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جدول خالصه محاسبات افزایش هزینه

 



اصالح مقطع و پوشش بتنی 

  

واحد    شرح شمارهردیف
بهای واحد  

(A)

ضریب 

تعدیل

مبلغ تعدیل  

(B)

کل مبلغ کل 

(A+B)دریافتی 

هزینه تهیه 

واجرا

اختالف هزینه و 

دریافتی
مبلغ هزینه مازادمقدار

1030601
 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2تا  

 متر و حمل خاک تا فاصله2نرم تا عمق 
m

35,8700.4472,6248,49426,82118,32729,693.84544,193,958

2031301
بارگیری مواد حاصل ازعملیات خاکی یا 

خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا 

100هرنوع وسیله مکانیکی دیگرتا فاصله 
m

33,0200.4471,3504,37015,21110,84190,111.57976,938,836

3031302
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا 

خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل 

 متر500 متر و حداکثر تا 100بیش از 
m

32650.447118383893509360,446.18183,609,482

4031303
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی 

یاخاکهای توده شده ، در صورتی که فاصله 

 کیلومتر10 متر تا 500حمل بیش از 
m

3.km1,2800.4475721,8524,3292,4771,157,189.002,865,829,154

5031304
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی 

یاخاکهای توده شده ، در صورتی که فاصله 

30  کیلومتر  تا 10حمل بیش از
m

3.km1,1600.4475191,6793,9352,2571,587,442.533,582,326,318

6031305
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی 

یاخاکهای توده شده ، در صورتی که فاصله 

75  کیلومتر  تا 30حمل بیش از
m

3.km1,0400.4474651,5053,5422,0372,615,806.375,327,839,578

7031306
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی 

یاخاکهای توده شده ، در صورتی که فاصله 

  کیلومتر  تا75حمل بیش از
m

3.km8100.4473621,1722,7551,583495,712.59784,494,739

8031402

، برای (تونان)تهیه مصالح رودخانه ای 

تحکیم بسترراه و کانال یا اجرای 

قشرتقویتی در زیرسازی راه و کانال، 

 متر و 500بارگیری و حمل تا فاصله 

m
3.km9,0500.4474,04513,09551,61638,52120,994.18808,718,446

9060101
 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2تا  

. متر و حمل خاک تا فاصله 2نرم تا عمق 
m

279,4000.38630,648110,048205,82595,7774,294.04411,269,798

 1جدول 
آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته

آنالیز ردیفهای اصلی

شرکت : پیمانکار

: عنوان پروژه

1جدول 

:تاریخ قرارداد:شماره قرارداد



اصالح مقطع و پوشش بتنی 

  

واحد    شرح شمارهردیف
بهای واحد  

(A)

ضریب 

تعدیل

مبلغ تعدیل  

(B)

