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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۱۵  

های پوشیده شده از بوته و  بوته کن� با ماشین در زمین
 های آن از محل عملیات. خارج کردن ریشه

۰۱۰۱۰۱ 

 مترمربع ۲۹,۱۰۰  

غیر های پوشیده شده از بوته و  بوته کن� دست� در زمین
 های آن از محل عملیات. خشبی و خارج کردن ریشه

۰۱۰۱۰۲ 

 مترمربع ۵,۷۹۰  

بوته کن� توسط ادوات کشاورزی مناسب برای آماده سازی 
 بستر بذر پاش� به منظور کشت مخلوط.

۰۱۰۱۰۳ 

  

 مترمربع ۵۶,۲۰۰

های  های سخت و چوبی یا خاردار با ریشه کندن بوته
سازی بستر برای کشت  باقیمانده در زمین برای آماده

 ای. گیاهان علوفه

۰۱۰۱۰۴ 

  

 هCتار 

پاکسازی به وسیله سوزاندن با هدف از بین بردن آفات و 
ای و علفهای هرز غالب در  های نا مرغوب بوته یا گونه

 های دیLر دست�. عرصه به وسیله شعله دادن یا روش

۰۱۰۳۰۱ 

  
 اصله 

شده تا محیط آوری و سوزاندن هر اصله درخت کنده  جمع
 متر. سانت� ۳۰

۰۱۰۳۰۲ 

  
 اصله 

متر محیط  سانت� ۱۰بابت هر  ۰۱۰۳۰۲بها به ردیف  اضافه
 متر به تناسب محاسبه میشود). سانت� ۱۰اضاف� (کسر 

۰۱۰۳۰۳ 

  
 هCتار 

ول� با  ۰۱۰۳۰۱پاکسازی به وسیله سوزاندن مانند ردیف 
 ماشین.

۰۱۰۴۰۱ 

 مترمربع ۲۹۵,۰۰۰  

ای، شامل  های خشت�، گل� و چینه ساختمانتخریب کل� 
 تمام عملیات تخریب.

۰۱۰۵۰۱ 

 مترمربع ۳۳۴,۵۰۰  

های آجری، سنگ� و بلوک� با  تخریب کل� ساختمان
 های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب. مالت

۰۱۰۵۰۲ 

 ۰۱۰۶۰۱ های گل� (چینه باغ�). تخریب بناییهای خشت� یا چینه مترمCعب ۹۲,۴۰۰  

 مترمCعب ۱۵۸,۰۰۰  

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

۰۱۰۶۰۲ 

 مترمCعب ۱۳۵,۰۰۰  

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

۰۱۰۶۰۳ 

 مترمCعب ۱۵۸,۰۰۰  

بامالت ماسه سیمان یا باتارد  تخریب بناییهای سنگ� که
 چیده شده باشد.

۰۱۰۶۰۴ 

 مترمCعب ۱۳۵,۰۰۰  

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

۰۱۰۶۰۵ 

 مترمCعب ۳۶۶,۰۰۰  

های آن سالم از کار  تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگ
 در آید و دسته کردن آنها.

۰۱۰۶۰۶ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۱۰۷۰۱ تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان. مترمCعب ۱,۲۵۷,۰۰۰  

 ۰۱۰۷۰۲ تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن میلLردها. مترمCعب ۱,۹۶۱,۰۰۰  

 ۰۱۰۷۰۳ تخریب شفته با هرعیار. مترمCعب ۳۱۴,۵۰۰  

  

 مترمCعب ۲۰۵,۰۰۰

ها و  ها، سنگ بلوکبندی و یا چیدن آجرها  تفکیW، دسته
مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسب حجم ظاهری 

 مصالح چیده شده.

۰۱۰۸۰۱ 

 ۰۱۰۹۰۱ برچیدن تخته زیر شیروان� یا توفال سقف. مترمربع ۲۵,۱۰۰  

 مترمربع ۱۶۳,۰۰۰  

برچیدن الپه چوبی به طور کامل، برحسب سطح پوشیده 
 شده.

۰۱۰۹۰۲ 

  

 مترمربع ۱۳۹,۵۰۰

خرپای چوبی، به انضمام اتصاالت و تیرریزیهای برچیدن 
چوبی بین خرپاها، برحسب سطح تصویر افق� سقف 

 برداشته شده.

