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   کلیات
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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   تخریب  .عملیات اول  صلف
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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   تخریب  .عملیات اول  صلف
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۱۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۲۱۵

بوته کن& در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن 
 ریشه های آن ازمحل عملیات.

۰۱۰۱۰۱ 

  

 اصله ۱۰,۳۰۰

یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کردن  کندن و
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 ۸,۱۶۰

جای ریشه با خاک مناسب در صورت& پر کردن و کوبیدن 
متر باشد  سانت& ۱۵که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به  سانت& ۵متر محیط تنه (کسر  سانت& ۵به ازای هر 
 تناسـب محاسبه م& شود.).

۰۱۰۱۱۱ 

  

 اصله ۴۰,۵۰۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت& 
 ۳۰تا  ۱۵بیش از  که محیط تنه درخت در سطح زمین

 متر باشد. سانت&

۰۱۰۱۱۲ 

  

 اصله ۱۳۴,۰۰۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت& 
 ۶۰تا  ۳۰که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت&

۰۱۰۱۱۳ 

  

 اصله ۲۱۴,۵۰۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت& 
 ۹۰تا  ۶۰سطح زمین بیش از که محیط تنه درخت در 

 متر باشد. سانت&

۰۱۰۱۱۴ 

  

 اصله ۲۴,۱۰۰

متر که  سانت& ۱۰، به ازای هر ۰۱۰۱۱۴بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانت& ۱۰به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر 

 تناسـب محاسبه م& شود).

۰۱۰۱۱۵ 

  
 اصله 

 ۳۰جابجایی درخت در صورت& که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانت&

۰۱۰۱۲۱ 

  
 اصله 

تا  ۳۰جابجایی درخت در صورت& که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانت& ۶۰

۰۱۰۱۲۲ 

  
 اصله 

تا  ۶۰جابجایی درخت در صورت& که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانت& ۱۰۰

۰۱۰۱۲۳ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورت& که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانت& ۱۰۰

۰۱۰۱۲۴ 

  
 مترمربع ۲۹۵,۰۰۰

تخریب کل& ساختمانهای خشت&، گل& و چینه ای، شامل 
 تمام عملیات تخریب.

۰۱۰۳۰۱ 
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   تخریب  .عملیات اول  صلف
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۱۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۳۳۴,۵۰۰

تخریب کل& ساختمان های آجری، سنگ& و بلوک& 
 بامالتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب.

۰۱۰۳۰۲ 

 ۰۱۰۴۰۱ خشت& یا چینه های گل& (چینه باغ&).تخریب بناییهای  مترمUعب ۹۲,۴۰۰  

  
 مترمUعب ۱۵۸,۰۰۰

تخریب بناییهای آجری و بلوک& که بامالت ماسه و سیمان 
 یا باتارد چیده شده باشد.

۰۱۰۴۰۲ 

  
 مترمUعب ۱۳۵,۰۰۰

تخریب بناییهای آجری و بلوک& که بامالت گل وآهW یا 
 گچ و خاک و یا ماسه وآهW چیده شده باشد.

۰۱۰۴۰۳ 

  
 مترمUعب ۱۵۸,۰۰۰

تخریب بناییهای سنگ& که بامالت ماسه سیمان یا با تارد 
 چیده شده باشد.

۰۱۰۴۰۴ 

  
 مترمUعب ۱۳۵,۰۰۰

 Wیا ماسه آه Wتخریب بناییهای سنگ& که با مالت گل آه
 یا گچ و خاک چیده شده باشد.

۰۱۰۴۰۵ 

  
 مترمUعب ۳۶۶,۰۰۰

سالم از کار تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگهای آن 
 درآید و دسته کردن آنها.

۰۱۰۴۰۶ 

 ۰۱۰۵۰۱ تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان. مترمUعب ۱,۴۴۵,۰۰۰  

 ۰۱۰۵۰۲ تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن میل\ردها. مترمUعب ۲,۲۷۳,۰۰۰  

  

 مترمUعب ۲۰۵,۰۰۰

سنگها و تفکیW، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، 
مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسب حجم ظاهری 

 مصالح چیده شده.

۰۱۰۶۰۱ 

  
 مترمربع ۲۰,۳۰۰

تخریب هر نوع آسفالت و یا اساس قیری جاده ها و 
 متر. سانت& ۵ضخامت تا  طورکل&، به خیابانها به

۰۱۰۷۰۱ 

  

 مترمربع ۳,۷۰۰

اضافه متر  ازای هر سانت& ، به۰۱۰۷۰۱ردیف  بها به اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانت& سانت& ۵ ضخامت مازاد بر 

 شود). محاسبه م&

۰۱۰۸۰۱ 

  

 مترمربع ۳۲,۳۰۰

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
متر و به  سانت& ۵مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

 متر. ۵۰طول حداکثر 

۰۱۰۹۰۱ 

  

 مترمربع ۵,۸۴۰

متر اضافه  به ازای هر سانت& ۰۱۰۹۰۱بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانت& سانت& ۵ضخامت مازاد بر  

 شود). محاسبه م&

۰۱۰۹۰۲ 

  

 مترمربع ۲۳,۰۰۰

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
متر و به  سانت& ۵مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

 متر. ۵۰طول بیش از 

۰۱۰۹۰۳ 
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   تخریب  .عملیات اول  صلف
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۱۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۴,۰۹۰

متر اضافه  به ازای هر سانت& ۰۱۰۹۰۳بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانت& سانت& ۵ضخامت مازاد بر  

 شود). محاسبه م&

۰۱۰۹۰۴ 
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   با دست  خاک,  عملیات . دوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۱۴   

 
 

   با دست  خاک,  عملیات . دوم  فصل
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 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمUعب ۱۶۵,۵۰۰

لجن برداری درپیها، حمل با زنبه یا چرخ دست& یا وسایل 
 متری و تخلیه آنها. ۵۰مشابه آن تا فاصله 

۰۲۰۱۰۱ 

  
 مترمUعب ۱۲۱,۰۰۰

متر و ریختن  ۲های خاک& تا عمق  کن& در زمینپی 
 های مربوط. کنار محل خاکهای کنده شده، به 

۰۲۰۱۰۲ 

  
 مترمUعب ۳۹۵,۵۰۰

متر با هر وسیله و  ۲پی کن& در زمینهای سنگ& تا عمق 
 کنارمحلهای مربوط. ریختن مواد کنده شده، به

۰۲۰۱۰۴ 

  

 مترمUعب ۵۵,۴۰۰

، هرگاه عمق پی ۰۲۰۱۰۴ و ۰۲۰۱۰۲های  ردیف بها به اضافه
 ۴تا  ۲متر باشد، برای حجم واقع در عمق  ۲کن& بیش از 
همین  مترسه بار و به ۸تا  ۶متر دوبار،  ۶تا ۴متر یW بار، 

 ترتیب، برای عمقهای بیشتر.

۰۲۰۲۰۱ 

  

 مترمUعب ۱۳۸,۰۰۰

، در صورت& که ۰۲۰۱۰۴و  ۰۲۰۱۰۲های  ردیف بها به اضافه
آبهای زیرزمین& صورت گرفته عملیات پایین تر از سطح 

کاربردن تلمبه  باشد و برای آبUش& ضمن اجرای کار، به
 موتوری ضروری باشد.

۰۲۰۲۰۲ 

  

 مترمUعب ۷۳۹,۰۰۰

متر و کوره و مخزن با مقاطع  ۱٫۲قطر تا  حفرمیله چاه به 
متر از دهانه چاه  ۲۰های خاک& تا عمق  مورد نیاز در زمین

 متر از دهانه چاه. ۱۰و حمل خاکهای حاصل تا فاصله 

۰۲۰۳۰۱ 

  

 مترمUعب ۹۹,۵۰۰

 ۲۰، هر گاه عمق چاه بیش از ۰۲۰۳۰۱ردیف  بها به اضافه
متر اول مازاد  ۵متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در 

 ۲۰متر دوم مازاد بر ۵متر یW بار، برای حجم واقع در  ۲۰بر
همین  بهمترسوم سه بار و  ۵متر دو بار، برای حجم واقع در

 ترتیب برای عمقهای بیشتر.

۰۲۰۴۰۱ 

  

 مترمUعب ۴۰,۵۰۰

داخل  ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاک& به
پی ها، کنار ابنیه فن& هیدورلیU& و روی لوله ها، در هر 

 متر و تسطیح الزم. سانت& ۱۵عمق و در الیه های حداکثر 

۰۲۰۵۰۱ 

  

 مترمUعب ۱۶۲,۵۰۰

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

 درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممUن نباشد.

۰۲۰۵۰۲ 

  

 مترمUعب ۱۱۳,۰۰۰

متر  ۵۰، برای ۰۲۰۵۰۲و ۰۲۰۱۰۱های  ردیف بها به اضافه
تناسب  متر به ۵۰حمل اضاف& با وسایل دست& (کسر

 شود). محاسبه م&

۰۲۰۶۰۱ 

  
 مترمربع ۵,۳۰۰

تسطیح و رگالژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین درمحل 
.&Uپی ها و ابنیه فن& هیدرولی 

۰۲۰۷۰۱ 
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   با دست  خاک,  عملیات . دوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۱۸,۱۰۰

تسطیح و رگالژسطوح کانالهای شبUه آبیاری (تریمینگ) با 
رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتن& قرار 

 می\یرد.

۰۲۰۷۰۲ 

  
 مترمربع ۷,۶۰۰

آبپاش& و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا سطوح زمین 
 درصد پروکتور استاندارد. ۹۵طبیع& تا حد تراکم 

۰۲۰۷۰۳ 

  

 مترمUعب ۶۰,۱۰۰

آبپاش& و کوبیدن قشرهای خاکریزی در الیه های حداکثر 
روش پروکتور  درصد به ۹۵متر با تراکم  سانت& ۱۵

 ارتفاع.استاندارد، در هر عمق و 

۰۲۰۷۰۴ 

  
 مترمUعب ۳۵,۱۰۰

ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده با 
 رگالژ مناسب، در محلهای تعیین شده.

۰۲۰۷۰۵ 
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   با ماشین  خاک,  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۲۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵۴۵

  شخم زدن هر نوع زمین غیر سنگ& با وسیله مUانیU&، به
 متر. سانت& ۱۵عمق تا 

۰۳۰۱۰۱ 

  
 مترمUعب ۳۶,۴۰۰

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

۰۳۰۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۶,۲۶۰

برداشت خاک نبات& با هر وسیله مUانیU&، حمل مواد 
متر از مرکز ثقل  ۲۰برداری تا فاصله  حاصل از خاک

 برداشـت و توده کردن آن.

۰۳۰۱۰۳ 

  

 مترمUعب ۱۲,۷۰۰

های خاک&، حمل مواد حاصل از  برداری در زمین خاک
متر از مرکز ثقل برداشـت و توده  ۲۰برداری تا فاصله  خاک

 کردن آن.

۰۳۰۱۰۴ 

  

 مترمUعب ۷۰,۷۰۰

های سنگ& با هر وسیله مUانیU&،  برداری در زمین خاک
متر از مرکز  ۲۰حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 ثقل برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۱۰۵ 

  

 مترمUعب ۸۷,۲۰۰

مUانیU& و با خاکبرداری در زمین سنگ& با هر وسیله 
استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا 

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

۰۳۰۲۰۱ 

  

 مترمUعب ۱۱۹,۵۰۰

های سنگ& با استفاده از چUش  برداری در زمین خاک
مقدمه  ۱-۱-۷بند  ۲هیدرولیU& (با توجه به تبصره 

متر  ۲۰برداری تا فاصله  خاکفصل)، حمل مواد حاصل از 
 از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۲۰۲ 

  
 مترمUعب 

های سنگ& بدون استفاده از مواد سوزا،  خاکبرداری در زمین
 ول& با استفاده از مواد منبسط شونده.

۰۳۰۲۰۳ 

  

 مترمUعب ۵,۲۳۰

برداشت مواد ناش& از ریزش هر نوع زمین (ریزش 
متر از مرکز ثقل برداشت و  ۲۰تا فاصله برداری)، حمل آن 

 ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن.

۰۳۰۳۰۱ 

  

 مترمUعب ۴۰,۵۰۰

برداشت مواد ناش& از ریزش هر نوع زمین (ریزش 
متر از مرکز ثقل برداشت و  ۲۰برداری)، حمل آن تا فاصله 

ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن، برای آن قسمت از 
های بزرگ غیر قابل حمل باشد و  سنگ  مربوط بهریزش که 

های دی\ر  ها از مواد منفجره یا روش برای خرد کردن آن
 استفاده شود.

۰۳۰۴۰۱ 

  

 مترمUعب ۴۵,۸۰۰

پی کن& ابنیه فن& هیدرولیU& با وسیله مUانیU& در 
متر و حمل خاک کنده شده تا  ۲های خاک& تا عمق  زمین

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

۰۳۰۵۰۱ 
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   با ماشین  خاک,  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۵۰,۹۰۰

پی کن& ابنیه فن& هیدرولیU& با وسیله مUانیU& در 
متر و حمل مواد لجن& تا فاصله  ۲های لجن& تا عمق  زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت. ۲۰

۰۳۰۵۰۳ 

  

 مترمUعب ۲۵۲,۵۰۰

پی کن& ابنیه فن& هیدرولیU& با وسیله مUانیU& در 
متر و  ۲سنگ& با چUش هیدرولیU& تا عمق های  زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت. ۲۰حمل مواد کنده شده تا فاصله 

۰۳۰۵۰۴ 

  

 مترمUعب ۴,۲۴۰

، هر گاه عمق ۰۳۰۵۰۴تا  ۰۳۰۵۰۱های  ردیف بها به اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در  ۲پی کن& بیش از 

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

۰۳۰۵۰۵ 

  

 مترمUعب ۳۸,۵۰۰

متر با  ۱٫۲اشUال مختلف با عرض کف تا  کانال کن& به 
متر و حمل  ۲های خاک& تا عمق  وسیله مUانیU& در زمین

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

۰۳۰۶۰۱ 

  

 مترمUعب ۷۱۳,۵۰۰

متر با  ۱٫۲اشUال مختلف با عرض کف تا   بهکانال کن& 
متر و حمل  ۲های سنگ& تا عمق  وسیله مUانیU& در زمین

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

۰۳۰۶۰۳ 

  

 مترمUعب ۳۶,۲۰۰

متر با  ۱٫۲اشUال مختلف با عرض کف تا   کانال کن& به
(درخاکریز ها) وسیله مUانیU& در خاکهای کوبیده شده 

متر از مرکز ثقل  ۲۰متر و حمل خاک تا فاصله  ۲تاعمق 
 برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۶۰۴ 

  

 مترمUعب ۸,۴۴۰

، هر گاه عمق کانال کن& بیش از ۰۳۰۶۰۱ردیف  بها به  اضافه
متر یW  ۳تا  ۲متر باشد، برای حجم واقع شده درعمق  ۲

های  برای عمقهمین ترتیب   متر دوبار و به ۴تا  ۳بار، 
 بیشتر.