کل مبلغ کل 

(A+B)دریافتی 

هزینه تهیه 

واجرا

اختالف هزینه و 

دریافتی
مبلغ هزینه مازادمقدار

 1جدول 
آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته

آنالیز ردیفهای اصلی

شرکت : پیمانکار

: عنوان پروژه

1جدول 

:تاریخ قرارداد:شماره قرارداد

10070202
 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2تا  

. متر و حمل خاک تا فاصله 2نرم تا عمق 

kg6,3600.6334,02610,38627,74717,36268,264.601,185,183,330

11070203
 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2تا  

. متر و حمل خاک تا فاصله 2نرم تا عمق 

kg6,1200.6333,8749,99425,98415,9908,767.45140,189,665

12080202
 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2تا  

. متر و حمل خاک تا فاصله 2نرم تا عمق 

kg11,5000.4735,44016,94052,96336,02412,363.00445,359,915

13090105
 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2تا  

. متر و حمل خاک تا فاصله 2نرم تا عمق 
m

3364,0000.376136,864500,8641,259,791758,927839.68637,256,021

14090202
 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2تا  

. متر و حمل خاک تا فاصله 2نرم تا عمق 
m

3378,5000.376142,316520,8161,565,2071,044,3913,007.113,140,599,906

15090203
 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2تا  

. متر و حمل خاک تا فاصله 2نرم تا عمق 
m

3365,0000.376137,240502,2401,387,748885,5081,025.13907,760,788

16091004
 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف 

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2تا  

. متر و حمل خاک تا فاصله 2نرم تا عمق 
m

3169,5000.37663,732233,232250,48517,25329,465.16508,362,549

22,449,932,482 جمع



اصالح مقطع و پوشش بتنی 

  

واحد    شرح شمارهردیف
بهای واحد  

(A)

ضریب 

تعدیل

مبلغ تعدیل  

(B)

کل مبلغ کل 

(A+B)دریافتی 

هزینه تهیه 

واجرا

اختالف هزینه و 

دریافتی
مبلغ هزینه مازادمقدار

 1جدول 
آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته

آنالیز ردیفهای اصلی

شرکت : پیمانکار

: عنوان پروژه

1جدول 

:تاریخ قرارداد:شماره قرارداد

29,184,912,227  بابت هزینه های باالسری پروژه1.30جمع با احتساب ضریب 



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
عملیات خاکی با ماشین:3فصل 

مبلغ به ریال

030601:شماره ردیف

متر مکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدنیروی انسانی ردیف

0.013300000043,634.01.000000580نفر ساعتکمک نقشه بردار یا ترازیاب1

0.066700000043,634.01.0000002,910نفر ساعتکارگر ساده2

3
مباشر عملیات خاکی با سابقه 

سال10بیش از
0.0133000000100,000.01.0000001,330نفر ساعت

جمع نيروي 

:انساني
4,821

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
بیل مکانیکی چرخ الستیکی به 

 اسب بخار با 150قدرت حدود

دستگاه 

ساعت
0.0400000000550,000.01.00000022,000

جمع ماشين 

:آالت
22,000

26,821

شرح 

کار

 متر با وسیله مکانیکی در زمینهای 1.2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا  

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20 متر و حمل خاک تا فاصله 2نرم تا عمق 

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
عملیات خاکی با ماشین:3فصل 

مبلغ به ریال

031301:شماره ردیف

متر مکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.0334000000280,000.00.7980007,463

2
لودر چرخ الستیکی به قدرت 

 اسب بخار با راننده150حدود

دستگاه 

ساعت
0.0166700000582,476.00.7980007,748

جمع ماشين 

:آالت
15,211

15,211

شرح 

کار

بارگیری مواد حاصل ازعملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا 

. متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن100هرنوع وسیله مکانیکی دیگرتا فاصله 

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
عملیات خاکی با ماشین:3فصل 

مبلغ به ریال

031302:شماره ردیف

متر مکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.0035714000250,000.01.000000893

جمع ماشين 

:آالت
893

893

شرح 

کار

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش 

کسر صد .  متر اول100 متر مازاد بر 100 متر باشد، برای هر 500 متر و حداکثر تا 100از 

.متر به تناسب محاسبه می شود

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
عملیات خاکی با ماشین:3فصل 

مبلغ به ریال

031303:شماره ردیف

کیلومتر.متر مکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.0092592593250,000.01.8700004,329

جمع ماشين 

:آالت
4,329

4,329

شرح 

کار

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده شده در راههای ساخته نشده، 

مانند راههای سرویس، ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل بیش

 کیلومتر باشد،10 متر تا 500از 

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
عملیات خاکی با ماشین:3فصل 

مبلغ به ریال

031304:شماره ردیف

کیلومتر.متر مکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.0092592593250,000.01.7000003,935

جمع ماشين 

:آالت
3,935

3,935

شرح 

کار

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده در راههای ساخته نشده، 

 کیلومتر باشد،30 کیلومتر تا 10درصورتی که فاصله حمل بیش از 

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
عملیات خاکی با ماشین:3فصل 

مبلغ به ریال

031305:شماره ردیف

کیلومتر.متر مکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.0092592593250,000.01.5300003,542