۰۱۰۹۰۳ 

 ۰۱۰۹۰۴ برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط. عدد ۷۱,۶۰۰  

 مترمربع ۲۰,۳۰۰  

 ۵تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا 
 متر. سانت�

۰۱۱۰۰۱ 

  

 مترمربع ۳,۷۰۰

 ۵تخریب آسفالت در صورت� که ضخامت آسفالت بیش از 
 ۵متر ضخامت مازاد بر  متر باشد، به ازای هر سانت� سانت�
 متر. سانت�

۰۱۱۰۰۲ 

 مترمCعب ۲۶۶,۰۰۰  

های  بر چیدن سازه گابیون� و جمع آوری گابیون و سنگ
 مربوط برای انتقال به محل مناسب.

۰۱۱۱۰۱ 

 مترمCعب ۲۹۲,۰۰۰  

جمع آوری مصالح حاصل از تخریب و پاکسازی محل 
 سازه گابیون� و آماده سازی برای انجام کار.

۰۱۱۱۰۲ 

  
 مترمCعب 

های سنگ� خشCه چین بدون گابیون  تخریب انواع سازه
 ها و دسته کردن در محل مناسب. شامل جمع آوری سنگ

۰۱۱۲۰۱ 

  

 مترطول ۲۳,۰۰۰

تخریب و جمع آوری هر نوع حصار بدون مصالح بنایی 
ها (تا  چپر، پرچین، الستیW و امثال آن مانند سیم خاردار، 

 متر).  ۱٫۵ارتفاع 

۰۱۱۳۰۱ 

 مترطول ۸,۹۷۰  

برای هر یW متر که به  ۰۱۱۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ارتفاع کار اضافه شود.

۰۱۱۳۰۲ 

  

 مترمCعب ۱۱۸,۵۰۰

آالت داربست و گلخانه  دسته کردن چوب هزینه برچیدن و
چوبی و انواع آالچیق و سایبان چوبی برحسب متر مCعب 

 الت تخریب و دسته بندی شده.pآ چوب

۰۱۱۴۰۱ 



  فصل اول. پاکسازی و آماده سازی بستر کار
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست 

  

 

 
 

۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اصله 

بریدن درخت از هرنوع، در صورتیCه محیط تنه درخت در 
 متر باشد. سانت� ۱۵سطح زمین (یقه) تا 

۰۱۲۱۰۱ 

  

 اصله 

در صورتیCه محیط تنه درخت در  بریدن درخت از هرنوع،
متر باشد و  سانت� ۳۰تا  ۱۵سطح زمین (یقه) بیش از  

 حمل آن به خارج از محل عملیات.

۰۱۲۱۰۲ 

  

 کنده 

متر که که  سانت� ۱۰به ازای هر  ۰۱۲۱۰۲بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانت� ۱۰به محیط تنه درخت اضافه شود. (کسر 

 تناسب محاسبه میشود). 

۰۱۲۱۰۳ 

  

 کنده 

ریشه کن کردن و کندن کنده درختان و انتقال آن به خارج از 
محل عملیات در صورت� که محیط تنه درخت در سطح 

 متر باشد. سانت� ۳۰تا  ۱۵زمین (یقه) بیش از 

۰۱۲۱۰۴ 

  

 کنده 

ریشه کن کردن و کندن کنده درختان و انتقال آن به خارج از 
تنه درخت در سطح  محل عملیات در صورت� که محیط

 متر باشد. سانت� ۶۰تا  ۳۰زمین (یقه) بیش از 

۰۱۲۱۰۵ 

  

 کنده 

متر که به  سانت� ۱۰به ازای هر  ۰۱۲۱۰۵بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانت� ۱۰محیط تنه درخت اضافه شود. (کسر 

 تناسب محاسبه میشود). 

۰۱۲۱۰۶ 



  آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۰   

 
 

  آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
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  آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۱   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترمCعب ۷۸,۹۰۰

درصد ۱۵جمع آوری دست� سنگ از اراض� تا سطح 
های  پوشش سنگ� در هCتار، برحسب حجم سنگ

 آوری شده. جمع

۰۲۰۱۰۱ 

  

 مترمCعب ۲۳۰,۰۰۰

برای آن حجم از  ۰۲۰۱۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
هایی که باید شCسته شوند یا بیش از توان حمل  سنگ

 کارگر است.

۰۲۰۱۰۲ 

  

 هCتار ۶۹۳,۵۰۰

شخم با گاو آهن پنجه غازی در جهت عمود بر شیب به 
های هرز و ذخیره رطوبت در  منظور دفع آفات و علف

 ۱۰اراض� نرم تا سطح  درصد برای ۱۰اراض� با شیب تا 
 هCتار.