۰۳۰۷۰۱ 

  

 مترمUعب ۹,۲۷۰

، هرگاه عمق کانال کن& بیش از ۰۳۰۶۰۴ردیف  بها به  اضافه
متر  ۳تا  ۲متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق  ۲

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

۰۳۰۷۰۲ 

  

 مترمUعب ۱۴۷,۰۰۰

، هرگاه عمق کانال کن& بیش از ۰۳۰۶۰۳ردیف   بها به اضافه
متر  ۳تا  ۲متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق  ۲

های  همین ترتیب برای عمق  متر دوبار و به ۴تا  ۳یW بار، 
 بیشتر.

۰۳۰۷۰۳ 
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   با ماشین  خاک,  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۳۱,۱۰۰

و تا  ۱٫۲اشUال مختلف با عرض کف بیش از   کانال کن& به
متر  ۲های خاک& تاعمق  زمینمتر با وسیله مUانیU& در  ۳٫۵

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

۰۳۰۸۰۱ 

  

 مترمUعب ۳۴۷,۰۰۰

و تا  ۱٫۲اشUال مختلف با عرض کف بیش از   کانال کن& به
 ۲های سنگ& تا عمق  متر با وسیله مUانیU& در زمین ۳٫۵

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

۰۳۰۸۰۳ 

  

 مترمUعب ۱۱,۵۰۰

متر  ۲، هرگاه عمق کانال بیش از ۰۳۰۸۰۱ردیف   بها به اضافه
متر یW  ۳تا  ۲باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 

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

۰۳۰۹۰۱ 

  

 مترمUعب ۶۲,۷۰۰

 ۲، هر گاه عمق کانال بیش از ۰۳۰۸۰۳ردیف   بها به اضافه
متر  ۳تا  ۲متر باشد، برای حجم خاک واقع شده درعمق 

های  همین ترتیب برای عمق  متر دو بار و به ۴تا  ۳یW بار، 
 بیشتر.

۰۳۰۹۰۳ 

  

 مترمUعب ۱۹,۱۰۰

متر  ۳٫۵اشUال مختلف با عرض کف بیش از   کانال کن& به
 ۴های خاک& تا عمق  در زمینمتر با وسیله مUانیU&  ۸و تا 

متر از مرکز ثقل برداشت و  ۵۰متر و حمل خاک تا فاصله 
 توده کردن آن.

۰۳۱۰۰۱ 

  

 مترمUعب ۱۰۶,۰۰۰

متر  ۳٫۵اشUال مختلف با عرض کف بیش از   کانال کن& به
 ۴های سنگ& تا عمق  متر با وسیله مUانیU& در زمین ۸و تا 

مرکز ثقل برداشت و متر از  ۵۰متر و حمل خاک تا فاصله 
 توده کردن آن.

۰۳۱۰۰۳ 

  

 مترمUعب ۲۱,۰۰۰

متر و  ۳٫۵اشUال مختلف باعرض کف بیش از   کانال کن& به
های خاک&، هر گاه  متر با وسیله مUانیU& در زمین ۸تا 

 ۵۰متر باشد و حمل خاک تا فاصله  ۴عمق کانال بیش از 
 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

۰۳۱۰۰۴ 

  

 مترمUعب ۱۴۱,۵۰۰

متر  ۳٫۵اشUال مختلف با عرض کف بیش از  کانال کن& به 
های سنگ&، هرگاه  متر با وسیله مUانیU& در زمین ۸و تا 

 ۵۰متر باشد و حمل خاک تا فاصله  ۴عمق کانال بیش از 
 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

۰۳۱۰۰۶ 

  

 مترمUعب ۲۱,۰۰۰

های کانال کن& با وسایل مUانیU& در  ردیف بها به  اضافه
های لجن&  های خاک&، هرگاه عملیات در زمین زمین

 صورت گیرد.

۰۳۱۱۰۱ 
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   با ماشین  خاک,  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۲۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمUعب ۲۴,۶۰۰

های کانال کن&، هرگاه عملیات در زیر  ردیف  بها به اضافه
 تراز آب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.

۰۳۱۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۳۸,۶۰۰

های پی کن& و کانال کن&، هرگاه عملیات  ردیف بها به  اضافه
زیر تراز آب زیرزمین& انجام گیرد و استفاده از تلمبه 
موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب، 

 الزام آور باشد.

۰۳۱۱۰۳ 

  
 مترمUعب ۳,۸۸۰

های خاکبرداری و کانال کن&، هرگاه  ردیف بها به  اضافه
 متر باشد. ۵۰متر و حداکثر  ۲۰بیش از فاصله حمل 

۰۳۱۱۰۴ 

  

 مترمUعب ۱۲,۱۰۰

های خاکبرداری و کانال کن& در  ردیف بها به  اضافه
متر و  ۲۰های لجن&، هر گاه فاصله حمل بیش از  زمین

 متر باشد. ۵۰حداکثر 

۰۳۱۱۰۵ 

  

 مترمUعب ۶۴,۱۰۰

برداری در هر عمق و با هر مقطع با  خاکبرداری یا لجن
های مخصوص دی\ر و حمل مواد  دراگالین یا ماشین

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ۵۰حاصل تا فاصله 

۰۳۱۲۰۱ 

  

 مترمUعب ۱۴,۱۰۰

بارگیری مواد حاصل ازعملیات خاک& یا خاکهای توده شده 
و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مUانیU& دی\ر تا 

 تخلیه آن.متری مرکز ثقل برداشت و  ۱۰۰فاصله 

۰۳۱۳۰۱ 

  

 مترمUعب ۱,۲۴۰

حمل مواد حاصل از عملیات خاک& یا خاکهای توده شده، 
متر  ۵۰۰متر و حداکثر تا  ۱۰۰وقت& که فاصله حمل بیش از 

متر اول. کسر صد  ۱۰۰متر مازاد بر  ۱۰۰باشد، برای هر 
 شود. تناسب محاسبه م& متر به 

۰۳۱۳۰۲ 

  

۲,۸۲۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

های توده شده  مواد حاصل از عملیات خاک& یا خاکحمل 
های آسفالت&، در صورت& که فاصله حمل بیش از  در راه

کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر  ۱۰متر تا  ۵۰۰
 متر اول، کسر کیلومتر، به تناسـب محاسبه م& شود. ۵۰۰

۰۳۱۳۰۳ 

  

۲,۳۸۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

های توده شده  خاک& یا خاک حمل مواد حاصل از عملیات
 ۱۰های آسفالت&، در صورت& که فاصله حمل بیش از  در راه

 ۱۰کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر  ۳۰کیلومتر تا 
 کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه میشود.

۰۳۱۳۰۴ 

  

۲,۱۷۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک& یا خاکهای 
 ۳۰های آسفالت&، در صورت& که فاصله حمل بیش از  در راه

 ۳۰کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر  ۵۰کیلومتر تا 
 شود. کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه م&

۰۳۱۳۰۵ 
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   با ماشین  خاک,  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۳۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

۱,۴۱۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاک& یا خاکهای توده شده 
 ۵۰آسفالت&، در صورت& که فاصله حمل بیش از  های در راه

 کیلومتر. ۵۰کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر 

۰۳۱۳۰۶ 

  

۵,۳۱۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

حمل آب درصورت& که فاصله حمل بیش از یW کیلومتر 
باشد، برای هر یW کیلومتر اضافه بر یW کیلومتر اول (کسر 

 شود). م&تناسب محاسبه  کیلومتر به

۰۳۱۳۱۰ 

  

 مترمUعب ۴۶,۵۰۰

تهیه مصالح رودخانه ای (تونان)، برای روسازی راههای 
متر و باراندازی و  ۵۰۰انحراف&، بارگیری و حمل تا فاصله 

 پخش آن روی راه.

۰۳۱۴۰۱ 

  

 مترمUعب ۴۲,۵۰۰

تهیه مصالح رودخانه ای (تونان)، برای تحUیم بسترراه و 
در زیرسازی راه و کانال، کانال یا اجرای قشرتقویت& 

 متر و باراندازی. ۵۰۰بارگیری و حمل تا فاصله 

۰۳۱۴۰۲ 

  

 مترمUعب ۲۰,۵۰۰

ای (تونان)،  بها برای سرند کردن مصالح رودخانه اضافه
منظورمصرف در جاده های  برای اصالح دانه بندی، به

 سرویس کانالها، زهUشها و بین مزارع.

۰۳۱۵۰۱ 

 ۰۳۱۶۰۱ بستر خاکریزها با گریدر.تسطیح  مترمربع ۴۰۵  

  

 مترمربع ۷۱۰

آب پاش& و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و 
روش پروکتور استاندارد، تا  درصد به ۸۵مانندآنها با تراکم 

 متر. سانت& ۱۵عمق 

۰۳۱۶۰۲ 

  

 مترمربع ۱,۰۵۰

آب پاش& و کوبیدن بستر خاکریزهایا کف ترانشه ها و 
روش پروکتور استاندارد، تا  درصد به ۹۰تراکم مانندآنها با 

 متر. سانت& ۱۵عمق 

۰۳۱۶۰۳ 

  

 مترمربع ۱,۳۲۰

آب پاش& و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و 
روش پروکتور استاندارد، تا  درصد به ۹۵مانندآنها با تراکم 

 متر. سانت& ۱۵عمق 

۰۳۱۶۰۴ 

  

 مترمربع ۱,۹۲۰

خاکریزها یا کف ترانشه ها و آب پاش& و کوبیدن بستر 
روش پروکتور استاندارد، تا  درصد به ۱۰۰مانندآنها با تراکم 

 متر. سانت& ۱۵عمق 

۰۳۱۶۰۵ 

  

 مترمUعب ۱۴,۰۰۰

پخش، آب پاش&، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
روش  درصد کوبیدگ& به ۸۵قشرهای خاکریزی و تونان، با 
ضخامت قشرهای خاکریزی پروکتور استاندارد، وقت& که 
 متر باشد. سانت& ۱۵پس از کوبیده شدن، حداکثر 

۰۳۱۶۰۶ 
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   با ماشین  خاک,  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۳۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۱۶,۳۰۰

پخش، آب پاش&، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
روش  درصد کوبیدگ& به ۹۰قشرهای خاکریزی و تونان، با 

پروکتور استاندارد، وقت& که ضخامت قشرهای خاکریزی 
 متر باشد. سانت& ۱۵حداکثر پس از کوبیده شدن، 

۰۳۱۶۰۷ 

  

 مترمUعب ۱۸,۶۰۰

پخش، آب پاش&، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
روش  درصد کوبیدگ& به ۹۵قشرهای خاکریزی و تونان ، با 

پروکتور استاندارد، وقت& که ضخامت قشرهای خاکریزی 
 متر باشد. سانت& ۱۵پس از کوبیده شدن، حداکثر 

۰۳۱۶۰۸ 

  

 مترمUعب ۲۴,۵۰۰

پخش، آب پاش&، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
درصد کوبیدگ&  ۱۰۰قشرهای خاکریزی و تونان ، با 

روش پروکتور استاندارد، وقت& که ضخامت قشرهای  به
 متر باشد. سانت& ۱۵خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر 

۰۳۱۶۰۹ 

  

 مترمUعب ۹,۶۲۰

پروفیله کردن و کوبیدن قشرهای پخش، آب پاش&، تسطیح، 
خاکریزی سنگ&، وقت& که ضخامت قشرهای خاکریزی 

 متر باشد. سانت& ۶۰پس از کوبیده شدن، حداکثر

۰۳۱۶۱۰ 

  

 مترمUعب ۳,۶۴۰

، در صورت& که ۰۳۱۶۰۹تا  ۰۳۱۶۰۶های  ردیف بها به اضافه
خاکهای مورد مصرف در قشرهای خاکریزی، ریز دانه 

 باشد.

۰۳۱۷۰۱ 

  
 مترمUعب ۳,۶۴۰

ریختن خاکها یا مصالح سنگ& موجود کنارپی ها و کانالها 
 درون آنها با ماشین. به

۰۳۱۸۰۱ 

  
 مترمUعب ۴,۹۴۰

منظورساختن بدنه راه یا  اختالط دو یا چند نوع مصالح، به
 کانال یا کارهای مشابه آن.

۰۳۱۸۰۲ 

  
 مترمUعب ۳,۴۵۰

رگالژ آن در پخش خاکهای نبات& ریسه شده، تنظیم و 
 محلهای مورد نظر.

۰۳۱۸۰۳ 

  
 مترمUعب ۲,۳۶۰

پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محلهای تعیین 
 شده دپو شده باشند، با هر ضخامت.

۰۳۱۸۰۴ 

  
 ماه -کیلومتر ۲,۹۹۳,۰۰۰

های انحراف& با گریدر یا سایر وسایل  ترمیم و تسطیح راه
.&UانیUم 

۰۳۱۸۰۵ 

  
 مترمUعب ۳۲,۰۰۰

ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری و حمل تا  تهیه
 متر و باراندازی در محل مصرف. ۵۰۰فاصله 

۰۳۱۹۰۱ 

  
 مترمUعب ۳۰,۴۰۰

پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی 
 مرطوب برای ساختمان بدنه راه یا کانال.

۰۳۱۹۰۲ 

  
 مترمUعب ۳۵,۵۰۰

حمل تا  تهیه ماسه بادی خشW، شامل کندن، بارگیری و
 متر و باراندازی در محل مصرف. ۵۰۰فاصله 

۰۳۱۹۰۳ 
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   با ماشین  خاک,  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۳۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمUعب ۳۸,۵۰۰

 Wپخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی خش
 برای ساختمان بدنه راه یا کانال.