جمع ماشين 

:آالت
3,542

3,542

شرح 

کار

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده در راههای ساخته نشده، در 

 کیلومتر باشد،75 تا 30صورتی که فاصله حمل بیش از 

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
عملیات خاکی با ماشین:3فصل 

مبلغ به ریال

031306:شماره ردیف

کیلومتر.متر مکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.0092592593250,000.01.1900002,755

جمع ماشين 

:آالت
2,755

2,755

شرح 

کار

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده در راههای ساخته نشده، در 

 کیلومتر باشد،75صورتی که فاصله حمل بیش از 

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
عملیات خاکی با ماشین:3فصل 

مبلغ به ریال

031402:شماره ردیف

متر مکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.040000355,6671.10015,649

2
 اسب 200بولدوزر به قدرت حدود

بخار با راننده

دستگاه 

ساعت
0.025000703,9401.10019,358

3
لودر چرخ الستیکی به قدرت 

 اسب بخار با راننده150حدود

دستگاه 

ساعت
0.016667578,6581.10010,609

جمع ماشين 

:آالت
45,616

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدمصالحردیف

1
ارزش قبل از استخراج مصالح رود 

خانه ای
1.00000005,000.01.2006,000مترمکعب

6,000:جمع مصالح

51,616

تجزیه بهای اقالم کار

شرح 

کار

، برای تحکیم بسترراه و کانال یا اجرای قشرتقویتی (تونان)تهیه مصالح رودخانه ای 

. متر و باراندازی500در زیرسازی راه و کانال، بارگیری و حمل تا فاصله 

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

: مهر و امضای پیمانکار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
قالب بندی:6فصل 

مبلغ به ریال
060101:شماره ردیف

مترمربع:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدنیروی انسانی ردیف

0.814000000043,634.01.02200036,299نفر ساعتکارگر ساده1

0.000000000083,802.01.0150000نفر ساعتنجار قالب بند درجه یک2

0.000000000070,265.01.0150000نفر ساعتنجار قالب بند درجه دو3

0.000000000054,196.01.0150000نفر ساعتکمک نجار قالب بند4

0.180900000084,617.01.02500015,690نفر ساعتقالب بند فلزی درجه یک5

0.358900000070,838.01.02500026,059نفر ساعتقالب بند فلزی درجه دو6

0.420200000054,196.01.02500023,342نفر ساعتکمک قالب بند7

0.016300000090,578.02.0800003,071نفر ساعتقالب ساز درجه یک قالب فلزی8

0.016300000073,883.02.0800002,505نفر ساعتقالب ساز درجه دو قالب فلزی9

0.016300000054,196.02.0800001,837نفر ساعتکمک قالب ساز قالب فلزی10

11
رزوه )هزینه دنده ای کردن 

میلگرد(کردن
0.10920000006,103.51.022000681یکسر

0.002700000065,918.02.370000422عددهزینه دنده ای کردن جک سقفی12

جمع نيروي 

:انساني
109,908

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
 تن با 3کامیون به ظرفیت حدود

راننده

دستگاه 

ساعت
0.0424000000228,250.01.0210009,881

تراکتور جفت دیفرانسیل با راننده2
دستگاه 

ساعت
0.0324000000170,941.01.0150005,622

3
 تن 5تریلر کفی به ظرفیت حدود

بدون کشنده

دستگاه 

ساعت
0.0324000000316,611.01.01500010,412

 آمپر250 تا150موتور جوش4
دستگاه 

ساعت
0.0163000000132,183.02.0800004,482

0.002100000091,189.02.080000398عددسنگ ساب آهن5

0.102800000027,009.31.0220002,838لیترروغن قالب بندی6

شرح 

کار
.متر باشد2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 

تجزیه بهای اقالم کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
قالب بندی:6فصل 

