
1400/12/09: تاریخ

مقدار برآوردیواحد کارشرح کاملردیف
قیمت واحد 

(ریال)

قیمت کل 

(ریال)
مالحظات

5مترمکعب.تخريب بتن غيرمسلح1

6.5مترمکعب.تخريب بتن مسلح، به انضمام بريدن ميلگردها2

3
برچيدن فرش کف آجري، موزاييکي يا 

.کفپوش هاي بتني همراه با مالت مربوط
30مترمربع

4
برچيدن جدول هاي بتني پيش ساخته و سنگي 

.با هر ابعاد
80مترطول

5
کندن زمين در زمين هاي خاکي و ريختن 

.خاک هاي کنده شده به کنار محل هاي مربوط
548.14مترمکعب

6

 متر با مقاطع مورد 1.2حفرميله چاه به قطرتا 

نياز در زمين  هاي خاکي و حمل خاک  هاي 

. متري از دهانه چاه10حاصله تا فاصله 

11.3مترمکعب

7

بارگيري مواد حاصل از هر نوع  عمليات 

خاکي، غير لجني و حمل با هر نوع وسيله 

 متر و تخليه آن در  مواردي که 20دستي تا 

.استفاده از ماشين براي حمل ممکن نباشد

579.44مترمکعب

8
تسطيح و رگالژ بستر خاکريزها يا بستر کنده 

.شده، که با ماشين انجام شده باشد
357مترمربع

9

آب پاشي و کوبيدن قشرهاي خاکريزي، با 

 درصد به  روش پروکتور استاندارد، 95تراکم 

وقتي که ضخامت هريک از قشرهاي خاکريزي 

 سانتي متر 15پس از کوبيده شدن حداکثر 

.باشد

23.1مترمکعب

10

کندن زمين در زمين هاي خاکي با بولدوزر يا 

 20وسيله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله 

.متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

7340.41مترمکعب

11

کندن زمين در صورت لزوم استفاده از بيل 

هيدروليکي يا  وسيله مشابه در زمين هاي 

خاکي و ريختن خاک کنده شده در 

.کنارمحل هاي مربوط

1278.98مترمکعب

12

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگالژ 

و کوبيدن قشرهاي خاک يا توونان ريخته 

 درصد کوبيدگي به  روش پروکتور 100شده، با 

اصالحي، وقتي که ضخامت خاک يا توونان 

 15ريخته شده پس از کوبيده شدن حداکثر 

.سانتي متر باشد

335مترمکعب

13
تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

.فوالدي درپي ها و شناژهاي پي
1204.9مترمربع

14

بندي با استفاده از قالب   تهيه وسايل و قالب

فوالدي، براي بتن ريزي پشت جدول، 

.سازي و بتن مگر به هر ارتفاع  کف

151.57مترمربع

برآورد مقادیر ابنیه

 (خوراسگان) پروژه سفتکاری ساختمان اصلی و پست برق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

(خوراسگان  )دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان : نام دستگاه اجرایی