۰۳۱۹۰۴ 

  
 مترمUعب ۲۶,۲۰۰

پخش، تسطیح و غرقاب کردن (کوبیدن) ماسه بادی، برای 
 تحUیم بستر راه یا کانال.

۰۳۱۹۰۵ 

  

  

ای به روش تراکم دینامیU&  های ماسه تحUیم زمین
)Dynamic Compaction همراه با افزودن خاک ،(

 مناسب.

۰۳۱۹۰۶ 

 ۰۳۱۹۰۷ تهیه، پخش، تسطیح و کوبیدن قلوه سنگ در بستر راه. مترمUعب ۱۵۱,۵۰۰  

  

 مترمربع ۲۴,۵۰۰

خاکبرداری، رگالژ و تنظیم کف و شیروانیهای طرفین داخل 
وسیله ماشین مخصوص تریمر یا هر  (تریمینگ) به کانال

منظور آماده نمودن  های غیر سنگ& به وسیله دی\ر، در زمین
 بستر پوشش بتن& کانال (الینینگ).

۰۳۲۰۰۱ 

  
 مترمربع ۱۴,۱۰۰

رگالژ کف و شیروان& داخل& زهUشهای روباز یا سایرکانالها 
 و یا شیب زن& و رگالژ بدنه خارج& خاکریزها.

۰۳۲۰۰۲ 

  

 مترمUعب ۳۸,۴۰۰

عملیات تسطیح اراض&، وقت& که حجم عملیات خاکبرداری 
کوبی  برداری و میخ متر مUعب در هUتار باشد و نقشه ۴۰۰تا

 متری انجام شود. ۴۰×۴۰های  با شبUه

۰۳۲۱۰۱ 

  

 مترمUعب ۳۲,۲۰۰

عملیات تسطیح اراض&، وقت& که حجم عملیات خاکبرداری 
مترمUعب در هUتار باشد  ۷۰۰تا  مترمUعب و ۴۰۰بیش از 
متری انجام  ۴۰× ۴۰های  کوبی با شبUه برداری و میخ و نقشه

 شود.

۰۳۲۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۲۸,۲۰۰

عملیات تسطیح اراض&، وقت& که حجم عملیات خاکبرداری 
برداری و  مترمUعب در هUتار باشد و نقشه ۷۰۰بیش از 

 متری انجام شود. ۴۰× ۴۰های  کوبی با شبUه میخ

۰۳۲۱۰۳ 

  

 مترمUعب ۴,۵۲۰

تا  ۰۳۲۱۰۱های عملیات تسطیح اراض& ( بها به ردیف اضافه
)، وقت& که عملیات تسطیح با استفاده از دستگاه ۰۳۲۱۰۳

متر در فاصله  هوشمند لیزری (با حداکثر خطای یW سانت&
 متر) انجام شود. ۵۰۰

۰۳۲۱۰۴ 

  

 هUتار ۱,۴۵۷,۰۰۰

) ۰۳۲۱۰۳تا  ۰۳۲۱۰۱(های تسطیح،  ردیف بها به  اضافه
متری  ۳۰× ۳۰های کوبی با شبUه برداری و میخ وقت& که نقشه

 انجام شود.

۰۳۲۲۰۱ 

  

 هUتار ۴,۲۵۷,۰۰۰

) ۰۳۲۱۰۳تا  ۰۳۲۱۰۱های تسطیح، ( ردیف بها به  اضافه
 ۲۰× ۲۰برداری و میخ کوبی با شبUه های  وقت& که نقشه

 متری انجام شود.

۰۳۲۲۰۲ 
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   با ماشین  خاک,  عملیات . سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۳۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۳,۳۰۰

یا علف بری کانالها و زهUشها با هر نوع وسیله  علف کن&
 ازای سطح پوشیده شده از علف. مUانیU&، به

۰۳۲۳۰۱ 

 ۰۳۲۴۰۱ ها. ها و زهUش الیروبی کانال مترمUعب ۲۴,۴۰۰  

 ۰۳۲۵۰۱ های شالیزاری. تسطیح داخل کرت مترمUعب ۱۹,۴۰۰  

  
 هUتار ۴,۳۳۸,۰۰۰

آب  کاشت و گلهای شالیزاری به منظور  سازی کرت آماده
 کرت برای نشاء شال&.

۰۳۲۵۰۲ 
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   با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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   با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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   با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۳۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمUعب ۱۸۶,۵۰۰

سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فن& هیدرولیU& (درناژ) با 
 قلوه سنگ.

۰۴۰۱۰۱ 

  
 مترمUعب ۳۹۷,۵۰۰

سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فن& هیدرولیU& (درناژ) با 
 سنگ الشه.

۰۴۰۱۰۲ 

 ۰۴۰۱۰۳ خشUه چین& با قلوه سنگ. مترمUعب ۲۱۶,۰۰۰  

 ۰۴۰۱۰۴ خشUه چین& با سنگ الشه. مترمUعب ۴۵۱,۵۰۰  

  
 مترمUعب ۸۰۶,۰۰۰

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیم& 
 (کیلوگرم درمترمUعب) و قلوه سنگ. ۱۳گالوانیزه 

۰۴۰۱۰۵ 

  
 مترمUعب ۱,۱۰۰,۰۰۰

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیم& 
 (کیلوگرم درمترمUعب) و سنگ الشه. ۱۳گالوانیزه 

۰۴۰۱۰۶ 

  
 مترمUعب ۴۸۴,۰۰۰

چین&  تهیه مصالح از سنگ کوه& و اجرای پوشش خشUه
 ریپ رپ.

۰۴۰۱۰۷ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۵۰۰

ازای هر  ، به۰۴۰۱۰۶و  ۰۴۰۱۰۵های  ردیف بها به اضافه
 ۱کیلوگرم اضافه وزن مصرف& توری سیم& گالوانیزه در 

 مترمUعب تور سنگ.

۰۴۰۲۰۱ 

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

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

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

  
 مترمUعب ۶۰۰,۵۰۰

سیمان  تهیه و اجرای سنگ قلوه غرقاب در مالت ماسه
۱:۶. 

۰۴۰۳۰۴ 

  
 مترمUعب ۷۵۰,۵۰۰

تهیه و اجرای سنگ الشه غرقاب در مالت ماسه سیمان 
۱:۶. 

۰۴۰۳۰۵ 

  
 مترمربع ۲۶,۱۰۰

های خشUه چین& یا بنایی با سنگ الشه،  ردیف  بها به اضافه
 ها. برای سطوح شیبدار در شیروان&

۰۴۰۴۰۱ 

  
 مترمUعب ۲۹۲,۰۰۰

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

۰۴۰۴۰۲ 

  
 مترمربع ۱۲۶,۰۰۰

های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی  ردیف بها به اضافه
.&Uبا سنگ الشه موزایی 

۰۴۰۴۰۳ 

  
 مترمربع ۳۳۹,۵۰۰

های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی  ردیف بها به اضافه
 رگ. با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر

۰۴۰۴۰۴ 

  
 مترمربع ۴۸۶,۵۰۰

های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی  ردیف بها به اضافه
 با سنگ سرتراش.

۰۴۰۴۰۵ 
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   با سنگ  بنایی  عملیات . چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۳۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۴۰۵۰۱ .۱:۳بنایی باسنگ سرتراش و مالت ماسه سیمان  مترمUعب ۲,۵۴۰,۰۰۰  

 ۰۴۰۵۰۲ .۱:۳بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمUعب ۲,۷۰۰,۰۰۰  

 ۰۴۰۶۰۱ بها برای بنایی در طاق پلهای قوس& شUل. اضافه مترمUعب ۱۵۹,۵۰۰  

  
 مترمUعب ۱۷۹,۰۰۰

عملیات بنایی سنگ& خارج از پی، در صورت&  بها به اضافه
 که بنایی در انحنا انجام شود.

۰۴۰۶۰۲ 

  

 مترمUعب ۱۵۲,۰۰۰

 ۵بها برای هرنوع بنایی سنگ& که در ارتفاع بیش از  اضافه
بها برای  تراز زمین طبیع& انجام شود. این اضافهمتراز 

متر یW بار، برای حجم  ۱۰تا ۵حجم بنایی واقع در ارتفاع 
همین ترتیب برای  متر دوبار و به ۱۵تا  ۱۰بنایی واقع در

 شود. ارتفاعهای بیشتر پرداخت م&

۰۴۰۶۰۳ 

  

 مترمUعب ۱۲۵,۰۰۰

پایین تر از بناییهای سنگ&، هرگاه عملیات بنایی  بها به اضافه
تراز آب زیرزمین& انجام شود و تخلیه آب با پمپ درحین 

 اجرای عملیات، الزام& باشد.

۰۴۰۶۰۴ 

  

 مترمUعب ۲۱۵,۰۰۰

بهای کارهای بنایی باسنگ، برای هر نوع ابنیه فن&  اضافه
هیدرولیU& که حجم عملیات بنایی هریW از آنها برابر یا 

 مترمUعب باشد. ۶کمتر از 

۰۴۰۶۰۵ 

  

 مترمUعب -۲۰۹,۰۰۰

های بنایی سنگ&، در صورت& که از مصالح  ردیف کسربها به
سنگ الشه حاصل از کوه بری ترانشه های واقع در مسیر 

 استفاده شود.

۰۴۰۶۰۶ 

  
 مترمربع ۱۲۶,۵۰۰

تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگ&، با تمام عملیات الزم و 
 هر شUل. به

۰۴۰۷۰۱ 

  

 مترمUعب ۲۴۳,۰۰۰

بندی شده برای مصرف  وحمل مصالح قشرفیلتر دانهتهیه 
در ترانشه زهUشها و یا زیر پوشش کانالها و ابنیه فن& 

.&Uهیدرولی 

۰۴۰۸۰۱ 
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   .اندود و بندکش, پنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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   .اندود و بندکش, پنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۸۳,۶۰۰

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

۰۵۰۱۰۱ 

  
 مترمربع ۱۰۸,۵۰۰

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

۰۵۰۱۰۲ 

  
 مترمربع ۱۲۹,۵۰۰

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

۰۵۰۱۰۳ 

  
 مترمربع ۱۹۳,۰۰۰

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

۰۵۰۱۰۴ 

  
 مترمربع ۶۶,۲۰۰

بندکش& نمای سنگ& باسنگ الشه موزاییW با مالت ماسه 
 متر. ۵افق&، قایم یا مورب تا ارتفاع  در سطوح ۱:۳سیمان 

۰۵۰۲۰۱ 

  

 مترمربع ۴۵,۴۰۰

بندکش& نمای سنگ& بادبر، سرتراش، نیم تراش با مالت 
 ۵در سطوح افق&، قایم یا مورب تا ارتفاع  ۱:۳ماسه سیمان 

 متر.

۰۵۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۳۳,۳۰۰

بهای بندکش& در دیوارهای سنگ& از هر نوع، در  اضافه
متر یW بار،  ۱۰تا  ۵بها از  متر. این اضافه ۵از ارتفاع بیش 

همین ترتیب در ارتفاعات بیشتر  متر دوبار و به ۱۵تا  ۱۰
 شود. پرداخت م&

۰۵۰۳۰۱ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۳۸۵,۰۰۰

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

۰۶۰۱۰۱ 

  
 مترمربع ۴۱۳,۵۰۰

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

۰۶۰۱۰۲ 

  
 مترمربع ۵۰۹,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتن& که ارتفاع دیوار 
 متر باشد. ۵و تا  ۳بیش از 

۰۶۰۱۰۳ 

  
 مترمربع ۵۴۶,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتن& که ارتفاع دیوار 
 متر باشد. ۷و تا  ۵بیش از 

۰۶۰۱۰۴ 

  
 مترمربع ۵۹۴,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتن& که ارتفاع دیوار 
 متر باشد. ۱۰و تا ۷بیش از 

۰۶۰۱۰۵ 

  
 مترمربع ۱۵۴,۵۰۰

برای بتن تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع 
 ریزی درجا.

۰۶۰۱۰۶ 

  
 مترمربع ۳۴۹,۰۰۰

 ۵تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 
 متر که از دال ساده تشUیل شده باشد.

۰۶۰۲۰۱ 

  
 مترمربع ۴۵۱,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه بیش 
 تشUیل شده باشد.متر که از دال ساده  ۱۰و تا  ۵از 

۰۶۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۴۴۷,۵۰۰

 ۱۵تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 
متر  ۳مترمرکب از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر، 

 باشد.

۰۶۰۲۰۳ 

  

 مترمربع ۵۲۳,۵۰۰

 ۱۵تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 
 ۵و تا  ۳مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از متر 

 متر باشد.

۰۶۰۲۰۴ 

  

 مترمربع ۵۹۶,۰۰۰

 ۱۵تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا 
 ۷و تا  ۵متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از 

 متر باشد.

۰۶۰۲۰۵ 

  

 مترمربع ۷۵۴,۵۰۰

 ۱۵و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا تهیه وسایل 
و تا  ۷متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از 

 متر باشد. ۱۰

۰۶۰۲۰۶ 

  
 دسیمتر مUعب ۲۷,۳۰۰

تعبیه انواع درزها در کارهای بتن& با تمام مصالح و وسایل 
 الزم، بدون پرکردن آن برحسب حجم درز.

۰۶۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۵,۴۴۰

، در صورت& که ۰۶۰۱۰۵تا  ۰۶۰۱۰۱های  ردیف بها به اضافه
جای بولت از صفحه نگهدارهای مخصوص با  در دیوارها به

 صفحه آب بند استفاده شود.

۰۶۰۴۰۱ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۲۰۵,۰۰۰

های قالب بندی، برای سطوح& از قالب  ردیف بها به اضافه
 که دارای انحنا باشد.

۰۶۰۴۰۲ 

  
 مترمربع ۱۰۴,۵۰۰

های قالب بندی، هر گاه قالب الزاما در  ردیف بها به اضافه
 کار باق& بماند.

۰۶۰۴۰۳ 

  

 مترمربع ۷۰,۳۰۰

های قالب بندی، هر گاه عملیات در زیر  ردیف بها به اضافه
تراز سطح آبهای زیرزمین& انجام شود و آبUش& با تلمبه 

 موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.