مبلغ به ریال
060101:شماره ردیف

مترمربع:واحــد

شرح 

کار
.متر باشد2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 

تجزیه بهای اقالم کار

جمع ماشين 

:آالت
33,632

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدمصالحردیف

0.074600000025,966.81.0150001,966کیلوگرممیخ جور1

0.00000000009,600,000.00.9740000مترمکعبتخته نراد خارجی2

0.00000000007,004.41.0150000کیلوگرمچوب گرد سفید خشک3

0.163000000021,400.01.0220003,565کیلوگرم18 تا12میلگرد ساده نمره4

0.054500000023,775.01.0220001,324کیلوگرممفتول سیاه5

6
 میلیمتر و 3ورق سیاه به ضخامت

کمتر
0.442800000019,540.02.08000017,997کیلوگرم

7
 3ورق سیاه به ضخامت بیش از

میلیمتر
0.003600000019,540.02.080000146کیلوگرم

0.345000000019,900.02.08000014,280کیلوگرمنبشی8

0.202800000019,300.02.0800008,141کیلوگرمپروفیل ناودانی سرد خم شده9

0.008500000019,000.02.080000336کیلوگرمپروفیل زهوار و قوطی ریز سبک10

0.095100000016,625.42.0800003,289کیلوگرملوله یک و یک دوم فوالدی11

0.025000000015,047.72.080000782کیلوگرم اینچ فوالدی2لوله12

0.008000000080,000.02.0800001,331کیلوگرمالکترود13

0.011000000041,503.92.080000950کیلوگرمضد زنگ روغنی14

0.018900000060,000.01.0250001,162کیلوگرمپیچ ومهره سیاه جور15

0.183000000053,710.90.5110005,023کیلوگرمpg21لوله پی وی سی  16

60,293:جمع مصالح

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــد حمل مصالح ردیف

0.09260000004,000.01.000000370کیلوگرمحمل قیر مظروف1

2
حمل مصالح فلزی مورد مصرف 

درسازه
1.23590000001,000.01.0000001,236کیلوگرم



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
قالب بندی:6فصل 

مبلغ به ریال
060101:شماره ردیف

مترمربع:واحــد

شرح 

کار
.متر باشد2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 

تجزیه بهای اقالم کار

3
حمل پروفیلهای فوالدی در و 

پنجره
0.00850000001,000.01.0000009کیلوگرم

4
حمل فراورده های فوالدی توری 

شبکه های فلزی میخ پرچ والکترود
0.07500000001,000.01.00000075کیلوگرم

0.00000000001,000.01.0000000کیلوگرمحمل چوب گرد5

6
حمل لوله های فوالدی یک دوم 

 اینچ4اینچ تا
0.12000000001,000.01.000000120کیلوگرم

0.18300000001,000.01.000000183کیلوگرمحمل لوله ها واتصاالت پی وی سی7

0.00000000001,000.01.0000000مترمکعبMDFحمل تخته ، الوار و 8

جمع حمل 

:مصالح
1,993

205,825 :(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

: مهر و امضای پیمانکار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
:7فصل 