۰۲۰۲۰۱ 

  

 هCتار ۹۰۷,۵۰۰

شخم با گاو آهن پنجه غازی در جهت عمود بر شیب به 
های هرز و ذخیره رطوبت در  منظور دفع آفات و علف

درصد برای اراض�  ۱۵تا  ۱۰اراض� نرم با شیب بیش از 
 هCتار. ۱۰تا سطح 

۰۲۰۲۰۲ 

  

 هCتار -۸۰,۶۰۰

در  ۰۲۰۲۰۲و  ۰۲۰۲۰۱های  ردیفکسر بها نسبت به 
صورت� که سطح شخم اراض� بیشتر از ده هCتار باشد 

 هCتار. ۱۰برای مازاد بر 

۰۲۰۳۰۱ 

 هCتار ۸۰,۶۰۰  

در  ۰۲۰۲۰۲و  ۰۲۰۲۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
 خاکهای سنگریزه دار.

۰۲۰۳۰۲ 

 هCتار ۱۷,۳۵۰,۰۰۰  

از  شخم در جهت عمود بر شیب در اراض� با شیب بیش
 درصد توسط چهار پایان. ۱۵

۰۲۰۴۰۱ 

 هCتار ۱,۳۶۵,۰۰۰  

سوک� و بشقابی) در اراض�  شخم با گاو آهن برگردان دار (
 درصد. ۵هموار تا شیب 

۰۲۰۵۰۱ 

 هCتار ۶,۶۴۱,۰۰۰  

شخم زدن هر نوع زمین غیر سنگ� با وسیله مCانی�C به 
 متر. سانت� ۶۰تا  ۳۵عمق 

۰۲۰۶۰۱ 

 مترطول ۶۰,۱۰۰  

آالت در  ایجاد خراش در سطح خاک نرم به وسیله ماشین
 اراض� مسطح و کم شیب.

۰۲۰۶۰۲ 

  
 مترطول 

آالت  ایجاد خراش در سطح خاک سخت به وسیله ماشین
 در اراض� مسطح و کم شیب.

۰۲۰۶۰۳ 

 هCتار ۸۰۳,۵۰۰  

دیسW زن� سطح اراض� شخم خورده یا زمین نرم� که 
 نیاز به شخم زن� ندارند.

۰۲۰۷۰۱ 

 ۰۲۰۷۰۲ دیسW زن� سطح اراض� شخم نخورده یا سخت. هCتار ۱,۰۲۲,۰۰۰  

 ۰۲۰۸۰۱ زنجیرکش� و ماله کش� سطح اراض� شخم خورده. هCتار ۷۳۵,۵۰۰  



  آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۲   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمربع ۱۱,۱۰۰  

بیل زدن، برگردان خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک به 
 متر در زمین نرم. سانت� ۳۰عمق حداکثر 

۰۲۰۹۰۱ 

 مترمربع ۲۰,۰۰۰  

بیل زدن، برگردان خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک به 
 متر در زمین سخت. سانت� ۳۰عمق حداکثر 

۰۲۰۹۰۲ 

 چاله ۱,۲۴۰  

متر در زمین نرم و  سانت� ۱۵و عمق  ۱۵کندن چاله به قطر 
 ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله. 

۰۲۱۰۰۱ 

 چاله ۲,۸۳۰  

متر در زمین  سانت� ۱۵و عمق  ۱۵قطر کندن چاله به 
 سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.

۰۲۱۰۰۲ 

 چاله ۱,۳۶۰  

متر در زمین نرم و  سانت� ۱۵و عمق  ۲۰کندن چاله به قطر 
 ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.

۰۲۱۰۰۳ 

 چاله ۳,۱۱۰  

متر در زمین  سانت� ۱۵و عمق  ۲۰کندن چاله به قطر 
 سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.

۰۲۱۰۰۴ 

 چاله ۲,۴۷۰  

متر در زمین نرم و  سانت� ۲۰و عمق  ۳۰کندن چاله به قطر 
 ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.

۰۲۱۰۰۵ 

 چاله ۵,۷۴۰  

متر در زمین  سانت� ۲۰و عمق  ۳۰کندن چاله به قطر 
 ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.سخت و 

۰۲۱۰۰۶ 

 چاله ۶,۷۴۰  

متر در زمین نرم و  سانت� ۳۰و عمق  ۴۰کندن چاله به قطر 
 ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.

۰۲۱۰۰۷ 

 چاله ۱۵,۷۰۰  

متر در زمین  سانت� ۳۰و عمق  ۴۰کندن چاله به قطر 
 کنار یا اطراف چاله.سخت و ریختن خاک کنده شده به 

۰۲۱۰۰۸ 

  

 چاله ۹,۰۳۰

متر در  سانت� ۳۰تا  ۱۵و به عمق  ۵۰کندن چاله به قطر 
زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله، 

 بطور ردیف� روی خط راست.