۰۶۰۴۰۴ 

  
 مترمربع ۷۶,۱۰۰

های قالب بندی، هر گاه مجموع سطوح  ردیف بها به اضافه
 مترمربع باشد. ۲۰قالب بندی هر یW از ابنیه فن& تا

۰۶۰۴۰۵ 

  

 مترمربع ۱۸۲,۵۰۰

های قالب بندی، هر گاه باز کردن قالب  ردیف بها به اضافه
میسرنبوده و خردکردن و شUستن آن برای خارج کردن از 

 باشد.محل، ضروری 

۰۶۰۴۰۶ 

  
 مترمربع ۲۷۱,۰۰۰

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

۰۶۰۵۰۱ 

  
 مترمربع ۹۲,۱۰۰

ساخته  بندی هر نوع نیم لوله بتن& پیش تهیه وسایل و قالب
 (کانالت).

۰۶۰۶۰۱ 
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  با میل<رد  فوالدی کارهای . هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۴۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۳۶,۱۰۰

قطر  بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل\رد ساده بهتهیه، 
 متر برای بتن مسلح، با سیم پیچ& الزم. میل& ۱۰تا

۰۷۰۱۰۱ 

  
 کیلوگرم ۳۱,۶۰۰

 ۱۲قطر تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل\رد ساده به
 متر برای بتن مسلح، با سیم پیچ& الزم. میل& ۱۸تا 

۰۷۰۱۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۴,۰۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل\رد آجدار از نوع 
AII متر برای بتن مسلح، با سیم پیچ&  میل& ۱۰قطر تا به
 الزم.

۰۷۰۲۰۱ 

  

 کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل\ردآجدار از نوع 
AII متر برای بتن مسلح، با سیم پیچ&  میل& ۱۸تا  ۱۲قطر  به
 الزم.

۰۷۰۲۰۲ 

  

 کیلوگرم ۲۵,۳۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل\ردآجدار از نوع 
AII متر برای بتن مسلح، با سیم  میل& ۲۰و بیش از ۲۰قطر به

 پیچ& الزم.

۰۷۰۲۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۴,۷۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل\ردآجدار از نوع 
AIII متر برای بتن مسلح با سیم پیچ&  میل& ۱۰قطر تا به
 الزم.

۰۷۰۲۰۴ 

  

 کیلوگرم ۲۷,۱۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل\رد آجدار از نوع 
AIII متر برای بتن مسلح با سیم پیچ&  میل& ۱۸تا  ۱۲قطر به
 الزم.

۰۷۰۲۰۵ 

  

 کیلوگرم ۲۵,۷۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل\رد آجدار از نوع 
AIII متر برای بتن مسلح با سیم  میل& ۲۰و بیش از ۲۰قطر به

 پیچ& الزم.

۰۷۰۲۰۶ 

  

 کیلوگرم ۳۹,۱۰۰

تهیه شبUه میل\رد پیش جوش ساخته شده (مش) از 
انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم پیچ&  میل\رد ساده، به

 الزم.

۰۷۰۳۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳۶,۹۰۰

تهیه شبUه میل\رد پیش جوش ساخته شده (مش) از 
انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم پیچ&  میل\رد آجدار، به

 الزم.

۰۷۰۳۰۲ 

  

 کیلوگرم 

، چنانچه شبUه ۰۷۰۳۰۲و ۰۷۰۳۰۱های  ردیف بها به اضافه
صورت فرم داده شده  پیش جوش  (مش) ساخته شده، به

 اجرا شود.

۰۷۰۴۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱,۸۱۰

های میل\رد، چنانچه عملیات پایین تراز  ردیف بها به اضافه
آبهای زیرزمین& انجام شود و آبUش& با تلمبه موتوری در 

 حین اجرای کار، ضروری باشد.

۰۷۰۴۰۲ 
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  با میل<رد  فوالدی کارهای . هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۴۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۴۳,۸۰۰

تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار با 
 جوشUاری الزم به طور کامل.

۰۷۰۵۰۱ 

  
 کیلوگرم ۵۸,۱۰۰

تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار و مهره با 
 رزوه کردن به طور کامل.

۰۷۰۵۰۲ 

  

 کیلوگرم ۵۴,۷۰۰

تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر 
های الزم (قبل از  نوع میل\رد، با مهره و کارگذاری در محل

 بتن ریزی).

۰۷۰۵۰۳ 

 ۰۷۰۵۰۴ وسیله تپانچه. تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به عدد ۱۴,۵۰۰  

  

 کیلوگرم ۲,۳۶۰

های میل\رد گذاری، در صورت& که وزن  ردیف بها به اضافه
 ۶۰۰میل\رد مصرف& در هر ابنیه فن& هیدرولیU&، کمتر از 

 کیلوگرم باشد.

۰۷۰۶۰۱ 

  
 کیلوگرم ۷۲,۸۰۰

 ۵۰تا قطر تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با مهره، 
 متر. میل&

۰۷۰۶۰۲ 

  
 کیلوگرم ۴۳,۴۰۰

جوش (مش)، برای  گرد پیش تهیه و جاگذاری شبUه میل
 ساخته (کانالت). های بتن& پیش استفاده در انواع نیم لوله

۰۷۰۷۰۱ 
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   فوالدی  کارهای . هشتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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   فوالدی  کارهای . هشتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۴۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۴۹,۴۰۰

ساخت و نصب قطعات پلهای فلزی، با یW تهیه مصالح، 
 متر، در هر ارتفاع. ۲۴دهانه تا  دست رنگ ضدزنگ، به

۰۸۰۱۰۱ 

  
 کیلوگرم ۵۵,۶۰۰

تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، با 
 ها. نبش&، ناودان&، میل\رد و مانند آن

۰۸۰۲۰۱ 

  
 کیلوگرم ۵۹,۲۰۰

های  پناه، با پروفیلتهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان 
 توخال& و لوله.

۰۸۰۲۰۲ 

  

 کیلوگرم 

تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل) 
از ورق گالوانیزه، با پایه ها و اتصاالت مربوط، برای کناره 

 های راه و پلها، از نوع خارج&.

۰۸۰۲۰۳ 

  

 کیلوگرم ۵۳,۷۰۰

(گاردریل) تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه 
از ورق گالوانیزه، باپایه ها و اتصاالت مربوط، برای کناره 

 های راه و پلها، از نوع ساخت داخل کشور.

۰۸۰۲۰۴ 

  

 کیلوگرم ۴۴,۰۰۰

تهیه مصالح و نصب تور سیم& گالوانیزه (فنس)، برای 
 ،&Uحفاظ اطراف کانالها، جاده ها، پلها و ابنیه فن& هیدرولی

 با لوازم اتصال.

۰۸۰۲۰۵ 

  
 کیلوگرم ۴۷,۵۰۰

هرشUل  تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیم& (فنس)، به
 و اندازه و نصب کامل آن.

۰۸۰۲۰۶ 

  

 کیلوگرم ۴۰,۵۰۰

هرشUل و  تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و عالئم راه به
غیر از صفحه تابلو و  اندازه، ساخت و نصب کامل آنها به

 عملیات خاک& و بنائ&.

۰۸۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۲,۰۸۱,۰۰۰

تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای 
متر،  میل& ۲۵فوالدی دندانه دار خارج& با میزان جابجائ& 

بندی و پیچ و مهره مربوط، در سطح  با ورقه الستیU& آب
 اتومبیل روی پل.

۰۸۰۴۰۱ 

  

 مترطول 

تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای 
متر،  میل& ۵۰فوالدی دندانه دار خارج& با میزان جابجائ& 

بندی و پیچ و مهره مربوط، در سطح  با ورقه الستیU& آب
 اتومبیل روی پل.

۰۸۰۴۰۲ 

  

 کیلوگرم ۱۰۳,۰۰۰

هر قطر  تهیه و نصب لوله های فوالدی برای هدایت آب به
طورکامل، با اتصاالت و تکیه گاههای مربوط در  به

 الواسیون.

۰۸۰۴۰۳ 

  
 کیلوگرم 

هر  تهیه و نصب لوله های فوالدی جهت هدایت آب به
 قطر، مانند فلوم یا سیفون وغیره.

۰۸۰۴۰۴ 
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   فوالدی  کارهای . هشتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۴۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۵۵,۳۰۰

تهیه و نصب لوله، ل\نچه و درپوشهای چدن& برای تخلیه 
 آبهای سطح& روی پلهاو موارد مشابه آن.

۰۸۰۴۰۵ 

  

 کیلوگرم ۴۱,۰۰۰

قابهای مربوط و نصب آنها روی تهیه درپوشهای چدن& با 
کاربردن مصالح الزم برای  انضمام تهیه و به چاهUها، به
 تحUیم قابها.

۰۸۰۴۰۶ 

  

 کیلوگرم ۳۲,۹۰۰

تهیه و نصب دریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی روی 
آبروها و کانالها از ناودان&، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای 

 الزم، با جوشUاری و ساییدن.

۰۸۰۴۰۷ 

  

 کیلوگرم ۴۵,۸۰۰

تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه 
صورت کشویی دست&، دریچه های  های تقسیم وآب\یری به

های مشابه، با یW دست رنگ ضد  یUطرفه و یا دریچه
 زنگ.

۰۸۰۴۰۸ 

  
 کیلوگرم ۴۱,۸۰۰

های آشغال\یر، با یW دست  تهیه و ساخت و نصب شبUه
 رنگ ضد زنگ.

۰۸۰۴۰۹ 

  

 کیلوگرم ۴۸,۶۰۰

منظورتعبیه شUاف هدایت شبUه های  تهیه مصالح فلزی به
های سازه  های فرازبند و محافظت لبه آشغال\یر، دریچه

های بتن&، از نبش& و ناودان& و غیره، با یW دست رنگ 
 ضد زنگ.

۰۸۰۴۱۰ 

 ۰۸۰۵۰۱ تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم الزم. کیلوگرم ۴۲,۷۰۰  

  
 مترمربع ۳۱,۸۰۰

منظور  تهیه مصالح و نصب تورسیم& (تور مرغ&)، به
 اجرای اندود سیمان&.

۰۸۰۶۰۱ 

  
 کیلوگرم 

هر شUل و  نصب لوله های موجدار فلزی گالوانیزه، به
 اندازه.

۰۸۰۷۰۱ 
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  درجا  بتن . نهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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  درجا  بتن . نهم  فصل
  

&����   
  

 1. 5�)? �&  0�&� 
��  (��  $�	 <�)�� �� �'C8" %  � ,�'P  5�N <�)�� %  �+')*" �8-?��  ��� �#� �G" %   �K'# ����P  <�  (��*?  .&'�  

 2. i�R�#�  (�  ��" �  � ,�'P  �*�YE  #� &�� 
�  �f�� �� 
��� %  w��"  (�� �& B'? �� %  � ,��R�"  �8	  <�)��  .&'� ���'   

 3. 5�)? �&  0�&� 
��  (��  $�	 k8�9� %  k��?  2+��"  �G8� 
��@��� %  $)� �  k-P�	 �?  1 $.t 9��" �� ��"'-��  ���&��  $S" �?  w��"  
���#���� �  %

!�� �'C8"  ��� !�@ ��.  k-P�	  $)�  2+��"  �G8�   ��1 
��� %�8� ���>? ��"'-��  $)�  [f� �� %&���"  XYE %&�'"  0�&� 
��  031303  �?

031306$�	 �� %  ,��-)N  ���   (���" ��  � �&��  �" 
���.&'�  kY��S"  k8�9�  $)�   �� &���"1 (� ��"'-��  ��" � D&�*" %  3/1 [*�" ��"  (�   �

"��  
���  [*�" ��" ��  (��  �	�@ �C# �&  �" �?�'P �&.&'�  �  $S"  (�"e?  (�  ��" �  (��  ,��]�"  � %���� 
�B  [��I  3/1[��I %  5/0 


���  ��"  [��I �  8/0 
���  (�  g6"  $)N  �" ���7 .&��@  

 4. k8�9�  
��@��� $)� %  <�)��  a�� �  k-P�	 �?  30  ��"'-��
���#���� � �)�7 �& % !�� �'C8" ��  k8�9� �  $)�  �� &���"30 `��� �� %��"'-��  

0�&� 
��  \'��"  $�	 ��  $)�  $.# �  � �&��  �" .&'�  

 5. 
���  
��@���  $)� �  i�  �	��" �)�7 �& % 
��  (�� ����  $�	  k-P�	 �?  1 $S" �� ��"'-��  ���&��  $S" �?  w��"  �#���� �
��  �'C8" %

!��  ��� !�@ ��.  k-P�	  $)�   �� &���"1 
��� %���� ��"'-��  $)�  �	�I�  
�8Y" ��  500 
��� ���+  [*�" ��" ��  (�� XYE %  0�&�  031310 �� %

$�	  ,��-)N  ���   (���" �� � �&�� %  �" .&'�  

 6. k8�9�  #�& 
�8�  2+��" (� �� % (�R�� %  (��  ��� �� �� � -�  D����  0-�R" Q*?�" %  <&')# #'@ �� %  �	�  ���#  O����" ��  <&�� �R�� %   �

_��  (�� i'E�" %  (�����G#  (��  8�9� ���� � 
��� �& %��  0�&� ���� !�� �'C8" ��  ��� .  

7. O>�  !�]� 
��  �Y*?  !��  (�� �&  �  O>�  a� ��   ��#� ��05/0 [*�" ��"  )� ��O>� �� %���� ��  (�� 
9��  .�� ���'R#�f�  

 8. 0�&� �& 
��  090201  �?090203
��B� %  ,��-)N  \'��"  � Q�'�  �8��  �8�8�:) ��& �� %(  �	�@ �C# �&  !��  ��� l#�8=.  ,��-)N   �� �'�9"

(���"  c'�R"  5�>#� �8�:  0�&� %&'� 
��  \'��"  � ���� ,�'P  567�  ����! !F��� &����� �& %��&  .&'� �'C8"  

 9. 	�I� 
���  0�&�  090301� %  (��  Q�'�  D�#�� ��& �� ��  �8�8�:) ( (��	�C# (��) �G" (�� �X-*? %  �)# .&��@  

 10. � �&�� ��  a� ��  0�&� �� 
��  090304  �090305	�I� % 
���  (�� 
9��  �� ��  � � �&�� :��  �)# .&'�  

 11. 
��B�  (��  Q�'�  D�#�� ��& �� ��  �8�8�:) $"�� %(  <'-��� 
��H@ 
���#��B % �)� % 
��@ [�� % 
�8� +�" % ���  �Y*? �  
����&  �I�N   �

�+'E  ��� .  