:شماره ردیف

:واحــد

ضریببهای واحدمقـدارواحــدنیروی انسانی ردیف

0.008888943,634.01.102نفر ساعتکارگر ساده1

0.002963093,844.01.102نفر ساعتسرآرماتوربند2

0.005925981,128.01.102نفر ساعتآرماتوربند درجه یک3

0.017777866,493.01.102نفر ساعتآرماتوربند درجه دو4

0.035555653,811.01.102نفر ساعتکمک آرماتور بند5

جمع نيروي 

:انساني

ضريببهاي واحدمقـدارواحــدمصالحردیف

1.037500021,000.01.00کیلوگرم18 تا 12آ نمره AIIIمیلگرد آجدار1

0.010000023,775.01.00کیلوگرممفتول سیاه2

جمع مصالح

ضريببهاي واحدمقـدارواحــدحملردیف

1.04750001,000.01.00کیلوگرمحمل مصالح فلزی مورد مصرف در سازه1

جمع حمل

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار

شرح 

کار

 میلیمتر 18 تا 12 به قطر AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 

.برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
کارهای فوالدی با میلگرد

مبلغ به ریال
070202

کیلوگرم

بهای کل

427

306

530

1,303

2,108

4,675

بهاي كل

21,788

238

22,025

بهاي كل

1,048

1,048

27,747

تجزیه بهای اقالم کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
کارهای فوالدی با میلگرد:7فصل 

مبلغ به ریال
070203:شماره ردیف

کیلوگرم:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدنیروی انسانی ردیف

0.01687763743,634.01.102812نفر ساعتکارگر ساده1

0.00200000093,844.01.102207نفر ساعتسرآرماتوربند2

0.00400000081,128.01.102358نفر ساعتآرماتوربند درجه یک3

0.00800000066,493.01.102586نفر ساعتآرماتوربند درجه دو4

0.01600000053,811.01.102949نفر ساعتکمک آرماتور بند5

جمع نيروي 

:انساني
2,911

بهاي كلضريببهاي واحدمقـدارواحــدمصالحردیف

1.037500021,000.01.0021,788کیلوگرم وبیشتر20آ نمره AIIIمیلگرد آجدار1

0.010000023,775.01.00238کیلوگرممفتول سیاه2

22,025جمع مصالح

بهاي كلضريببهاي واحدمقـدارواحــدحملردیف

1
حمل مصالح فلزی مورد مصرف در 

سازه
1.04750001,000.01.001,048کیلوگرم

1,048جمع حمل

25,984

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

شرح 

کار

 میلیمتر و 20 به قطر AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 

.بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم

:(زمان اجرا)جمع واحد کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
کارهای فوالدی:8فصل 

مبلغ به ریال
080202:شماره ردیف

کیلوگرم:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدنیروی انسانی ردیف

0.130000000097,158.01.00000012,631نفر ساعتاسکلت ساز درجه یک1

0.070000000063,939.01.0000004,476نفر ساعتکمک اسکلت ساز2

جمع نيروي 

:انساني
17,106

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

 تن با راننده1وانت1
دستگاه 

ساعت
0.0080000000167,919.01.0000001,343

 آمپر400موتور جوش دیزلی2
دستگاه 

ساعت
0.0700000000163,007.01.00000011,410

جمع ماشين 

:آالت
12,754

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدمصالحردیف

0.013000000080,000.01.0000001,040کیلوگرمالکترود1

1.050000000020,000.01.00000021,000کیلوگرم.قوطی2

22,040:جمع مصالح

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــد حمل مصالح ردیف

1
حمل مصالح فلزی مورد مصرف 

درسازه
1.05000000001,000.01.0000001,050کیلوگرم

2

حمل فراورده های فوالدی توری 

شبکه های فلزی میخ پرچ 

والکترود

0.01300000001,000.01.00000013کیلوگرم

جمع حمل 

:مصالح
1,063

52,963

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

شرح 

کار
.تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه، با پروفیلهای توخالی

:(زمان اجرا)جمع واحد کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
بتن درجا:9فصل 