۰۲۱۰۰۹ 

  

 چاله ۲۱,۱۰۰

متر در  سانت� ۳۰تا  ۱۵و به عمق  ۵۰کندن چاله به قطر 
ریختن خاک کنده شده به کنار و یا اطراف زمین سخت و 

 چاله، بطور ردیف� روی خط راست.

۰۲۱۰۱۰ 

  

 چاله ۱۳,۵۰۰

متر در زمین  سانت� ۵۰و  به عمق  ۵۰کندن چاله به قطر 
نرم بمنظور کشت نهال و ریختن خاک کنده شده به کنار یا 

 اطراف چاله.

۰۲۱۰۱۱ 

  

 چاله ۳۱,۷۰۰

متر در زمین  سانت� ۵۰و به عمق  ۵۰کندن چاله به قطر 
سخت بمنظور کشت نهال و ریختن خاک کنده شده به کنار 

 و یا اطراف چاله.

۰۲۱۰۱۲ 

 چاله ۲۹,۷۰۰  

متر در زمین  سانت� ۶۰و به عمق تا  ۷۰قطر  کندن چاله به
 کنار یا اطراف چاله. شده به  نرم و ریختن خاک کنده 

۰۲۱۰۱۳ 



  آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۳   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 چاله ۶۹,۳۰۰  

متر در زمینهای  سانت� ۶۰به عمق و  ۷۰کندن چاله به قطر 
 سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار و یا اطراف چاله.

۰۲۱۰۱۴ 

 چاله ۷۴,۵۰۰  

متر و عمق یW متر در زمین  سانت� ۱۰۰کندن چاله به  قطر 
 نرم به منظور کشت نهال.

۰۲۱۰۱۵ 

 چاله ۱۷۳,۵۰۰  

متر و عمق یW متر در زمین  سانت� ۱۰۰کندن چاله به قطر 
 سخت بمنظور کشت نهال.

۰۲۱۰۱۶ 

 چاله ۱۹,۲۰۰  

متر و عمق یW متر در زمین  سانت� ۱۰۰کندن چاله به قطر 
 نرم با ماشین.

۰۲۱۱۰۱ 

 چاله ۲۵,۲۰۰  

متر و عمق یW متر در زمین  سانت� ۱۰۰کندن چاله به قطر 
 سخت با ماشین.

۰۲۱۱۰۲ 

 چاله ۴۱,۰۰۰  

متر در زمین  ۱٫۵متر و عمق  سانت� ۱۰۰کندن چاله به قطر 
 نرم با ماشین.

۰۲۱۱۰۳ 

 چاله ۵۴,۳۰۰  

متر در زمین  ۱٫۵متر و عمق  سانت� ۱۰۰کندن چاله به قطر 
 سخت با ماشین.

۰۲۱۱۰۴ 

 ۰۲۱۱۰۵ حفر چاله با تراکتور بCهو در زمین نرم. چاله   

 ۰۲۱۱۰۶ حفر چاله با تراکتور بCهو در زمین سخت. چاله   

  

 چاله 

های کندن چاله در صورت� که در  نسبت به ردیفبها  اضافه
امتداد خط راست و یا روی خط تراز (طبق نقشه) انجام 

 شود.

۰۲۱۱۰۷ 

  

 مترمربع ۲۴۱,۵۰۰

به منظور تولید بوته و نهال، با چوب  احداث گلخانه موقت 
 ۲تا   مترمربع و ارتفاع۱۰و نایلون (پالستیW) تا مساحت 

 متر.

۰۲۱۲۰۱ 

 مترمربع ۲۱۴,۰۰۰  

 ۱۰بها احداث گلخانه موقت برای مساحت مازاد بر  اضافه
 متر مربع.

۰۲۱۲۰۲ 

 هCتار ۳۵۴,۵۰۰  

کیلوگرم  ۵۰دستمزد کود پاش� از نوع کود شیمیائ� به میزان 
 در هCتار با نیروی کارگری.

۰۲۱۳۰۱ 

 هCتار ۱۷۴,۵۰۰  

کیلوگرم  ۵۰دستمزد کودپاش� از نوع کود شیمیایی به میزان 
 هCتار با ماشین کودپاش�.در 

۰۲۱۳۰۲ 

  

 هCتار ۶۳,۸۰۰

کیلوگرم  ۵۰به ازای هر  ۰۲۱۳۰۱نسبت به ردیف   بها اضافه
کیلوگرم به تناسب محاسبه  ۵۰اضافه وزن کود (کسر 

 میشود).

۰۲۱۳۰۳ 

 هCتار ۸۹۷,۰۰۰  

دستمزد کود پاش� از نوع کود حیوان� به میزان یW تن در 
 هCتار با نیروی کارگری.