 12. l#�8=  !&�]���  
���#&�9	� ��  (��  !&�" �  $)N  !�#���  )Curing Compound( 
���I  B'? �� %����  � K'#  ,��R�" �  �&�"   �� %���# &�'"

`���  $)*+��'��&  k��?  0�&� 
��  !���� /�� %��&  0�&�  
��� �  \'��" ����  ��?  0�&� �9B � 
��  (��  $�	 �" �'C8" % .&'�  

13. $)�  (��  g��? ��  $S" �� �f��"  !�G��&  (��  $S" �? ���  w��"  �� %[f�  O>�  (��  �R��  !�� 0�&� �� %  090901 � �&��  �" .&'�  

14. a��  !�� �'C8"  0�&� �& 
��  
��B�  �]� a�� %  �+')*" ��]�  ���'�) ��� ( .  

 15. 0�&� �& 
��  \'��"  � �]� 
9�� 5�)? %  8�9� 
��  \'��"  � 
��B�  $S" �� �& ���  � � $�� �� !�� �'C8" %   �~�� #'@  � �&��  #�@��B 
�  

� l#� �� ��j  � ����P  (��*?  !��  ��� � �&�� %  �)# .&'�  

16. 	�I� 
���  0�&�  090603� %  0�&�090107 �)# D�)N� $��7 .����  

@omransara



  درجا  بتن . نهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۵۱   

 
 

17. 	�I� ���
 0�&�  090310  d.	�  �" X-*? (�� �� O>� <�  �� Q�� %O>� <� �& �	��" �'?�"�� � &��@180  � ���� [*�"��" �& 5�@'-��

QR� �  �� ��)� �'?�"�� w��" � (�� �� ����180  X-*? %���� [*�"��" �& 5�@'-���)# .&��@  

  

@omransara



  درجا  بتن . نهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۵۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۹۲۵,۵۰۰

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیع& یا شUسته، از 
کیلوگرم سیمان در مترمUعب  ۱۰۰مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

۰۹۰۱۰۱ 

  

 مترمUعب ۹۹۱,۰۰۰

شUسته، از تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیع& یا 
کیلوگرم سیمان در مترمUعب  ۱۵۰مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

۰۹۰۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۱,۱۴۱,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع& یا شUسته، 
کیلوگرم سیمان در  ۲۰۰از مصالح رودخانه ای، با 

 مترمUعب بتن.

۰۹۰۱۰۳ 

  

 مترمUعب ۱,۱۹۹,۰۰۰

ماسه شسته طبیع& یا شUسته، از تهیه و اجرای بتن باشن و 
کیلوگرم سیمان در مترمUعب  ۲۵۰مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

۰۹۰۱۰۴ 

  

 مترمUعب ۱,۲۷۷,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیع& یا شUسته، از 
کیلوگرم سیمان در مترمUعب  ۳۰۰مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

۰۹۰۱۰۵ 

  

 مترمUعب ۱,۳۳۴,۰۰۰

اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیع& یا شUسته، از تهیه و 
کیلوگرم سیمان در مترمUعب  ۳۵۰مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

۰۹۰۱۰۶ 

  

 مترمUعب ۱,۳۸۸,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیع& یا شUسته، از 
کیلوگرم سیمان در مترمUعب  ۴۰۰مصالح رودخانه ای، با 

 بتن.

۰۹۰۱۰۷ 

  

 مترمUعب ۱,۵۷۰,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در  ۲۵۰تهیه مصالح و اجرای بتن 
هر  مترمUعب، برای پوشش کانالها با دست (الینینگ)، به

 متر. سانت& ۶۰ضخامت، با عرض کف کمتر از 

۰۹۰۲۰۱ 

  

 مترمUعب ۱,۴۴۵,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در  ۲۵۰تهیه مصالح و اجرای بتن 
هر  (الینینگ)، بهمترمUعب، برای پوشش کانالها با دست 

 متر. سانت& ۱۲۰تا  ۶۰ضخامت، با عرض کف از 

۰۹۰۲۰۲ 

  

 مترمUعب ۱,۳۶۶,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در  ۲۵۰تهیه مصالح و اجرای بتن 
هر  مترمUعب، برای پوشش کانالها با دست (الینینگ)، به

 متر. سانت& ۱۲۰ضخامت ، با عرض کف بیش از 

۰۹۰۲۰۳ 

  
 مترمUعب ۷۳,۷۰۰

های بتن ریزی، چنانچه بتن در  ردیف بهبها  اضافه
 متر یا کمتر اجرا شود. سانت& ۱۵ضخامتهای 

۰۹۰۳۰۱ 

@omransara



  درجا  بتن . نهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۱۰۵,۵۰۰

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

۰۹۰۳۰۲ 

  

 مترمUعب ۱۹۶,۵۰۰

های بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی  ردیف بهبها  اضافه
باالدر دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع در ارتفاع  به

 متر. ۱۰و تا  ۵بیش از 

۰۹۰۳۰۳ 

  

 مترمUعب ۹۱,۲۰۰

های بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه و  ردیف بها به اضافه
 پیاده روی پلها (دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر

 متر باشد. ۵تیرتا 

۰۹۰۳۰۴ 

  

 مترمUعب ۱۴۰,۵۰۰

های بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه و  ردیف بها به اضافه
پیاده روی پلها (دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر 

 متر باشد. ۱۰و تا  ۵بیش از 

۰۹۰۳۰۵ 

  

 مترمUعب ۱۳۷,۰۰۰

زیرزمین& بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب  اضافه
انجام شود وآبUش& حین انجام کار با تلمبه موتوری الزام& 

 باشد.

۰۹۰۳۰۶ 

  
 مترمربع ۲۹,۴۰۰

های بتن ریزی، برای پرداخت سطوح  ردیف بها به اضافه
 بتن& ابنیه فن& هیدرولیU& درمعرض جریان آب.

۰۹۰۳۰۷ 

  
 مترمUعب ۲۱۸,۵۰۰

سازه های های بتن ریزی، جهت اجرای  ردیف بها به اضافه
 اندازه گیری جریان (پارشال فلوم و مدول).

۰۹۰۳۰۸ 

  
 مترمUعب ۳۶,۱۰۰

های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن  ردیف بها به اضافه
 در بتن مسلح.

۰۹۰۳۰۹ 

  

 مترمUعب ۱۵,۹۰۰

های بتن ریزی برای سخت& ارتعاش بتن،  ردیف بها به  اضافه
 ۱۸۰از گرد بUار رفته در بتن بیش  در صورت& که میل

 کیلوگرم در متر مUعب بتن باشد.

۰۹۰۳۱۰ 

 ۰۹۰۴۰۱ های بتن&. زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع ۲۸,۰۰۰  

  
 مترمUعب ۱۳,۲۰۰

های بتن ریزی، در صورت& که شن و  ردیف بها به اضافه
 ماسه بتن از سنگ کوه& تهیه شود.

۰۹۰۵۰۱ 

  
 کیلوگرم ۱

در بتن و یا مالتها  ۲نوع بها برای مصرف سیمان  اضافه
 .۱جای سیمان نوع  به

۰۹۰۶۰۱ 

  
 کیلوگرم ۲۸

در بتن و یا مالتها  ۵بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه
 .۱جای سیمان نوع  به

۰۹۰۶۰۲ 

  

 کیلوگرم ۱,۴۳۰

عیاردرج  بها برای مصرف سیمان اضاف& نسبت به اضافه
نوع ریزی، در صورت& که از سیمان  های بتن شده در ردیف

 استفاده شود. ۱

۰۹۰۶۰۳ 
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  درجا  بتن . نهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمUعب ۲۱۰,۰۰۰

های بتن ریزی، در صورت& که حجم بتن  ردیف بها به اضافه
 مترمUعب باشد. ۴هر یW از ابنیه فن& هیدرولیU&، کمتر از 

۰۹۰۷۰۱ 

  
 مترمUعب ۱۵۵,۰۰۰

های بتن ریزی، در صورت& که حجم بتن  ردیف بها به اضافه
 مترمUعب باشد. ۸تا  ۴هیدرولیU&، از هر یW از ابنیه فن& 

۰۹۰۷۰۲ 

  

۷,۷۳۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

حمل بتن با تراک میUسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل 
تناسب  کیلومتر (کسر کیلومتر به ۱ازای هر  مصرف، به
 شود). محاسبه م&

۰۹۰۹۰۱ 

  
 مترمUعب ۳۷۸,۰۰۰

کیلوگرم  ۱۰۰تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 
 آهW شUفته درمترمUعب شفته.

۰۹۱۰۰۱ 

  

 مترمUعب ۴۸۴,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و 
کیلوگرم آهW شUفته در  ۱۰۰مخلوط رودخانه ای) و 

 مترمUعب شفته.

۰۹۱۰۰۲ 

  

 مترمUعب ۵۹۶,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک محل و سیمان 
)Soil-Cementعب  ۱۵۰)، باUکیلوگرم سیمان در مترم

 شفته.

۰۹۱۰۰۳ 

  
 مترمUعب ۶۹۴,۵۰۰

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه ای (تونان)، 
 کیلو گرم سیمان در مترمUعب شفته. ۱۵۰با 

۰۹۱۰۰۴ 

  
 مترمUعب ۵۸,۸۰۰

 ۵۰ازای هر  ، به۰۹۱۰۰۲و  ۰۹۱۰۰۱های  ردیف بها به اضافه
 مترمUعب شفته. کیلوگرم آهW اضافه در

۰۹۱۱۰۱ 
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   ساخته پیش  بتن . دهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۵۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمUعب ۳,۴۷۹,۰۰۰

کیلوگرم  ۳۰۰تهیه و نصب درپوش بتن& پیش ساخته با عیار
 سیمان در مترمUعب ، برای روی کانالها، چاهها و قناتها.

۱۰۰۱۰۱ 

  
 مترمUعب ۲,۳۴۲,۰۰۰

تهیه و نصب بلوکهای حفاظ (گارد بلوک)، با بتن 
 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۲۵۰عیار به

۱۰۰۲۰۱ 

  

 مترمUعب ۳,۲۸۸,۰۰۰

تهیه و نصب جدولهای بتن& پیش ساخته با سطح مقطع تا 
کیلوگرم سیمان در  ۲۵۰عیار متر مربع، با بتن به ۰/ ۰۵

 .۱:۵مترمUعب و مالت ماسه سیمان 

۱۰۰۳۰۱ 

  

 مترمUعب ۲,۷۱۸,۰۰۰

تهیه و نصب جدولهای بتن& پیش ساخته با سطح مقطع 
کیلوگرم  ۲۵۰عیار مترمربع، با بتن به ۰٫۱۰و تا  ۰٫۰۵بیش از 

 .۱:۵سیمان در مترمUعب و مالت ماسه سیمان 

۱۰۰۳۰۲ 

  

 مترمUعب ۲,۰۵۹,۰۰۰

تهیه و نصب جدولهای بتن& پیش ساخته با سطح مقطع 
کیلوگرم سیمان در  ۲۵۰عیار متر مربع، با بتن به ۰٫۱۰ بیش از

 .۱:۵مترمUعب و مالت ماسه سیمان 

۱۰۰۳۰۳ 

  

 مترطول ۱,۸۱۱,۰۰۰

تهیه و نصب کولهای بتن& مسلح پیش ساخته درهر عمق، 
کیلوگرم سیمان در  ۳۵۰عیار منظورتحUیم قناتها، با بتن به به

 انضمام پر کردن پشت کول. مترمUعب، به

۱۰۰۴۰۱ 

  

 مترمUعب ۲,۷۱۵,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای قطعات پیش ساخته بتن&، با بتن 
منظور حفاظت  کیلوگرم سیمان در مترمUعب، به ۳۰۰عیار به

 شیبها.

۱۰۰۵۰۱ 

  
 مترمUعب ۳,۱۵۰,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای پوشش بتن& پیش ساخته کانالها، با 
 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۰۰عیار بتن به

۱۰۰۶۰۱ 

  

 مترمUعب ۳,۳۷۰,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای ابنیه فن& هیدرولیU& و سازه های 
کیلوگرم سیمان در  ۳۵۰عیار  بتن& پیش ساخته ، با بتن به

 مترمUعب.

۱۰۰۷۰۱ 

  
 مترمUعب ۱,۲۵۵,۰۰۰

نصب ابنیه فن& هیدرولیU& و سازه های بتن& پیش ساخته 
 ).۲(طبقه  ۴ به  ۱با مالت ماسه سیمان 

۱۰۰۷۰۲ 

  

 مترمUعب ۳,۰۹۱,۰۰۰

های بتن&  لوله تهیه مصالح و اجرای کفشW، پایه و زین نیم
کیلوگرم سیمان در  ۴۰۰)، با عیار  ساخته (کانالت پیش

 مترمUعب.

۱۰۰۷۰۳ 

  

 مترطول ۱۳۶,۵۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& غیر مسلح به 
سیمان در کیلوگرم  ۳۰۰عیار متر، با بتن به  میل& ۱۰۰داخل& 

 مترمUعب.

۱۰۰۸۰۱ 
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   ساخته پیش  بتن . دهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۵۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۱۴۶,۵۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار  متر، با بتن به میل& ۱۵۰داخل& 

 مترمUعب.

۱۰۰۸۰۲ 

  

 مترطول ۱۹۴,۵۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار بتن به متر، با  میل& ۲۰۰داخل& 

 مترمUعب.

۱۰۰۸۰۳ 

  

 مترطول ۲۲۹,۰۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار متر، با بتن به  میل& ۲۵۰داخل& 

 مترمUعب.

۱۰۰۸۰۴ 

  

 مترطول ۳۳۷,۰۰۰

 قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& غیر مسلح به
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار متر، با بتن به میل& ۳۰۰داخل& 

 مترمUعب.

۱۰۰۸۰۵ 

  

 مترطول ۳۷۰,۵۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار متر، با بتن به  میل& ۳۵۰داخل& 

 مترمUعب.

۱۰۰۸۰۶ 

  

 مترطول ۴۳۲,۰۰۰

قطر  لوله بتن& غیر مسلح به تهیه مصالح، ساخت و نصب 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار متر، با بتن به  میل& ۴۰۰داخل& 

 مترمUعب.