مبلغ به ریال
090105:شماره ردیف

مترمکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدنیروی انسانی ردیف

0.100000000050,000.01.0000005,000نفر ساعتکمک نقشه بردار یا ترازیاب1

2
متصدی ایستگاههای بتن ساز یا 

بچینگ پالنت
0.1667000000100,000.01.00000016,670نفر ساعت

0.160000000059,703.01.0000009,552نفر ساعتسر کارگر3

2.453300000043,634.01.000000107,047نفر ساعتکارگر ساده4

0.160000000095,700.01.00000015,312نفر ساعتاستادکار کارهای بتنی5

0.200000000082,160.01.00000016,432نفر ساعتبنای بتن کار6

0.200000000059,783.01.00000011,957نفر ساعتکمک بنای بتن کار7

جمع نيروي 

:انساني
181,970

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
ایستگاه بتن ساز بچینگ 

 مترمکعب در 25 تا20پالنت

دستگاه 

ساعت
0.1667000000120,000.01.00000020,004

2
مخزن متحرک بتن تراک 

 متر مکعبی با راننده6میکسر

دستگاه 

ساعت
0.2000000000542,549.01.000000108,510

3
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.0671000000250,000.01.00000016,775

4
تانکر آب پاش به ظرفیت 

 لیتر با راننده15000حدود

دستگاه 

ساعت
0.0909000000379,566.01.00000034,503

5
لودر چرخ الستیکی به قدرت 

 اسب بخار با راننده200حدود

دستگاه 

ساعت
0.3333000000600,000.01.000000199,980

ویبراتور دیزلی6
دستگاه 

ساعت
0.326200000015,869.11.0000005,177

جمع ماشين 

:آالت
384,948

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدمصالحردیف

0.25000000001,000.01.000000250مترمکعبآب رودخانه1

0.25000000001,000.01.000000250مترمکعبآب چاه وقنات2

3
ماسه شسته دانه بندی شده 

تولید کارگاه
0.5800000000350,000.01.000000203,000مترمکعب

تجزیه بهای اقالم کار

شرح 

کار

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن300



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
بتن درجا:9فصل 

مبلغ به ریال
090105:شماره ردیف

مترمکعب:واحــد

تجزیه بهای اقالم کار

شرح 

کار

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن300

4
 19شن شسته دانه بندی شده

میلیمتر تولید کارگاه
0.9700000000320,000.01.000000310,400مترمکعب

5
 سیمان 1سیمان پرتلند نوع

معمولی پاکتی وفله
0.3210000000500,000.01.000000160,500تن

1.400000000010,590.01.00000014,826متر مربع40*7گونی چتایی6

689,226:جمع مصالح

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــد حمل مصالح ردیف

0.32100000007,000.01.0000002,247تنحمل سیمان فله و پاکتی1

2
حمل عایقهای رطوبتی چتایی 

وکنف
1.40000000001,000.01.0000001,400متر مربع

جمع حمل 

:مصالح
3,647

1,259,791

: مهر و امضای پیمانکار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

:(زمان اجرا)جمع واحد کار



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
بتن درجا:9فصل 

مبلغ به ریال
090202:شماره ردیف

مترمکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدنیروی انسانی ردیف

0.040000000050,000.01.0000002,000نفر ساعتکمک نقشه بردار یا ترازیاب1

2
متصدی ایستگاههای بتن ساز یا 

بچینگ پالنت
0.0400000000100,000.01.0000004,000نفر ساعت

0.222200000059,703.01.00000013,266نفر ساعتسر کارگر3

0.200000000043,634.01.0000008,727نفر ساعتکارگر ساده4

3.872700000095,700.01.000000370,617نفر ساعتاستادکار کارهای بتنی5

0.400000000082,160.01.00000032,864نفر ساعتبنای بتن کار6

0.400000000059,783.01.00000023,913نفر ساعتکمک بنای بتن کار7

1.2000000000
جمع نيروي 

:انساني
455,387

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
ایستگاه بتن ساز بچینگ 

 مترمکعب در 25 تا20پالنت

دستگاه 

ساعت
0.2222000000120,000.01.00000026,664

2
مخزن متحرک بتن تراک 

 متر مکعبی با راننده6میکسر

دستگاه 

ساعت
0.2100000000542,549.01.000000113,935

3
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.0712000000250,000.01.00000017,800