۰۲۱۳۰۴ 



  آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۴   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 هCتار ۱۷۹,۵۰۰

به ازای هر یW تن  ۰۲۱۳۰۴بها نسبت به ردیف  اضافه
اضافه وزن کود مصرف� (کسر تن به تناسب محاسبه 

 میشود).

۰۲۱۳۰۵ 

 هCتار ۴۷۰,۰۰۰  

دستمزد کودپاش� از نوع کود حیوان� به میزان یW تن در 
 هCتار با ماشین کود پاش.

۰۲۱۳۰۶ 

 هCتار ۹۴,۰۰۰  

به ازای هر تن کود  ۰۲۱۳۰۶نسبت به ردیف بها  اضافه
 اضاف� (کسر تن به تناسب محاسبه میشود).

۰۲۱۳۰۷ 

  

 مترمCعب ۱۲۳,۵۰۰

دستمزد اختالط خاک با کود از نوع کودهای شیمیایی و  
وسیله کارگر (اختالط  حیوان� یا مواد ضدعفون� کننده به

 دو گانه).

۰۲۱۴۰۱ 

 مترمCعب ۳۹,۸۰۰  

از نوع کودهای شیمیایی و  حیوان� یا  اختالط خاک با کود
 . مواد ضدعفون� کننده با ماشین

۰۲۱۴۰۲ 

 مترمCعب ۱۵۸,۰۰۰  

ای و  اختالط خاک با کود و ماسه برای مصارف گلخانه
 نهالستان با نیروی کارگری (اختالط سه گانه).

۰۲۱۴۰۳ 

  

 مترطول ۶,۵۰۰

 ایجاد جوی و پشته ( فارو و نهر منظم) با سطح مقطع تا
متر مربع با نیروی کارگر در زمینهای نرم شخم  ۰٫۰۵

 خورده.

۰۲۱۵۰۱ 

 مترطول ۴,۳۵۰  

متر  ۰٫۰۵به ازای افزایش هر  ۰۲۱۵۰۱بها به ردیف  اضافه
 مربع سطح مقطع.

۰۲۱۵۰۲ 

 مترطول ۱۲,۵۰۰  

ایجاد جوی و پشته ( فارو و نهر منظم) با سطح مقطع تا 
 های سخت. زمینمتر مربع با نیروی کارگر در  ۰٫۰۵

۰۲۱۵۰۳ 

 مترطول ۸,۳۹۰  

به ازای افزایش هر  ۰۲۱۵۰۳بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر مربع سطح مقطع. ۰٫۰۵

۰۲۱۵۰۴ 

 مترطول ۵۸۵  

ایجاد جوی و پشته ( فارو و نهر منظم) با سطح مقطع تا 
 آالت. های نرم با ماشین متر مربع در زمین ۰٫۰۵

۰۲۱۵۰۵ 

 مترطول ۵۶۵  

به ازای افزایش هر  ۰۲۱۵۰۵نسبت به ردیف  بها اضافه
 متر مربع سطح مقطع. ۰٫۰۵

۰۲۱۵۰۶ 

 ۰۲۱۵۰۷ مرمت و اصالح جوی و پشته توسط کارگر. مترطول ۲,۰۱۰  

 ۰۲۱۵۰۸ الیروبی جوی توسط کارگر. مترطول ۶۸۰  

 مترمربع ۲,۲۹۰  

متر و طول تا  ۲کرت بندی و آبLیری مناسب به عرض تا 
 متر. ۲۵

۰۲۱۶۰۱ 

 مترمربع ۱,۷۰۰  

 ۴و تا   ۲کرت بندی و آبLیری مناسب با عرض بیش از  
 متر. ۲۵متر و طول تا 

۰۲۱۶۰۲ 



  آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۵   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ۱,۱۹۰  

  درصد به ۱۰ایجاد کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب 
 های نرم. آالت در زمین وسیله ماشین

۰۲۱۷۰۱ 

 مترطول ۱,۴۲۰  

درصد  ۱۰ایجاد کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب 
 های سخت. آالت در زمین وسیله ماشین به

۰۲۱۷۰۲ 

  

 هCتار ۹۱۵,۵۰۰

احداث پیتینگ یا چاله در اراض� هموار با شیب حداکثر 
های نرم.  وسیله نیروی کارگری در زمین درصد به  ۱۰

 چاله در هCتار) ۱۰،۰۰۰(حدود 

۰۲۱۸۰۱ 

  

 هCتار 

حداکثر احداث پیتینگ یا چاله در اراض� هموار با شیب 
های نرم.  وسیله ماشین آالت در زمین درصد به  ۱۰