۱۰۰۸۰۷ 

  

 مترطول ۵۶۸,۵۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار متر، با بتن به  میل& ۵۰۰داخل& 

 مترمUعب.

۱۰۰۸۰۸ 

  

 مترطول ۶۵۱,۵۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& غیر مسلح به 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار متر، با بتن به  میل& ۶۰۰داخل& 

 مترمUعب.

۱۰۰۸۰۹ 

  

 مترطول ۵۱۲,۰۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به 
متر، با بتن  میل& ۷۰متر و ضخامت جدار  میل& ۴۰۰داخل& 

 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۵۰عیار   به

۱۰۰۹۰۱ 

  

 مترطول ۵۵۵,۰۰۰

قطر   تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به
متر، با بتن  میل& ۷۰متر و ضخامت جدار  میل& ۴۵۰داخل& 

 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۵۰عیار  به 

۱۰۰۹۰۲ 

  

 مترطول ۶۰۱,۵۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به 
متر، با بتن  میل& ۷۰متر و ضخامت جدار  میل& ۵۰۰داخل& 

 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۵۰عیار  به 

۱۰۰۹۰۳ 
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   ساخته پیش  بتن . دهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۵۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۶۴۹,۰۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به 
متر، با بتن  میل& ۸۰متر و ضخامت جدار  میل& ۶۰۰داخل& 

 مترمUعب.کیلوگرم سیمان در  ۳۵۰عیار  به 

۱۰۰۹۰۴ 

  

 مترطول ۷۹۱,۰۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به 
متر، با بتن  میل& ۱۰۰متر و ضخامت جدار  میل& ۷۰۰داخل& 

 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۵۰عیار  به 

۱۰۰۹۰۵ 

  

 مترطول ۷۵۱,۰۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به 
متر، با بتن  میل& ۱۰۰متر و ضخامت جدار  میل& ۸۰۰داخل& 

 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۵۰عیار  به 

۱۰۰۹۰۶ 

  

 مترطول ۸۸۱,۵۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به 
متر، با بتن  میل& ۱۰۰متر و ضخامت جدار  میل& ۹۰۰داخل& 

 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۵۰عیار  به 

۱۰۰۹۰۷ 

  

 مترطول ۱,۰۳۵,۰۰۰

قطر   تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به
متر، با  میل& ۱۲۰متر و ضخامت جدار  میل& ۱۰۰۰داخل& 
 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۵۰عیار  بتن به 

۱۰۰۹۰۸ 

  

 مترطول ۱,۴۴۷,۰۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به 
متر، با  میل& ۱۴۰جدار  متر و ضخامت میل& ۱۲۰۰داخل& 
 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۵۰عیار  بتن به 

۱۰۰۹۰۹ 

  

 مترطول ۱,۷۹۰,۰۰۰

قطر  تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتن& مسلح به 
متر، با  میل& ۱۵۰متر و ضخامت جدار  میل& ۱۴۰۰داخل& 

 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۳۵۰عیار   بتن به

۱۰۰۹۱۰ 

  
 مترمUعب ۲,۱۱۷,۰۰۰

ساخته (کانالت)،  لوله بتن& پیش تهیه بتن و ساخت انواع نیم
 کیلوگرم سیمان در مترمUعب. ۴۵۰عیار   به

۱۰۱۰۰۱ 
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 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال  فهرست
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   ساخته پیش  بتن,  بیض,  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷رشته آبیاری و زهFش, سال فهرست بهای واحد پایه 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۲۶۷,۵۰۰

 T–۷۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
کیلوگرم  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع تا

 تر. متر مربع و بیش بر سانت&

۱۱۰۱۰۱ 

  

 مترطول ۲۸۱,۵۰۰

-۱۰۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۱۰۲ 

  

 مترطول ۲۹۱,۵۰۰

-۱۵۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۱۰۳ 

  

 مترطول ۳۲۴,۵۰۰

-۲۳۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۱۰۴ 

  

 مترطول ۳۲۶,۵۰۰

-۳۱۵نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۱۰۵ 

  

 مترطول ۳۹۷,۵۰۰

-۴۵۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۱۰۶ 

  

 مترطول ۵۵۰,۰۰۰

-۶۰۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۱۰۷ 

  

 مترطول ۵۸۱,۰۰۰

-۸۰۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱و پایه با ارتفاع تا 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم برسانت&

۱۱۰۱۰۸ 

  

 مترطول ۶۲۴,۵۰۰

نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
۱۰۰۰-T  متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع تا

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت& ۱

۱۱۰۱۰۹ 

  

 مترطول ۳۱۷,۵۰۰

 T-۷۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
 ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز    ۱و پایه با ارتفاع بیش از

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم برسانت&

۱۱۰۲۰۱ 

  

 مترطول ۳۲۵,۵۰۰

-۱۰۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع بیش از 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۲۰۲ 
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   ساخته پیش  بتن,  بیض,  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷رشته آبیاری و زهFش, سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۶۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۳۳۷,۰۰۰

-۱۵۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع بیش از 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۲۰۳ 

  

 مترطول ۳۷۴,۵۰۰

–۲۳۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع بیش از 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۲۰۴ 

  

 مترطول ۳۹۵,۰۰۰

-۳۱۵نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع بیش از 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۲۰۵ 

  

 مترطول ۴۵۸,۰۰۰

-۴۵۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع بیش از 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۲۰۶ 

  

 مترطول ۵۰۱,۵۰۰

–۶۰۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع بیش از 

 مترمربع و بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۲۰۷ 

  

 مترطول ۶۲۵,۰۰۰

–۸۰۰نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
T  ۱متر، در زمین با مقاومت مجاز  ۱و پایه با ارتفاع بیش از 

 مترمربع بیش تر. کیلوگرم بر سانت&

۱۱۰۲۰۸ 

  

 مترطول ۶۴۶,۵۰۰

نصب کانال نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته تیپ 
۱۰۰۰–T  متر، در زمین با مقاومت  ۱و پایه با ارتفاع بیش از
 مترمربع بیش تر. کیلوگرم بر سانت& ۱مجاز 

۱۱۰۲۰۹ 

  

 مترطول ۹,۵۵۰

، چنانچه ۱۱۰۱۰۳تا  ۱۱۰۱۰۱های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ۱تا کمتر از  ۰٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت&

۱۱۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۳۰,۳۰۰

، چنانچه ۱۱۰۱۰۶تا  ۱۱۰۱۰۴های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ۱تا کمتر از  ۰٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت&

۱۱۰۳۰۲ 

  

 مترطول ۵۲,۸۰۰

، چنانچه ۱۱۰۱۰۹تا  ۱۱۰۱۰۷های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ۱تا کمتر از  ۰٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت&

۱۱۰۳۰۳ 

  

 مترطول ۲۸,۴۰۰

، چنانچه ۱۱۰۲۰۳تا  ۱۱۰۲۰۱های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ۱تا کمتر از  ۰٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت&

۱۱۰۳۰۴ 
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   ساخته پیش  بتن,  بیض,  نیم  هلول  نیم  های .کانال یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷رشته آبیاری و زهFش, سال فهرست بهای واحد پایه 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۲۸,۴۰۰

، چنانچه ۱۱۰۲۰۶تا  ۱۱۰۲۰۴های  ردیف بها به اضافه
بر کیلوگرم  ۱تا کمتر از  ۰٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت&

۱۱۰۳۰۵ 

  

 مترطول ۷۴,۶۰۰

، چنانچه ۱۱۰۲۰۹تا  ۱۱۰۲۰۷های  ردیف بها به اضافه
کیلوگرم بر  ۱تا کمتر از  ۰٫۵مقاومت مجاز زمین از 

 مترمربع باشد. سانت&

۱۱۰۳۰۶ 
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   زیرزمین,  های کننده ها و جمع زهFش . دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 
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   زیرزمین,  های کننده ها و جمع زهFش . دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۶۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵۷,۶۰۰

اجرای زهUشهای زیرزمین& (زهUشهای عمق&) با لوله 
) Wخرطوم& مشبPipe Corrugated یا مشابه تا (

متر و عمق  سانت& ۵۰عرض تا  ترانشه بهمتر، با  میل& ۲۰۰قطر
 متر، با ترنچر. ۲تا 

۱۲۰۱۰۱ 

  

 مترطول ۶۸,۸۰۰

اجرای زهUشهای زیرزمین& با لوله خرطوم& مشبW یا 
و  ۵۰عرض بیش از متر، با ترانشه به میل& ۲۰۰مشابه تا قطر

 متر، با ترنچر. ۲متر و عمق تا  سانت& ۶۰تا 

۱۲۰۱۰۲ 

  

 مترطول ۵۴,۰۰۰

زهUشهای زیرزمین& با لوله خرطوم& مشبW یا اجرای 
و  ۵۰عرض بیش از متر، با ترانشه به میل& ۲۰۰مشابه تا قطر

متر با ترنچر، در صورت& که  ۲متر و عمق تا  سانت& ۶۰تا 
گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایل& غیر از ترنچر  لوله

 انجام شود.

۱۲۰۱۰۳ 

  

 مترطول ۷۴,۸۰۰

زیرزمین& با لوله بتن& یا سفال& (تنبوشه) اجرای زهUشهای 
متر و  سانت& ۶۰عرض تا متر، با ترانشه به میل& ۲۰۰تا قطر

 متر، با ترنچر. ۲عمق تا 

۱۲۰۱۰۴ 

  

 مترطول ۶۱,۵۰۰

اجرای زهUشهای زیرزمین& با لوله بتن& یا سفال& تا 
متر و عمق  سانت& ۶۰عرض تا متر، با ترانشه به میل& ۲۰۰قطر
گذاری و ریختن مصالح  ترنچر، در صورت& که لولهمتربا  ۲تا 

 فیلتر با وسایل& غیر از ترنچر انجام شود.

۱۲۰۱۰۵ 

  

 مترطول ۶۷,۲۰۰

اجرای زهUشهای زیرزمین& با لوله پی.وی.س& مشبW یا 
 ۶۰عرض تا متر، با ترانشه به میل& ۲۰۰مشابه تا قطر 

متر با ترنچر، در صورت& که  ۲متر و عمق تا  سانت&
گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایل& غیر از ترنچر  لوله

 انجام شود.

۱۲۰۱۰۶ 

  

 مترطول ۶۱,۴۰۰

 Wشهای زیرزمین& با لوله آزبست سیمان& مشبUاجرای زه
 ۶۰عرض تا متر، باترانشه به میل& ۲۰۰یا مشابه تا قطر

متر با ترنچر، در صورت& که  ۲متر و عمق تا  سانت&
مصالح فیلتر با وسایل& غیر از ترنچر گذاری و ریختن  لوله

 انجام شود.

۱۲۰۱۰۷ 

  

 مترطول ۶۲,۵۰۰

اجرای زهUشهای زیرزمین& با لوله خرطوم& مشبW یا 
 ۶۰عرض تا متر، با ترانشه به میل& ۲۰۰مشابه تا قطر

 متر، با بیل مUانیU&. ۲متر و عمق تا سانت&

۱۲۰۱۰۸ 

  

 مترطول ۶۲,۵۰۰

لوله پی.وی.س& یا مشابه تا اجرای زهUشهای زیرزمین& با 
متر و عمق  سانت& ۶۰عرض تا  متر، با ترانشه به میل& ۲۰۰قطر
 متر، با بیل مUانیU&. ۲تا 

۱۲۰۱۰۹ 
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   زیرزمین,  های کننده ها و جمع زهFش . دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۶۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۹۱,۱۰۰

اجرای زهUشهای زیرزمین& با لوله آزبست سیمان& یا مشابه 
متر و  سانت& ۸۰عرض  متر، با ترانشه به میل& ۲۰۰تا قطر 
 بیل مUانیU&.متر، با  ۲عمق تا 

۱۲۰۱۱۰ 

  

 مترطول ۹۴,۴۰۰

اجرای زهUشهای زیرزمین& با لوله بتن& یا سفال& یا مشابه 
متر و  سانت& ۸۰عرض  متر، با ترانشه به میل& ۲۰۰تا قطر 
 متر، با بیل مUانیU&. ۲عمق تا 

۱۲۰۱۱۱ 

  
 مترطول ۱۴,۷۰۰

، چنانچه عمق  ۱۲۰۱۰۷تا  ۱۲۰۱۰۱های  ردیف بها به اضافه
 متر باشد. ۳و تا  ۲بیش از  ترانشه

۱۲۰۲۰۱ 

  

 مترطول ۱۰,۹۰۰

، چنانچه عمق ۱۲۰۱۱۱تا ۱۲۰۱۰۸های  ردیف بها به اضافه
 ۳متر یW بار،  ۳تا  ۲مترباشد، برای عمق  ۲ترانشه بیش از 

 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. متر دوبار و به ۴تا 

۱۲۰۲۰۲ 

  

 مترطول ۲۷۳,۵۰۰

) با لوله بتن& Collectorنصب زهUشهای جمع کننده (
 ۱عرض  متر، با ترانشه به میل& ۳۰۰قطر داخل&  غیرمسلح به

 متر، با هر وسیله مUانیU&. ۲متر و عمق تا 

۱۲۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۳۵۶,۵۰۰

قطر  نصب زهUشهای جمع کننده با لوله بتن& غیر مسلح به
متر و عمق  ۱٫۱۰عرض  متر، با ترانشه به میل& ۴۰۰داخل& 

 با هر وسیله مUانیU&. متر، ۲تا 

۱۲۰۳۰۲ 

  

 مترطول ۴۰۹,۰۰۰

قطر  نصب زهUشهای جمع کننده با لوله بتن& غیر مسلح به
متر و عمق  ۱٫۲۰عرض  متر، با ترانشه به میل& ۵۰۰داخل& 

 متر، با هر وسیله مUانیU&. ۲تا 

۱۲۰۳۰۳ 

  

 مترطول ۴۷۵,۵۰۰

 نصب زهUشهای جمع کننده با لوله بتن& مسلح و غیر مسلح
متر و  ۱٫۴۰عرض  متر، با ترانشه به میل& ۶۰۰قطر داخل&  به

 متر، با هر وسیله مUانیU&. ۲عمق تا

۱۲۰۳۰۴ 

  

 مترطول ۵۸۸,۰۰۰

قطر  نصب زهUشهای جمع کننده با لوله بتن& مسلح به
 ۲متر و عمق  ۱٫۶عرض تا  متر با ترانشه به میل& ۸۰۰داخل& 

.&UانیUمتر، با هر وسیله م 

۱۲۰۳۰۵ 

  

 مترطول ۵۰,۷۰۰

 ۲، چنانچه عمق ترانشه بیش از ۱۲۰۳۰۱ردیف  بها به اضافه
متر دوبار و  ۴تا  ۳متر یW بار،  ۳تا  ۲متر باشد، برای عمق 

 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. به

۱۲۰۴۰۱ 

  

 مترطول ۴۹,۷۰۰

، چنانچه عمق ۱۲۰۳۰۳و  ۱۲۰۳۰۲های  ردیف بها به اضافه
 ۳متر یW بار،  ۳تا  ۲برای عمق  متر باشد، ۲ترانشه بیش از 

 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. متر دوبار و به ۴تا 

۱۲۰۴۰۲ 

@omransara



   زیرزمین,  های کننده ها و جمع زهFش . دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۶۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۶۶,۷۰۰

، چنانچه عمق ۱۲۰۳۰۵و  ۱۲۰۳۰۴ردیف  بها به اضافه
 ۳متر یW بار،  ۳تا  ۲متر باشد، برای عمق  ۲ترانشه بیش از

 همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. متر دوبار و به ۴تا 

۱۲۰۴۰۳ 

  
 مترطول ۸,۶۲۰

، چنانچه ۱۲۰۱۰۷تا  ۱۲۰۱۰۱های  ردیف بها به اضافه
 عملیات در زمینهای لجن& صورت گیرد.