4
تانکر آب پاش به ظرفیت 

 لیتر با راننده15000حدود

دستگاه 

ساعت
0.1135000000379,566.01.00000043,081

5
لودر چرخ الستیکی به قدرت 

 اسب بخار با راننده200حدود

دستگاه 

ساعت
0.3333000000600,000.01.000000199,980

جمع ماشين 

:آالت
401,460

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدمصالحردیف

1
ماسه شسته دانه بندی شده 

تولید کارگاه
0.6100000000350,000.01.000000213,500مترمکعب

2
 19شن شسته دانه بندی شده

میلیمتر تولید کارگاه
1.0700000000320,000.01.000000342,400مترمکعب

3
 سیمان 1سیمان پرتلند نوع

معمولی پاکتی وفله
0.2800000000500,000.01.000000140,000تن

تجزیه بهای اقالم کار

شرح 

کار

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با 250تهیه مصالح و اجرای بتن 

. سانتیمتر120 تا 60،به هر ضخامت، با عرض کف از (الینینگ)دست 



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
بتن درجا:9فصل 

مبلغ به ریال
090202:شماره ردیف

مترمکعب:واحــد

تجزیه بهای اقالم کار

شرح 

کار

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با 250تهیه مصالح و اجرای بتن 

. سانتیمتر120 تا 60،به هر ضخامت، با عرض کف از (الینینگ)دست 

0.500000000020,000.01.00000010,000کیلوگرم.قوطی4

705,900:جمع مصالح

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــد حمل مصالح ردیف

0.28000000007,000.01.0000001,960تنحمل سیمان فله و پاکتی1

2
حمل مصالح فلزی مورد مصرف 

درسازه
0.50000000001,000.01.000000500کیلوگرم

جمع حمل 

:مصالح
2,460

1,565,207 :(زمان اجرا)جمع واحد کار

: مهر و امضای پیمانکار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
بتن درجا:9فصل 

مبلغ به ریال
090203:شماره ردیف

مترمکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدنیروی انسانی ردیف

1
 10نقشه بردار با سابقه بیش از

سال
0.0320000000100,000.01.0000003,200نفر ساعت

0.032000000050,000.01.0000001,600نفر ساعتکمک نقشه بردار یا ترازیاب2

3
متصدی ایستگاههای بتن ساز یا 

بچینگ پالنت
0.2222000000100,000.01.00000022,220نفر ساعت

0.200000000059,703.01.00000011,941نفر ساعتسر کارگر4

3.280000000043,634.01.000000143,120نفر ساعتکارگر ساده5

0.360000000095,700.01.00000034,452نفر ساعتاستادکار کارهای بتنی6

0.320000000082,160.01.00000026,291نفر ساعتبنای بتن کار7

0.960000000059,783.01.00000057,392نفر ساعتکمک بنای بتن کار8

جمع نيروي 

:انساني
300,215

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
ایستگاه بتن ساز بچینگ 

 مترمکعب در 25 تا20پالنت

دستگاه 

ساعت
0.2222000000120,000.01.00000026,664

2
مخزن متحرک بتن تراک 

 متر مکعبی با راننده6میکسر

دستگاه 

ساعت
0.1680000000542,549.01.00000091,148

3
کامیون کمپرسی به ظرفیت 

 تن با راننده10حدود

دستگاه 

ساعت
0.0712000000250,000.01.00000017,800

4
تانکر آب پاش به ظرفیت 

 لیتر با راننده15000حدود

دستگاه 

ساعت
0.1135000000379,566.01.00000043,081

5
لودر چرخ الستیکی به قدرت 

 اسب بخار با راننده200حدود

دستگاه 

ساعت
0.3333000000600,000.01.000000199,980

جمع ماشين 

:آالت
378,673

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدمصالحردیف

0.25000000001,000.01.000000250مترمکعبآب رودخانه1

0.25000000001,000.01.000000250مترمکعبآب چاه وقنات2

تجزیه بهای اقالم کار

شرح کار
 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با 250تهیه مصالح و اجرای بتن 