 چاله در هCتار) ۱۰،۰۰۰(حدود 

۰۲۱۸۰۲ 

  
 هCتار 

احداث پیتینگ یا چاله در اراض� هموار با شیب حداکثر 
 های سخت. آالت در زمین درصد به وسیله ماشین ۱۰

۰۲۱۸۰۳ 

  

۱۵,۲۰۰ Wتش 

تازه های  های فلس� برای نهال احداث تشتک یا چاله
های ذخیره آب و آبLیر  چاله وسیله کارگر ( کاشت به 
 ها). اطراف نهال

۰۲۱۹۰۱ 

  ۷,۵۹۰ Wیر درخت) مرمت تشتکهای احداث� (چاله تشL۰۲۱۹۰۲ . های آب 

  

 مترطول ۱۴,۰۰۰

احداث جوی، نهر و کانال آبرسان� خاک� تا سطح مقطع  
های خاک� حاصله در  متر مربع بدون تنظیم پشته ۰٫۰۵
 های نرم. زمین

۰۲۲۰۰۱ 

 مترطول ۶,۶۴۰  

به ازای افزایش هر  ۰۲۲۰۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر مربع سطح مقطع. ۰٫۰۵

۰۲۲۰۰۲ 

  

 مترطول ۲۶,۵۰۰

احداث جوی، نهر و کانال آبرسان� خاک� تا سطح مقطع  
های خاک� حاصله در  متر مربع بدون تنظیم پشته ۰٫۰۵
 های سخت. زمین

۰۲۲۰۰۳ 

 مترطول ۱۰,۱۰۰  

به ازای افزایش هر  ۰۲۲۰۰۳بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر مربع سطح مقطع. ۰٫۰۵

۰۲۲۰۰۴ 

 مترطول ۵,۶۱۰  

الیروبی جوی و نهر و کانال آبرسان� خاک� تا سطح مقطع 
 متر مربع با نیروی کارگر. ۰٫۰۵

۰۲۲۰۰۵ 

 مترطول ۲,۲۶۰  

افزایش هر به ازای  ۰۲۲۰۰۵بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر مربع سطح مقطع. ۰٫۰۵

۰۲۲۰۰۶ 

  
 هCتار 

مالچ پاش� با مواد روغن� و شیمیایی یا ... در اراض� 
 ای. هموار شن� و ماسه

۰۲۲۰۰۷ 

  
 هCتار 

مالچ پاش� با مواد روغن� و شیمیایی یا ... در اراض� تپه 
 ماهوری.

۰۲۲۰۰۸ 



  آماده سازی بستر تولید. دومفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۶   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 هCتار 

... در اراض� مالچ پاش� با مواد روغن� و شیمیایی یا 
 ای. های شن� و ماسه تپه

۰۲۲۰۰۹ 

  
 هCتار 

مالچ پاش� با مواد روغن� و شیمیایی یا ... در اراض� شن� 
 دار. شیب

۰۲۲۰۱۰ 

  

 کیلومتر 

ها گز و تاغ با ارتفاع  جمع آوری و آماده سازی سرشاخه
ها برای احداث بادشCن و انجام  متر و امثال آن ۲تا  ۱٫۵

(کسر کیلومتر به تناسب محاسبه  کلیه کارهای الزم.
 میشود)

۰۲۲۱۰۱ 



  کاشت.  سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۷   
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  کاشت.  سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۸   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۰۳۰۱۰۱ کیلوگرم در هCتار. ۵۰بذرپاش� تا  هCتار ۴۴۹,۵۰۰  

 ۰۳۰۱۰۲ بذرپاش� با ماشین بذر پاش. هCتار ۱۶۱,۵۰۰  

 ۰۳۰۱۰۳ متر. ۵۰متوسط در  هر رفت بذرپاش� با هواپیما با عرض  هCتار   

 کیلوگرم ۱,۱۳۰  

اختالط بذور در کشت مخلوط یا مخلوط نمودن بذور با 
 مواد افزودن� مانند ماسه و سبوس بر حسب وزن مخلوط.

۰۳۰۲۰۱ 

 ۰۳۰۳۰۱ پوشاندن بذر با خاک توسط کارگر. مترمربع ۶۶۵  

 هزار چاله ۱,۰۲۱,۰۰۰  

چاله در  ۱۰۰۰فوکا برای کپه کاری به وسیله تیشه یا 
 هCتار.

۰۳۰۴۰۱ 

 هزار چاله ۷۱۵,۰۰۰  

به ازای هر هزار چاله  ۰۳۰۴۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 چاله به تناسب محاسبه میشود). ۱۰۰۰اضاف� (کسر 

۰۳۰۴۰۲ 

  

 صد چاله -۸۱,۷۰۰

چاله  ۱۰۰به ازای هر  ۰۳۰۴۰۱کسر بها نسبت به ردیف 
چاله به تناسب محاسبه  ۱۰۰چاله (کسر  ۱۰۰۰کمتر از 
 میشود).

