد ساده کیلوگرم ۲۴,۷۰۰  

 ۴۱۰۸۰۲ انواع میلTرد آجدار کیلوگرم ۲۰,۷۰۰  
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 تعالي باسمه

 

 تشكر و قدرداني
 

يي بوده كه از زمان تشكيل سازمان هاهاي مختلف جزو مسووليتهاي بهاي واحد پايه در رشتهتهيه، تدوين و ابالغ فهرست      

) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23كشور و به استناد ماده برنامه و بودجه 

شود. اين اي كشور انجام ميهاي توسعههاي اجراي پروژهبرآورد هزينه)، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در 20/4/1385

بهاي . اولين فهرستشودميهاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابالغ ستگاهبه دبوده و االجرا) از نوع گروه اول (الزم فهارس

هر ساله با استعالم بهاي كاالها و عوامل و كسب بازخورد از هاي ياد شده از آن پس، فهرستابالغ گرديد و   1355واحد پايه در سال 

 عه و اصالح قرار گرفته است.سازي، بازنگري، توسهنگامجامعه مهندسي و مجريان كشور مورد به

 40بيش از ارزشمندي كه در طول  نظرانزحمات تمام مديران، كارشناسان و صاحبداشت خاطره و پاسياد و داشت ضمن گرامي

 .داريمسالمتي و بهروزي  يبراي ايشان آرزو ،نداهواحد پايه تالش كردهاي سال در جريان تدوين فهرست

راي برآورد كشور بگامي در جهت نظام فني و اجرايي يكپارچه ، در آغاز سال، 1397بهاي واحد پايه سال هاي فهرستبا ابالغ ينك ا

 ها برداشته شده است.هبهنگام طرح ها و پروژ

مديران، كارشناسان و نيز  مرجع هدايت و تصويب فهارس بها وبه عنوان  به اين وسيله از اعضاي محترم شوراي عالي فني

رشته ساخت و ترميم  بهاي واحد پايههاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرستكه در مراحل تعيين قيمتنظراني صاحب

 .گرددتقدير و تشكر مي ،زير مشاركت داشتند به شرح 1397سال  قنات

  را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم.توفيق همه اين عزيزان  

 

 فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات:كارگروه كارشناسي و تدوين 

 غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني و اجرايي)

 )و اجرايي (معاون امور نظام فني فرسيدجواد قانع

 سهيال شريعتي

 رضا اميني

 امير جهانشاهي