. سانتیمتر120،به هر ضخامت ، با عرض کف بیش از (الینینگ)دست 



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
بتن درجا:9فصل 

مبلغ به ریال
090203:شماره ردیف

مترمکعب:واحــد

تجزیه بهای اقالم کار

شرح کار
 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با 250تهیه مصالح و اجرای بتن 

. سانتیمتر120،به هر ضخامت ، با عرض کف بیش از (الینینگ)دست 

3
ماسه شسته دانه بندی شده 

تولید کارگاه
0.6100000000350,000.01.000000213,500مترمکعب

4
 19شن شسته دانه بندی شده

میلیمتر تولید کارگاه
1.0700000000320,000.01.000000342,400مترمکعب

5
 سیمان 1سیمان پرتلند نوع

معمولی پاکتی وفله
0.2800000000500,000.01.000000140,000تن

0.500000000020,000.01.00000010,000کیلوگرم.قوطی6

706,400:جمع مصالح

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــد حمل مصالح ردیف

0.28000000007,000.01.0000001,960تنحمل سیمان فله و پاکتی1

2
حمل مصالح فلزی مورد مصرف 

درسازه
0.50000000001,000.01.000000500کیلوگرم

جمع حمل 

:مصالح
2,460

1,387,748

: مهر و امضای پیمانکار

:(زمان اجرا)جمع واحد کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر



آبیاری و زهکشی: فهرست بهای رشته
بتن درجا:9فصل 

مبلغ به ریال
091004:شماره ردیف

مترمکعب:واحــد

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدنیروی انسانی ردیف

0.814000043,634.01.02200036,299نفر ساعتکارگر ساده1

0.118700059,783.01.0150007,203نفر ساعتکمک بنای بتن کار2

جمع نيروي 

:انساني
43,502

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدماشین آالت ردیف

1
تانکر آب پاش به ظرفیت 

 لیتر با راننده15000حدود

دستگاه 

ساعت
0.0424000379,566.01.02100016,432

0.0324000200,000.01.0150006,577عددبیل2

0.0324000900,000.01.01500029,597دستگاهفرگون3

جمع ماشين 

:آالت
52,606

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــدمصالحردیف

0.07460001,000.01.01500076مترمکعبآب رودخانه1

0.00750001,000.00.9740007مترمکعبآب چاه وقنات2

3
ارزش قبل از استخراج مصالح رود 

خانه ای
0.84210005,000.01.0150004,274مترمکعب

4
 سیمان 1سیمان پرتلند نوع

معمولی پاکتی وفله
0.1630000900,000.01.022000149,927تن

154,284:جمع مصالح

بهای کلضریببهای واحدمقـدارواحــد حمل مصالح ردیف

0.09260001,000.01.00000093تنحمل سیمان فله و پاکتی1

جمع حمل 

:مصالح
93

250,485

: مهر و امضای پیمانکار

تجزیه بهای اقالم کار

. می باشد92قیمت ها بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در نیمه اول سال : تذکر

شرح 

کار

 کیلو گرم سیمان در 150، با (تونان)تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه ای 

.مترمکعب شفته

:(زمان اجرا)جمع واحد کار



 

فصلدورۀ کارکرد رديف
شاخص مبنا

1390.Q4

شاخص دوره 

Q1.1392کارکرد 

ضريب 

تعديل

406.7598.20.447عملیات خاکی با ماشین- سوم 92اول 1

311.3437.90.386قالب بندی- ششم 92اول 2

356.8594.60.633کارهای فوالدی با میلگرد- هفتم 92اول 3

395.1591.70.473کارهای فوالدی-هشتم92اول 4

341.1476.10.376بتن درجا- نهم92اول 5

جدول محاسبه تعديل

اصالح مقطع و پوشش بتنی: پروژه 

1388آبیاری و زهکشی:  فهرست بهای رشته 

: پیمانکار 

:  کارفرما 

90سه ماهه چهارم : دوره مبنا

92سه ماهه اول : دوره کارکرد

                   