۰۳۰۴۰۳ 

  

 هزار چاله ۱,۲۲۸,۰۰۰

 ۱۵و عمق  ۱۵های کنده شده به قطر  بذر کاری در چاله
متر و خاک دادن روی آن به وسیله نیروی کارگر، به  سانت�

چاله (کسر یا اضافه هر هزار چاله به  ۱۰۰۰ازای هر 
 تناسب محاسبه میشود).

۰۳۰۵۰۱ 

 مترمربع ۸,۸۰۰  

بذرکاری از انواع بذور مثمر مانند گردو و بادام در 
 نهالستان و خزانه به وسیله نیروی کارگر.

۰۳۰۵۰۲ 

 مترمربع ۱۲,۳۰۰  

بذرکاری از انواع بذور غیر مثمر در نهالستان و خزانه به 
 وسیله نیروی کارگر.

۰۳۰۵۰۳ 

  

 گلدان ۲,۴۵۰

های مثمر در داخل گلدان پالستی�C و  بذرکاری گونه
پرکردن آن با خاک، ماسه بادی و کود به نسبت الزم در 

 نهالستان. 

۰۳۰۵۰۴ 

  

 گلدان ۲,۳۱۰

های غیرمثمر در داخل گلدان پالستی�C و  بذرکاری گونه
پرکردن آن با خاک، ماسه بادی و کود به نسبت الزم در 

 نهالستان.

۰۳۰۵۰۵ 

 هCتار ۶۵۵,۰۰۰  

بذرکاری به صورت کشت ردیف� با ماشین (ردیف کاری). 
 در فواصل حداکثر یW متر از هم.

۰۳۰۵۰۶ 

 هCتار ۳,۳۱۱,۰۰۰  

بذرکاری به صورت کشت ردیف� با ایجاد شیار (جوی و 
 درصد با ماشین. ۱۵پشته) در اراض� تا شیب 

۰۳۰۵۰۷ 

 هCتار ۹۸,۱۲۱,۰۰۰  

جوی و پشته با سطح مقطع تا  کشت ردیف� همراه با ایجاد
 مترمربع به وسیله نیروی کارگر. ۰٫۰۳

۰۳۰۵۰۸ 



  کاشت.  سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۹   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 هزار چاله 

چاله  ۱۰۰۰به ازای هر  ۰۳۰۵۰۱بها به ردیف  اضافه
 به نسبت محاسبه میشود). ۱۰۰۰اضاف�. ( کسر 

۰۳۰۵۰۹ 

  

 مترمربع 

ها  بذر کاری بذور دانه درشت نظیر گردو و بادام و امثال آن
متر از همدیLر، به  ۴آماده به فواصل حدود  های در پشته

 وسیله کارگر.

۰۳۰۵۱۰ 

 قلمه ۹۰۵  

کاشت انواع قلمه به منظور ریشه دار کردن آن در نهالستان 
 و خزانه.

۰۳۰۶۰۱ 

 قلمه ۲,۵۷۰  

کاشت قلمه مثمر و غیر مثمر در گلدان و پر کردن آن با 
 الزم.خاک و ماسه بادی و کود آماده شده از قبل به نسبت 

۰۳۰۶۰۲ 

  

 قلمه ۵,۴۶۰

کاشت انواع قلمه (قلمه کاری) به صورت مستقیم در بستر 
اصل� (عرصه) شامل کاشت قلمه و خاکریزی و آبیاری 

 های نرم. اول در زمین

۰۳۰۶۰۳ 

  

 قلمه ۹,۰۶۰

کاشت انواع قلمه (قلمه کاری) به صورت مستقیم در بستر 
آبیاری اصل� (عرصه) شامل کاشت قلمه و خاکریزی و 

 های سخت. اول در زمین

۰۳۰۶۰۴ 

 اصله ۱۸,۳۰۰  

به قطر   دار، پاجوش در چاله کاشت انواع نهال و قلمه ریشه
 متر با پر کردن چاله. سانت� ۵۰و عمق  ۵۰

۰۳۰۷۰۱ 

 اصله ۴۰,۳۰۰  

کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر 
 چاله.متر با پر کردن  سانت� ۶۰و عمق  ۷۰

۰۳۰۷۰۲ 

 اصله ۱۲۰,۰۰۰  

کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر 
 متر با پرکردن چاله. ۱و عمق  ۱

۰۳۰۷۰۳ 

 اصله ۱۵۸,۵۰۰  

کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر 
 متر با پر کردن چاله. ۱٫۵یW و عمق 

۰۳۰۷۰۴ 

  

 اصله 

و  ۴۰قلمه و پاجوش در چاله به قطر تا کاشت انواع نهال، 
متر از بستر و کف گودالهای با عمق بیش  سانت� ۳۰عمق تا 

متر و آبیاری اول (مانند مو کاری و  سانت� ۷۰و قطر  ۷۰از 
 بادام کاری).