۱۲۰۴۰۴ 

  
 مترطول ۱۰,۵۰۰

، چنانچه ۱۲۰۱۱۱تا ۱۲۰۱۰۸های  ردیف بها به اضافه
 عملیات در زمینهای لجن& صورت گیرد.

۱۲۰۴۰۵ 

  
 مترطول ۴۸,۲۰۰

، چنانچه  ۱۲۰۳۰۵تا  ۱۲۰۳۰۱های  ردیف بها به اضافه
 عملیات در زمینهای لجن& صورت گیرد.

۱۲۰۴۰۶ 

  

 مترمUعب ۳۳,۱۰۰

خاکبرداری قسمتهای شیب دار ترانشه زهUشهای عمق& یا 
هرعمق  جمع کننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع زمین، به

 و خاکریزی مجدد روی آن.

۱۲۰۵۰۱ 

  

 مترمUعب ۳۸,۶۰۰

گذاری، برای آن قسمت عملیات  های لوله ردیف بهبها  اضافه
که در زیر ترازآب زیرزمین& انجام شود و استفاده از تلمبه 
موتوری درحین انجام عملیات، برای خارج نمودن آب 

 الزام& باشد.

۱۲۰۶۰۱ 

  
 مترمUعب ۲۴,۶۰۰

گذاری، هر گاه عملیات زیر تراز  های لوله ردیف بها به اضافه
 بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.آب زیرزمین& و 

۱۲۰۶۰۲ 
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   کاری عایق . سیزدهم  فصل
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   کاری عایق . سیزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۷۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۳۰۱۰۱ عایق کاری رطوبت& با یW قشر اندود قیری. مترمربع ۴۳,۲۰۰  

  
 مترمربع ۱۴۱,۰۰۰

 Wالیه عایق کاری رطوبت& با دو قشر اندود قیری و ی
 گون&.

۱۳۰۱۰۲ 

 ۱۳۰۱۰۳ عایق کاری رطوبت& با سه قشر اندود قیری و دو الیه گون&. مترمربع ۲۳۲,۰۰۰  
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   متفرقه  کارهای . چهاردهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۷۲   

 
 

   متفرقه  کارهای . چهاردهم  فصل
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   متفرقه  کارهای . چهاردهم  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال  فهرست

  

 

 
 

۷۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 دسیمتر مUعب ۱۴۷,۵۰۰

بریدن درزها در روسازیهای بتن& پس از بتن ریزی، با 
 وسایل و ابزار الزم.

۱۴۰۱۰۱ 

  
 دسیمتر مUعب ۱۲,۹۰۰

درزهای بتن& با ماسه آسفالت، بر تهیه مصالح و پرکردن 
 حسب حجم درز.

۱۴۰۱۰۲ 

  
 دسیمتر مUعب ۲۲,۱۰۰

تهیه مصالح و پرکردن درزهای عمیق بتن& با پالستوفوم، بر 
 حسب حجم درز.

۱۴۰۱۰۳ 

  
 دسیمتر مUعب ۱,۱۶۱,۰۰۰

های  تهیه مصالح و نصب نئوپرین خارج& برای تکیه گاه
 آزاد.

۱۴۰۲۰۱ 

  
 دسیمتر مUعب ۵۰۶,۰۰۰

های  تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخل& برای تکیه گاه
 آزاد.

۱۴۰۲۰۲ 

 ۱۴۰۳۰۱ سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) سطوح فلزی. کیلوگرم ۶۰۰  

  
 کیلوگرم ۲,۳۲۰

روش ماسه پاش& (سند  زنگ زدایی سطوح فلزی به
 بالست).

۱۴۰۳۰۲ 

  
 کیلوگرم ۸۵۵

سطوح تهیه مصالح و اجرای یW دست ضدزنگ ، روی 
 فلزی.

۱۴۰۳۰۳ 

  
 کیلوگرم ۲,۰۸۰

تهیه مصالح و اجرای یW دست ضدزنگ و دو دست اکلیل 
 روغن& شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.

۱۴۰۳۰۴ 

  
 کیلوگرم ۲,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای یW دست ضدزنگ و دو دست رنگ 
 روغن& شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.

۱۴۰۳۰۵ 

  

 کیلوگرم ۳,۸۴۰

تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضدزنگ مناسب و دو دست 
ازای  رنگ اپUس& شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی، به

 میUرون در هر دست رنگ. ۱۰۰

۱۴۰۳۰۶ 

  
 کیلوگرم ۲,۱۰۰

میUرون افزایش  ۱۰۰ازای هر ، به۱۴۰۳۰۶ردیف  بها به اضافه
 ضخامت رنگ آمیزی اپUس&.

۱۴۰۴۰۱ 

 ۱۴۰۵۰۱ تهیه ونصب نوار شبرنگ. مترمربع ۸۲۲,۵۰۰  

 ۱۴۰۵۰۲ تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ. مترمربع ۵۷۲,۰۰۰  

  

 مترمربع ۶,۷۰۰

 ۱۵۰وزن حدود  تهیه و نصب نایلون (فیلم پل& اتیلن)، به
گرم در مترمربع، برای اطراف بتن و یا کارهای مشابه آن، که 

 نایلون الزاما در کار باق& بماند.

۱۴۰۶۰۱ 

  
 مترطول ۱۴۴,۵۰۰

متر، از جنس  سانت& ۱۵عرض  تهیه و نصب واتر استاپ به
 پی.وی.س&.

۱۴۰۷۰۱ 
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   متفرقه  کارهای . چهاردهم  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال  فهرست

  

 

 
 

۷۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۱۶۰,۰۰۰

متر، از جنس  سانت& ۱۵عرض  تهیه ونصب واتر استاپ به
.Wالستی 

۱۴۰۷۰۲ 

  
 کیلوگرم ۱۷۶,۰۰۰

کاری و جاگذاری لوله پالستیU& برای  تهیه، سوراخ
 زهUش&.

۱۴۰۷۰۳ 

  
 مترطول ۵,۴۴۰

متر اضافه بر  سانت& ۱، برای هر۱۴۰۷۰۱ردیف  بها به اضافه
 متر. سانت& ۱۵

۱۴۰۸۰۱ 

  
 مترطول ۳,۵۷۰

متر اضافه بر  سانت& ۱، برای هر۱۴۰۷۰۲ردیف  بها به اضافه
 متر. سانت& ۱۵

۱۴۰۸۰۲ 

  
 مقطوع 

تهیه مصالح و اجرای ساختمانهای کنترل، اداری و نگهبان&، 
 دوران بهره برداری. منظور استفاده در به

۱۴۰۹۰۱ 

  
 مقطوع 

منظور استفاده در  تهیه مصالح و اجرای ساختمان انبار، به
 دوران بهره برداری.

۱۴۰۹۰۲ 

  
 مترطول 

بند، قیر و کنف، در محل درز  تهیه و جاگذاری نوار آب
 ساخته (کانالت). های پیش لوله نیم

۱۴۱۱۰۱ 
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   و نقل  حمل . پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال  فهرست بهای

  

 

 
 

۷۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر  - تن  ۱,۲۵۰

حمل فوالد، سیمان پاکت& وآهW پاکت& برای مسافت مازاد 
 کیلومتر. ۷۵کیلومتر، تا  ۳۰بر

۱۵۰۱۰۱ 

  
 کیلومتر  - تن  ۸۴۵

حمل فوالد، سیمان پاکت& وآهW پاکت& برای مسافت مازاد 
 کیلومتر. ۱۵۰تاکیلومتر،  ۷۵بر 

۱۵۰۱۰۲ 

  
 کیلومتر  - تن  ۵۳۰

حمل فوالد، سیمان پاکت& وآهW پاکت& برای مسافت مازاد 
 کیلومتر. ۳۰۰کیلومتر، تا ۱۵۰بر

۱۵۰۱۰۳ 

  
 کیلومتر  - تن  ۴۴۰

حمل فوالد، سیمان پاکت& وآهW پاکت& برای مسافت مازاد 
 کیلومتر. ۴۵۰کیلومتر، تا  ۳۰۰بر

۱۵۰۱۰۴ 

  
 کیلومتر  - تن  ۳۷۵

حمل فوالد، سیمان پاکت& وآهW پاکت& برای مسافت مازاد 
 کیلومتر. ۷۵۰کیلومتر، تا  ۴۵۰بر

۱۵۰۱۰۵ 

  
 کیلومتر  - تن  ۳۱۵

حمل فوالد، سیمان پاکت& وآهW پاکت& برای مسافت مازاد 
 کیلومتر. ۷۵۰بر 

۱۵۰۱۰۶ 

  

۲۲ 

  - مترطول 
 کیلومتر

اتیلن یا  های پل&حمل انواع لوله های پالستیU& (مانند لوله 
هر قطر برای  صورت کالف& یا شاخه ای به پی.وی.س&) به
 کیلومتر. ۷۵کیلومتر، تا  ۳۰مسافت مازاد بر 

۱۵۰۲۰۱ 

  

۱۴ 

  - مترطول 
 کیلومتر

اتیلن  های پالستیU& (مانند لوله های پل& حمل انواع لوله
هر قطر برای  صورت کالف& یا شاخه ای به یاپی.وی.س&). به

 کیلومتر. ۱۵۰کیلومتر، تا  ۷۵مازاد بر مسافت 

۱۵۰۲۰۲ 

  

۹٫۷ 

  - مترطول 
 کیلومتر

اتیلن  حمل انواع لوله های پالستیU& (مانند لوله های پل&
هر قطر برای  صورت کالف& یا شاخه ای به یاپی.وی.س&) به
 کیلومتر. ۳۰۰کیلومتر، تا  ۱۵۰مسافت مازاد بر 

۱۵۰۲۰۳ 

  

۷٫۸ 

  - مترطول 
 کیلومتر

اتیلن یا  انواع لوله های پالستیU& (مانند لوله های پل&حمل 
هر قطر برای  صورت کالف& یا شاخه ای به پی.وی.س&) به
 کیلومتر. ۴۵۰کیلومتر، تا ۳۰۰مسافت مازاد بر 

۱۵۰۲۰۴ 

  

۶٫۸ 

  - مترطول 
 کیلومتر

اتیلن یا  های پل& (مانند لوله های پالستیU&  حمل انواع لوله
هر قطر برای  ای به  کالف& یا شاخهصورت   پی.وی.س&) به
 کیلومتر. ۷۵۰کیلومتر، تا  ۴۵۰مسافت مازاد بر 

۱۵۰۲۰۵ 

  

۵٫۸ 

  - مترطول 
 کیلومتر

اتیلن یا  های پالستیU& (مانند لوله های پل& حمل انواع لوله
هر قطر برای  صورت کالف& یا شاخه ای به پی.وی.س&) به
 کیلومتر. ۷۵۰مسافت مازاد بر 

۱۵۰۲۰۶ 

  
۹۲ 

  - مترطول 
 کیلومتر

متر، برای  میل& ۲۰۰تا ۱۰۰قطر حمل انواع لوله بتن& به
 مسافت مازاد بر یW کیلومتر.

۱۵۰۳۰۱ 

  
۲۱۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

متر، برای  میل& ۳۵۰تا ۲۵۰قطر حمل انواع لوله بتن& به
 مسافت مازاد بر یW کیلومتر.

۱۵۰۳۰۲ 
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   و نقل  حمل . پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال  فهرست بهای

  

 

 
 

۷۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
۴۰۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

متر، برای  میل& ۵۰۰تا ۴۰۰قطر بتن& بهحمل انواع لوله 
 مسافت مازاد بر یW کیلومتر.

۱۵۰۳۰۳ 

  
۵۰۵ 

  - مترطول 
 کیلومتر

متر، برای  میل& ۷۰۰تا ۶۰۰قطر حمل انواع لوله بتن& به
 مسافت مازاد بر یW کیلومتر.

۱۵۰۳۰۴ 

  
۹۶۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

برای متر،  میل& ۱۰۰۰تا  ۸۰۰قطر حمل انواع لوله بتن& به
 مسافت مازاد بر یW کیلومتر.

۱۵۰۳۰۵ 

  
۱,۵۵۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

متر، برای  میل& ۱۴۰۰تا  ۱۲۰۰قطر حمل انواع لوله بتن& به
 مسافت مازاد بر یW کیلومتر.

۱۵۰۳۰۶ 

  

۱۲۵ 

  - مترطول 
 کیلومتر

حمل نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته برای تیپ های 
T-۱۰۰ ،T-۷۰  وT-۱۵۰ ۳۰مسافت مازاد بر، برای 

 کیلومتر.

۱۵۰۴۰۱ 

  

۲۵۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

حمل نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته برای تیپ های 
T-۲۳۰ ،T-۳۱۵  وT-۴۵۰۳۰، برای مسافت مازاد بر 

 کیلومتر.