مهندسین مشاور همگون: نام مهندس مشاور



15

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

فوالدي در ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار 

. متر باشد3.5حداکثر 

100مترمربع

16

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

فوالدي در ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار 

. متر باشد5.5 متر و حداکثر 3.5بيش از 

750مترمربع

17

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

فوالدي در ديوارهاي بتني که ارتفاع ديوار 

. متر باشد7.5 متر و حداکثر 5.5بيش از 

850مترمربع

18

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

فوالدي در ستون ها و شناژهاي قائم با مقطع 

. متر3.5چهار ضلعي تا ارتفاع حداکثر 

230مترمربع

19

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

فوالدي در ستون ها و شناژهاي قائم با مقطع 

 متر و 3.5چهار ضلعي که ارتفاع بيش از 

. متر باشد5.5حداکثر 

2409.78مترمربع

20

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

فوالدي در ستون ها و شناژهاي قائم با مقطع 

 متر و 5.5چهار ضلعي که ارتفاع بيش از 

. متر باشد7.5حداکثر 

428مترمربع

21

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

تا ارتفاع حداکثر  (دال ها)فوالدي در تاوه ها 

. متر3.5

200مترمربع

22

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

که ارتفاع بيش از  (دال ها)فوالدي در تاوه ها 

. متر باشد5.5 متر و حداکثر 3.5

3294.64مترمربع

23

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

که ارتفاع بيش از  (دال ها)فوالدي در تاوه ها 

. متر باشد7.5 متر و حداکثر 5.5

983مترمربع

24

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

 3.5فوالدي در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداکثر 

.متر

160مترمربع

25

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

فوالدي در تيرهاي بتني که ارتفاع بيش از 

. متر باشد5.5 متر و حداکثر 3.5

2027.92مترمربع

26

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

فوالدي در تيرهاي بتني که ارتفاع بيش از 

. متر باشد7.5 متر و حداکثر 5.5

385مترمربع

27

تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب 

 تمام يا برخي  فوالدي در پله هاي بتني شامل

انداز، کف پله   از اجزاي آن نظير تير، تاوه، دست

و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر 

.شکل

240مترمربع

28
اضافه بها براي قالب بندي جدار خارجي ديوارها، 

.تيرها يا ستون ها، با استفاده از قالب فوالدي
2614.67مترمربع

29

اضافه بها به رديف هاي قالب بندي با استفاده از 

قالب فوالدي، براي سطوح منحني به استثناي 

.ستون ها

200مترمربع



30

 تا 060301 اضافه بها به رديف هاي 

، ولي با مقاطع منحني و غير چهار 060304

.ضلعي

39مترمربع

31

اضافه بها به رديف هاي قالب بندي ديوارها، 

، براي (تاوه ها)تيرها، ستون ها  يا دال ها 

کار  مواردي که قالب بندي براي بتن نمايان به 

.مي رود

39مترمربع

32

تهيه وسايل، ساخت قالب به منظور تعبيه 

بازشو و جايگذاري آن براي بتن ريزي و خارج 

اندازه گيري بر حسب سطح جانبي ). کردن آن

.(بتن محل بازشو

50مترمربع

33

تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد 

 ميلي متر، براي بتن مسلح با 10دار به قطر  آج

.سيم پيچي الزم

100649کيلوگرم

34

تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد 

 ميلي متر، براي بتن مسلح با 12دار به قطر   آج

.سيم پيچي الزم

13331کيلوگرم

35

تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد 

 ميلي متر، براي بتن مسلح با 14دار به قطر   آج

.سيم پيچي الزم

62985کيلوگرم

36

تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد 

 ميلي متر، براي بتن مسلح با 18دار به قطر   آج

.سيم پيچي الزم

73817کيلوگرم

37

تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد 

 ميلي متر، براي بتن مسلح با 22دار به قطر  آج

.سيم پيچي الزم

138413کيلوگرم

38

تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد 

 ميلي متر، براي بتن مسلح با 25دار به قطر  آج

.سيم پيچي الزم

88505کيلوگرم

39

تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميلگرد 

 ميلي متر، براي بتن مسلح با 28دار به قطر  آج

.سيم پيچي الزم

24765کيلوگرم

40

تهيه و اجراي ميلگرد بستر گالوانيزه در 

ديوارهاي بنايي براي مهار ديوار به اجزاي 

.سازه اي

1309کيلوگرم

41

تهيه ، حمل و نصب بست ارتجاعي فلزي به 

 ميليمتر جهت اتصال ديوار به سازه 2ضخامت 

اصلي و يا اتصال ديوار به ديوار با کليه 

متعلقات مربوطه بطور کامل مطابق جزئيات 

.مندرج در نقشه ها

5700عدد

42

تهيه ، حمل و نصب بست گالوانيزه جهت 

اتصال دو بلوک به يکديگر با کليه متعلقات 

نصب مربوطه بطور کامل مطابق جزئيات 

.مندرج در نقشه ها

16900عدد

43

تهيه و نصب ميل مهار جوشي از ميلگرد ساده 

 ميلي متر، با متعلقات سرمهار و 40تا قطر 

.جوشکاري الزم به طور کامل

210کيلوگرم

44

تهيه مصالح ، بريدن ، خم کردن ، جوشکاري و 

اتصال ميلگردها به يکديگر به منظور اجراي 

سيستم همبندي اسکلت مطابق جزئيات 

مندرج در نقشه ها و مورد تأييد دستگاه 

نظارت و کارفرما

2645کيلوگرم



45

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته 

 کيلو گرم سيمان 150طبيعي يا شکسته، با 

.در متر مکعب بتن

177.19مترمکعب

46

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته 

طبيعي يا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه 

.مگاپاسکال16

56مترمکعب

47

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته 

طبيعي يا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه 

. مگاپاسکال25

1471.82مترمکعب

48

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته 

طبيعي يا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه 

مگاپاسکال30

1589.8مترمکعب

49

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته 

طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 

. مگاپاسکال35

1266.5مترمکعب

50

، 080109تا 080101اضافه بها به رديف هاي 

در صورتي که از سنگ شکسته کوهي استفاده 

.شده باشد

4258مترمکعب

51
 تهيه و اجراي بتن سبک با پوکه صنعتي و 

. کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن150
172.23مترمکعب

52

اضافه بها براي بتن ريزي ستون ها، ديوارها، 

شناژها، تيرها و همچنين کالف هاي  بتني  

، که جدا از ( غير از فونداسيون)واحدهاي بنايي  

.سقف بتن ريزي شوند

1266.5مترمکعب

53

ها، ستون ها،  اضافه بها براي بتن ريزي سقف

ديوارها، شناژها و تيرهايي که همراه سقف 

.بتن ريزي شوند

1570.87مترمکعب

54
 اضافه بهابه رديف هاي بتن ريزي، هرگاه 

. سانتيمتر يا کمتر باشد15ضخامت، بتن برابر 
839.12مترمکعب

55

 اضافه بها براي کرم بندي به منظور هدايت آب 

حجم کل بتن که براي آن کرم بندي انجام )

.(شده مالک محاسبه است

172.23مترمکعب

56
 اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، در صورت 

.مصرف بتن در بتن مسلح
4328.12مترمکعب

57

 اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي براي سختي 

ارتعاش بتن، در صورتي که ميلگرد به کار رفته 

 کيلو گرم در متر مکعب بتن 180بيش از 

.باشد

2748مترمکعب

58
تهيه، ساخت و نصب تير اصلي از يک تيرآهن 

.يا ناوداني
500کيلوگرم

59

اضافه بها در صورت خم کردن تيرآهن، ناوداني 

هاي فوالدي براي تيرهاي  و ساير پروفيل

فقط )قوسي شکل، پله هاي مدور و مانند آن 

.(براي قسمت قوسي شکل

500کيلوگرم

60

هاي تهيه و نصب ستون، تير،  بها به رديف اضافه

که به جاي پروفيل  خرپا و  بادبند، در صورتي

.دار استفاده شود از قوطي يا لوله درز

500کيلوگرم



61

تهيه و ساخت قطعات فوالدي اتصالي و نصب 

در داخل کارهاي بتني يا بنايي، قبل از اجراي 

کارهاي ياد شده، از نبشي، سپري، ورق، 

هاي  تسمه، ميلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک

.الزم

5500کيلوگرم

62
ديوار نيم آجره با آجر فشاري و مالت ماسه 

.1:5سيمان 
10مترمربع

63

اضافه بها به هر نوع آجرکاري، براي کار در 

داخل چاه يا قنات يا مجاري زيرزميني در هر 

.عمق و به هر طول

1مترمکعب

64

ساخته   تهيه و نصب حلقه بتني مسلح پيش

چاه به منظور تحکيم انباره چاه، با بتن به عيار 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب با مقطع 300