۱۵۰۴۰۲ 

  

۶۷۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

-Tحمل نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته برای تیپهای 
۸۰۰ ،T-۶۰۰ و T-۱۰۰۰۳۰، برای مسافت مازاد بر 

 کیلومتر.

۱۵۰۴۰۳ 

  

 کیلومتر  - تن  ۱,۲۹۰

حمل متعلقات کانالهای نیم لوله نیم بیض& بتن& پیش ساخته 
(مانند زین، پایه و کفشW) برای انواع تیپ ها، برای مسافت 

 کیلومتر. ۳۰مازاد بر 

۱۵۰۵۰۱ 

  

 کیلومتر  - تن  ۱,۲۹۰

ها یا  برای پوشش کانال ساخته بتن& حمل متعلقات پیش
ها و همچنین ابنیه فن& هیدرولیU& و  حفاظت شیب

ساخته، برای مسافت مازاد بر یW  های بتن& پیش سازه
 کیلومتر.

۱۵۰۶۰۱ 

  
۳۷ 

  - مترطول 
 کیلومتر

 کیلومتر. ۳۰هر قطر، برای مسافت مازاد بر  حمل تنبوشه به 
۱۵۰۷۰۱ 
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   دستمزدی  کارهای . شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۷۹   

 
 

   دستمزدی  کارهای . شانزدهم  فصل
&����   
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   دستمزدی  کارهای . شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۸۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد
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  ها هفدهم. ژئوسنتتیP فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۸۱   

 
 

  ها هفدهم. ژئوسنتتیP فصل
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  ها هفدهم. ژئوسنتتیP فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۸۲   
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  ها هفدهم. ژئوسنتتیP فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۸۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۹۵,۰۰۰

مسلح کننده خاک تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه 
) در محیط خاک& LTDSساله ( ۱۲۰دارای مقاومت نهایی 

جهت  KN/m ۲۰) به میزان ۹و کمتر از  ۴بیشتر از  PH(با 
 ها. ساخت دیوارهای حایل خاک مسلح و تسلیح شیب

۱۷۰۱۰۱ 

  

 مترمربع ۵,۰۰۰

افزایش در  KN/m  ۵ به ازای هر  ۱۷۰۱۰۱بها به ردیف  اضافه
) در جهت طول& LTDSساله ( ۱۲۰مقاومت کشش نهایی 

 شود). کیلونیوتن به تناسب محاسبه م& ۵(افزایش کمتر از 

۱۷۰۱۰۲ 

  

 مترمربع ۸۰,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه در محیط خاک& 
 ۱۲۰) با مقاومت کشش& نهایی ۹  و کمتر از ۴بیشتر از   PH (با

 جهت تثبیت بسترهای KN/m ۱۰ ) به میزانLTDSساله (
 سست، باتالق& و افزایش ظرفیت باربری خاک.

۱۷۰۱۰۳ 

  

 مترمربع ۱۰,۸۰۰

افزایش در  KN/m  ۵ به ازای هر  ۱۷۰۱۰۳بها به ردیف  اضافه
) در هر دو جهت. LTDSساله ( ۱۲۰مقاومت کشش نهایی 

 شود). کیلونیوتن به تناسب محاسبه م& ۵(افزایش کمتر از 

۱۷۰۱۰۴ 

  
 مترمربع ۱۲۲,۰۰۰

و اجرای ژئوگرید پل& استری برای مسلح سازی  تهیه مصالح
 .kN/m ۵۰ آسفالت با مقاومت کشش& دو سویه

۱۷۰۲۰۱ 

  

 مترمربع ۱۲۰,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید فایبرگالس برای مسلح سازی 
درصد و مقاومت  ۳آسفالت با کرنش گسیختگ& کمتر از 

 بر متر. kN/m  ۵۰کشش& دو سویه

۱۷۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۷,۳۰۰

به ازای  ۱۷۰۲۰۲و  ۱۷۰۲۰۱های  بها به ردیف اضافه
.  جهت مقاومت کشش& مازاد در هر دو kN/m ۱۰ هر

 شود.) کیلونیوتن به تناسب محاسبه م& ۱۰(افزایش کمتر از 

۱۷۰۲۰۳ 

  

 مترمربع ۲۶,۸۰۰

در صورت& که یW  ۱۷۰۲۰۲و  ۱۷۰۲۰۱بها به ردیف  اضافه
ژئوگرید توسط تولید کننده اضافه الیه ژئوتکستایل نبافته به 

 شود.

۱۷۰۲۰۴ 

  

 مترمربع ۳۰,۰۰۰

در صورت& که یW  ۱۷۰۲۰۲و  ۱۷۰۲۰۱بها به ردیف  اضافه
الیه ژئوتکستایل نبافته قیر اندود شده توسط تولید کننده به 

 ژئوگرید اضافه شود.

۱۷۰۲۰۵ 

  

 مترمربع ۳۸,۰۰۰

 ۷حداقل  تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با مقاومت کشش&
کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت برای کاربرد در جداسازی، 

 وری و نظایر آن. زهUش& و کنترل غوطه

۱۷۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۳,۵۰۰

به ازای هر یW کیلونیوتن افزایش  ۱۷۰۳۰۱بها به ردیف  اضافه
کیلونیوتن به  ۱مقاومت کشش& در هر جهت (افزایش کمتر از 

 تناسب محاسبه م& شود.)

۱۷۰۳۰۲ 
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  ها هفدهم. ژئوسنتتیP فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۸۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۲۱,۰۰۰

گرم بر مترمربع  ۳۰۰تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با وزن 
 جهت محافظت از ژئوممبران. GT12مطابق استاندارد 

۱۷۰۴۰۱ 

  

 مترمربع ۸,۰۰۰

به ازای هر صد گرم  ۱۷۰۴۰۱بها به ردیف   اضافه یا کاهش
 افزایش و یا کاهش وزن هر مترمربع سطح (اضافه و یا کاهش

 صد گرم به تناسب پرداخت م& شود.)

۱۷۰۴۰۲ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با 
کیلو نیوتن بر متر طول به منظور افزایش  ۱۰۰مقاومت کشش& 

 ظرفیت باربری و تسلیح خاک.

۱۷۰۵۰۱ 

  

 مترمربع 

کیلونیوتن  ۵۰به ازای هر  ۱۷۰۵۰۱یا کسربها به ردیف   اضافه
در هر دوجهت. (افزایش  افزایش یا کاهش در مقاومت کشش&

 کیلونیوتن به تناسب محاسبه م& شود.) ۵۰کمتر از 

۱۷۰۵۰۲ 

  

 مترمربع ۴۹,۰۰۰

 ۱۴۰تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته با گرماژ حداقل 
گرم در  ۷۲۵قیر   جذب حداقل با گرم، ۲۰۰گرم و حداکثر 
 ۴۵۰) حداقل grabو مقاومت گراب ( ٪۵۰مترمربع، کرنش 

کیلونیوتن  ۸نیوتن و مقاومت کشش& طول& و عرض& حداقل 
 بندی آسفالت. بر متر جهت آب

۱۷۰۶۰۱ 

  

 مترمربع ۱۴۰,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای ژئوکامپوزیت متشUل از ژئوتکستایل 
پروپیلن (یا پل& استر) مسلح شده، با ژئوگرید الیاف  نبافته پل&
کیلونیوتن بر متر و  ۵۰مقاومت کشش& دو سویه شیشه و 

درصد و دارای کاربرد در تسلیح و  ۳کرنش گسیختگ& حداکثر 
 بندی آسفالت. آب

۱۷۰۶۰۲ 

  
 مترمربع ۷,۳۰۰

کیلونیوتن افزایش  ۱۰بابت هر  ۱۷۰۶۰۲بها به ردیف  اضافه
 مقاومت کشش& در هردو جهت.

۱۷۰۶۰۳ 

  

 مترمربع ۲۳۰,۰۰۰

اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پل& تهیه مصالح و 
متر برای  میل& ۱٫۵) به ضخامت PVCوینیل کلرید (

های مختلف مانند مخازن آب،  بندی سطوح و سازه عایق
های  های فاضالب، گود ساختمان، تونل، کانال سدها، حوضچه

 انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره.

۱۷۰۷۰۱ 

  

 مترمربع ۱۸۱,۰۰۰

و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پل&  تهیه مصالح
متر برای  میل& ۱٫۵) به ضخامت HDPEاتیلن سنگین (

های مختلف مانند مخازن آب،  بندی سطوح و سازه عایق
های انتقال آب،  های فاضالب، کانال -سدها، حوضچه

 استخرهای کشاورزی و غیره.

۱۷۰۷۰۲ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۲۰۰,۰۰۰

ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پل& تهیه مصالح و اجرای 
متر برای  میل& ۱٫۵) به ضخامت LLDPEاتیلن سبW خط& (

های مختلف مانند مخازن آب،  بندی سطوح و سازه عایق
های فاضالب، گود ساختمان، تونل، - سدها، حوضچه

 های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. کانال

۱۷۰۷۰۳ 

  

 مترمربع ۳۳۰,۰۰۰

و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلیمیر تهیه مصالح 
) Wخیل& سبVLDPE متر برای  میل& ۱٫۵) به ضخامت

های مختلف مانند مخازن آب، - بندی سطوح و سازه عایق
های فاضالب، گود ساختمان، تونل،  -سدها، حوضچه

 های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره. کانال

۱۷۰۷۰۴ 

  

 مترمربع ۲۳۵,۰۰۰

مصالح و اجرای عایق ژئوسنتتیW رس& سوزن& شده  تهیه
)GCL بندی  کیلوگرم بر مترمربع برای عایق ۵) با وزن نهایی

های مختلف مانند مخازن آب، سدها،  سطوح و سازه
های  -های فاضالب، گود ساختمان، تونل، کانال -حوضچه

 انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره.

۱۷۰۸۰۱ 

  

 مترمربع ۱۸,۰۰۰

و  ۱۷۰۷۰۳، ۱۷۰۷۰۲، ۱۷۰۷۰۱بها به ردیف های  اضافه
هایی با  چنانچه این مصالح در دیواره ۱۷۰۸۰۱و  ۱۷۰۷۰۴

 درجه نسبت به افق استفاده شود. ۶۰شیب بیش از 

۱۷۰۸۰۲ 
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  کار پای  مصالح .۱  پیوست
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهFش, سال 

  

 

 
 

۸۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴۱۰۱۰۱ ماسه شسته. مترمUعب ۲۲۲,۵۰۰  

 ۴۱۰۱۰۲ شن شسته. مترمUعب ۱۸۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۱ سنگ الشه بنایی. مترمUعب ۲۵۷,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۲ سنگ الشه قواره شده موزاییU&. مترمUعب ۳۲۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۴ سنگ بادبر. مترمUعب ۷۰۱,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۵ سرتراش.سنگ  مترمUعب ۱,۲۰۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۶ سنگ نیم تراش. مترمUعب ۱,۳۷۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۱ سیمان پرتلند نوع یW پاکت&. تن ۱,۳۲۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۲ سیمان پرتلند نوع یW فله. تن ۱,۱۵۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۳ سیمان پرتلند نوع دو پاکت&. تن ۱,۳۲۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۴ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ۱,۱۵۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۵ پاکت&. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ۱,۳۵۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۶ فله. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ۱,۱۸۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۶۰۱ دینامیت. کیلوگرم ۷۵,۳۰۰  

 ۴۱۰۶۰۲ انواع فتیله. مترطول ۶,۴۵۰  

 ۴۱۰۶۰۳ انواع چاشن&. عدد ۲۳,۸۰۰  

 ۴۱۰۷۰۱ انواع تیرآهن. کیلوگرم ۲۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۷۰۲ تیرآهن بال پهن.انوع  کیلوگرم   

 ۴۱۰۷۰۳ انواع ناودان&. کیلوگرم ۲۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۷۰۴ انواع نبش&. کیلوگرم ۲۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۷۰۵ انواع سپری. کیلوگرم ۲۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۷۰۶ انواع تسمه. کیلوگرم ۲۵,۲۰۰  

 ۴۱۰۷۰۷ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ۲۵,۳۰۰  

 ۴۱۰۷۰۸ انوع سپرفلزی. کیلوگرم ۲۱,۲۰۰  

 ۴۱۰۸۰۱ انواع میل\رد ساده. کیلوگرم ۲۴,۷۰۰  

 ۴۱۰۸۰۲ انواع میل\رد آجدار. کیلوگرم ۲۰,۷۰۰  
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 تعالي باسمه

 

 تشكر و قدرداني
 

هايي بوده كه از زمان تشكيل سازمان هاي 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  23برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 

شود. اين اي كشور انجام ميهاي توسعههاي اجراي پروژه)، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در برآورد هزينه20/4/1385
بهاي شود. اولين فهرستهاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابالغ مياالجرا) بوده و به دستگاهفهارس از نوع گروه اول (الزم

هاي ياد شده هر ساله با استعالم بهاي كاالها و عوامل و كسب بازخورد از ابالغ گرديد و از آن پس، فهرست  1355واحد پايه در سال 
 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است.هنگامجامعه مهندسي و مجريان كشور مورد به

 40نظران ارزشمندي كه در طول بيش از صاحب داشت زحمات تمام مديران، كارشناسان وداشت ياد و خاطره و پاسضمن گرامي
 اند، براي ايشان آرزوي سالمتي و بهروزي داريم.هاي واحد پايه تالش كردهسال در جريان تدوين فهرست

راي برآورد كشور ب، در آغاز سال، گامي در جهت نظام فني و اجرايي يكپارچه 1397بهاي واحد پايه سال هاي اينك با ابالغ فهرست
 ها برداشته شده است.هگام طرح ها و پروژبهن

به اين وسيله از اعضاي محترم شوراي عالي فني به عنوان مرجع هدايت و تصويب فهارس بها و نيز مديران، كارشناسان و 
و بهاي واحد پايه رشته آبياري هاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرستنظراني كه در مراحل تعيين قيمتصاحب

 گردد.به شرح زير مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1397زهكشي سال 
 توفيق همه اين عزيزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم. 
 

 :آبياري و زهكشيكارگروه كارشناسي و تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته 

 غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني و اجرايي)
 )و اجرايي (معاون امور نظام فني فرقانعسيدجواد 

 سهيال شريعتي
 حميدرضا خاشعي

 كاركيهاندخت نازك
 امير جهانشاهي

 جالل ابوالحسني
 ناصر رياضي

 نجف نيكنام

 انسيه محرابي
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