متر    سانتي120×80تخم مرغي به ابعاد حدود 

.به انضمام پر کردن پشت حلقه بتني

10مترطول

65

بنايي با بلوک هاي بتني پيش ساخته از بتن 

با مالت  (بتن گازي)سبک اتوکالو شده 

. سانتي متر10مخصوص به ضخامت حدود 

1511مترمربع

66

بنايي با بلوک هاي بتني پيش ساخته از بتن 

با  (بتن گازي)سبک اتوکالو شده 

 15مخصوص به ضخامت حدود  مالت

.سانتي متر

3576مترمربع

67

بنايي با بلوک هاي بتني پيش ساخته از بتن 

با  (بتن گازي)سبک اتوکالو شده 

 20مخصوص به ضخامت حدود  مالت

.سانتي متر

500مترمربع

68

بنايي با بلوک سيماني سبک توخالي کف پر 

تهيه شده با دانه رس منبسط شده، به 

 سانتي متر با مالت ماسه و 15 تا 12ضخامت 

.1:5سيمان 

151.15مترمربع

69

بنايي با بلوک سيماني سبک توخالي کف پر 

، به    تهيه شده با دانه رس منبسط شده

 سانتي متر با مالت ماسه و 20 تا 17ضخامت 

.1:5سيمان 

1631.63مترمربع

70

اضافه بها به رديف هاي بنايي با بلوک، در 

اي  صورتي که ديوار با ميلگرد به اجزاي سازه

.مهار شود

1136.5مترمکعب

71

عايق کاري حرارتي با عايق پلي استايرن 

 ميلي متر و وزن 15منبسط شده به ضخامت 

. کيلوگرم بر مترمکعب15مخصوص 

2460.15مترمربع

72

، به  ازاي افزايش 140213اضافه بها به رديف 

هر کيلوگرم مقدار عايق مصرفي در هر 

مترمکعب ناشي از افزايش ضخامت يا وزن 

کسر کيلوگرم به تناسب )مخصوص آن 

.(محاسبه مي شود

1906.62کيلوگرم

73

تهيه مصالح و اجراي گل ميخ هاي پالستيکي 

همراه با تمام وسايل نصب، جهت نصب عايق 

.هاي حرارتي

9320عدد

74

تهيه و نصب دريچه هاي چدني به همراه 

قاب هاي مربوط حوضچه ها يا کانال ها، يا 

.کارهاي مشابه آن

50کيلوگرم



75

 ديوارهاي  تهيه، ساخت و اجراي نگهدارنده

اي به صورت افقي يا قائم،   بنايي به اجزاي سازه

از سپري، ناوداني، نبشي، ميل گرد، مقاطع 

.ساخته شده از ورق يا موارد مشابه آن

53046کيلوگرم

76

تهيه، ساخت و اجراي نگهدارنده ديوارهاي 

بنايي به اجزاي سازه اي به صورت افقي يا قايم، 

.از پروفيل هاي توخالي

23567کيلوگرم

950کيلوگرم.تهيه و نصب صفحات رابيتس گالوانيزه گرم77

78
ها، با مالت   گيري سطوح قائم و سقف  شمشه

.گچ و خاک يا گچ
3285مترمربع

79
 2.5اندود گچ و خاک به ضخامت تا 

.سانتي متر، روي سطوح قائم
3285مترمربع

80

تهيه و جاگذاري غالف پالستيکي از جنس 

اتيلن  در بتن براي عبور لوله و ساير  پلي

.مصارف

100کيلوگرم

81
از جنس  (Spacer)تهيه فاصله نگهدار

.پالستيک براي تامين پوشش بتن
1400کيلوگرم

82

تهيه مصالح و اجراي رنگ الکيدي اکسيد آهن 

به طريق بدون هوا، روي اسکلت   (اخرايي)

 40فوالدي در يک قشر به ضخامت خشک 

.ميکرون

4064.8مترمربع

83

اضافه بهاي رنگ آميزي روي سطوح اسکلت 

 7-3فوالدي نصب شده در محل،طبق بند 

25 مقدمه فصل 3الزامات گروه 

4064.8متر مربع

84

کسر بهاي رنگ آميزي به روشي غير از بدون 

 مقدمه فصل 3 الزامات گروه 9-3هوا،طبق بند 

25

4064.8متر مربع

85
تهيه توونان، بارگيري، حمل و باراندازي در 

.محل مصرف
358.1مترمکعب

86
 تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد 

.متخصص پيمانکار
1مقطوع

87
 تامين و تجهيز محل سکونت کارگران 

.پيمانکار
1مقطوع

88
 تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر 

.کار پيمانکار
1مقطوع

89
 تامين کمک هزينه يا تسهيالت الزم براي 

.تهيه غذاي کارگران
1مقطوع

90
 تامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتي 

.کارگران
1مقطوع

91

 تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر 

با ). کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه

(4-4رعايت بند 

1مقطوع

92

 تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و 

با رعايت بند ). آزمايشگاه به اينترنت پرسرعت

4-4)

1مقطوع

93

 هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط 

و حفاظت کار، براساس  (HSE)زيست 

.دستورالعمل هاي مندرج در اسناد پيمان

1مقطوع



94

 تامين ساختمان هاي پشتيباني و هزينه تجهيز 

انبارهاي سرپوشيده، آزمايشگاه پيمانکار و 

.موارد مشابه

1مقطوع

95
 تامين آب کارگاه و شبکه آب رساني داخل 

.کارگاه
1مقطوع

96
 تامين برق کارگاه و شبکه برق رساني داخل 

.کارگاه
1مقطوع

1مقطوع. تامين سيستم هاي مخابراتي داخل کارگاه97

1مقطوع. تامين اياب و ذهاب کارگاه98

99

 نصب ماشين آالت و تجهيزات و راه اندازي 

آنها، يا تامين آنها از راه خريد خدمت يا خريد 

.مصالح

1مقطوع

100
 بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين آالت و 

.تجهيزات به کارگاه و برعکس
1مقطوع

101

 تامين عاليم و وسايل ايمني براي اطراف 

ترانشه ها و ميله چاه ها و گودهايي که در مسير 

عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در 

کارهاي رشته شبکه توزيع آب، شبکه 

.جمع آوري فاضالب و آبرساني روستايي

1مقطوع

1مقطوع. بيمه تجهيز کارگاه102

1مقطوع. برچيدن کارگاه103

104

آالت،  حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن

آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل 

 کيلومتر 75 کيلومتر و تا 30کارگاه، بيش از 

 30باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر 

.کيلومتر

-  تن 

 کيلومتر
[انواع آهن آالت]1755.88

105

آالت،  حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن

آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل 

 کيلومتر 75 کيلومتر و تا 30کارگاه، بيش از 

 30باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر 

.کيلومتر

-  تن 

 کيلومتر
[بلوک سيماني]7955.49

106

آالت،  حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن

آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل 

 کيلومتر 75 کيلومتر و تا 30کارگاه، بيش از 

 30باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر 

.کيلومتر

-  تن 

 کيلومتر
[پوکه صنعتي]2411.22

107

 بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي يا 

خاکهاي توده شده و حمل آن با کاميون يا 

 100هرنوع وسيله مکانيکي ديگر تا فاصله 

.متري مرکز ثقل برداشت و تخليه آن

[خاک]9178.83مترمکعب

108

حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا 

خاک هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل 

 متر باشد، به ازاي هر 500 متر تا 100بيش از 

 متر 100کسر ) متر اول 100 متر مازاد بر100

.(به تناسب محاسبه مي شود

[خاک]36715.32مترمکعب

109

 حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا 

خاکهاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش 

 کيلومتر باشد، براي هر 10 متر تا500از

 متر اول، براي راه هاي 500کيلومتر مازاد بر

کسر کيلومتر به  نسبت قيمت يک )آسفالتي 

.(کيلومتر محاسبه مي شود

-  مترمکعب 

 کيلومتر
[خاک]87198.89



110

حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا 

خاک هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل 

 کيلومتر باشد، براي 30 کيلومتر تا 10بيش از 

 کيلومتر، براي راه هاي 10هر کيلومتر مازاد بر 

کسر کيلومتر، به  نسبت بهاي يک )آسفالتي 

.(کيلومتر محاسبه مي شود

-  مترمکعب 

 کيلومتر
[خاک]137682.45

111

آالت،  حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن

آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل 

 کيلومتر 75 کيلومتر و تا 30کارگاه، بيش از 

 30باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر 

.کيلومتر

-  تن 

 کيلومتر
[سيمان]19430.09

112

 بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي يا 

خاکهاي توده شده و حمل آن با کاميون يا 

 100هرنوع وسيله مکانيکي ديگر تا فاصله 

.متري مرکز ثقل برداشت و تخليه آن

[مصالح تخريبي]11.5مترمکعب

113

حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا 

خاک هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل 

 متر باشد، به ازاي هر 500 متر تا 100بيش از 

 متر 100کسر ) متر اول 100 متر مازاد بر100

.(به تناسب محاسبه مي شود

[مصالح تخريبي]46مترمکعب

114

 حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا 

خاکهاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش 

 کيلومتر باشد، براي هر 10 متر تا500از

 متر اول، براي راه هاي 500کيلومتر مازاد بر

کسر کيلومتر به  نسبت قيمت يک )آسفالتي 

.(کيلومتر محاسبه مي شود

-  مترمکعب 

 کيلومتر
[مصالح تخريبي]109.25

115

حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا 

خاک هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل 

 کيلومتر باشد، براي 30 کيلومتر تا 10بيش از 

 کيلومتر، براي راه هاي 10هر کيلومتر مازاد بر 

کسر کيلومتر، به  نسبت بهاي يک )آسفالتي 

.(کيلومتر محاسبه مي شود

-  مترمکعب 

 کيلومتر
[مصالح تخريبي]172.5

116

آالت،  حمل سيمان پاکتي، مصالح سنگي، آهن

آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهيه تا محل 

 کيلومتر 75 کيلومتر و تا 30کارگاه، بيش از 

 30باشد، براي تمام طول مسير پس از کسر 

.کيلومتر

-  تن 

 کيلومتر
[ميلگرد]10583.66

763.15متر مکعبسنگ چيني در کف با سنگ قلوه117

118

تهيه و حمل و ريختن شن طبيعي در داخل 

کانا ها و اطراف پي ها و لوله ها کف ساختمان 

ها و معابر محوطه و يا هر محل ديگري که 

الزم باشد به انضمام پخش و تسطيح آنها در 

ضخامت هاي الزم

152.63متر مکعب

119

 تهيه و حمل و ريخنت ماسه بادي در داخل 

کانال ها اطراف پي ها و لوله ها وکف 

ساختمان ، معابر و محوطه ها و يا هر محل 

ديگري که الزم باشد به انضمام پخش و 

تسطيح آنهادر ضخامت هاي الزم

15متر مکعب