۰۳۰۷۰۵ 

 ۰۳۰۸۰۱ ای توسط ماشین. کاشت گیاهان بوته بوته ۲,۱۵۰  

 اصله ۱۴,۵۰۰  

شیمیایی پای نهال با کلیه کارهای کود ده� از نوع کود 
 الزم.

۰۳۰۹۰۱ 

 ۰۳۰۹۰۲ کود ده� از نوع کود حیوان� پای نهال با کلیه کارهای الزم. اصله   



  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
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  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۲۲   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 پایه ۴۳,۴۰۰

های چوبی جنگل� گرده با قطر  تهیه و نصب انواع پایه
متر  سانت� ۵۰متر  (سطح مقطع متوسط  سانت� ۸متوسط 

 متر بمنظور حفاظت و حصارکش�. ۱٫۵با ارتفاع   مربع)

۰۴۰۱۰۱ 

 پایه ۸,۰۷۰  

متر که  ۰٫۵به ازای هر  ۰۴۰۱۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 به ارتفاع پایه اضافه شود.

۰۴۰۱۰۲ 

  

 پایه ۸,۷۱۰

به ازای هر یW  ۰۴۰۱۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۱۰متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود (هر  سانت�
 متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانت�

۰۴۰۱۰۳ 

  

 پایه ۵۰,۶۰۰

های چوبی جنگل� دو تراش با بعد  تهیه و نصب انواع پایه
متر  سانت� ۵۰متر  (سطح مقطع متوسط  سانت� ۸متوسط 

 متر بمنظور حفاظت و حصارکش�. ۱٫۵با ارتفاع    مربع)

۰۴۰۲۰۱ 

 پایه ۱۱,۲۰۰  

متر که  ۰٫۵به ازای هر  ۰۴۰۲۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 شود. به ارتفاع پایه اضافه

۰۴۰۲۰۲ 

  

 پایه ۱۰,۲۰۰

به ازای هر یW  ۰۴۰۲۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۱۰متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانت�
 مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانت�

۰۴۰۲۰۳ 

  

 پایه ۶۰,۰۰۰

های چوبی جنگل� چهار تراش با  تهیه و نصب انواع پایه
 ۵۰متر  (سطح مقطع متوسط  سانت� ۸بعد متوسط  

متر بمنظور حفاظت و  ۱٫۵با ارتفاع  متر مربع)  سانت�
 حصارکش�.

۰۴۰۳۰۱ 

 پایه ۱۲,۴۰۰  

متر که  ۰٫۵به ازای هر  ۰۴۰۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 به ارتفاع پایه اضافه شود.

۰۴۰۳۰۲ 

  

 پایه ۱۱,۱۰۰

به ازای هر یW  ۰۴۰۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۱۰متر به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانت�
 مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانت�

۰۴۰۳۰۳ 

  

 پایه ۳۲,۵۰۰

های چوبی غیرجنگل� گرده با قطر  تهیه و نصب انواع پایه
متر  سانت� ۵۰متر  (سطح مقطع متوسط  سانت� ۸متوسط 

 حصارکش�.متر بمنظور حفاظت و  ۱٫۵با ارتفاع   مربع)

۰۴۰۴۰۱ 

 پایه ۸,۷۳۰  

متر که  ۰٫۵به ازای هر  ۰۴۰۴۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 به ارتفاع پایه اضافه شود.

۰۴۰۴۰۲ 

  

 پایه ۴,۹۱۰

به ازای هر یW  ۰۴۰۴۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۱۰متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود (هر  سانت�
 اضافه شود).مترمربع که به سطح مقطع پایه  سانت�

۰۴۰۴۰۳ 



  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۲۳   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 پایه ۳۰,۴۰۰

های چوبی غیر جنگل� دو تراش با  تهیه و نصب انواع پایه
 ۵۰متر  (سطح مقطع متوسط  سانت� ۸بعد متوسط 

متر بمنظور حفاظت و  ۱٫۵با ارتفاع   متر مربع) سانت�
 حصارکش�.

۰۴۰۵۰۱ 

 پایه ۱۰,۲۰۰  

متر که  ۰٫۵به ازای هر  ۰۴۰۵۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 به ارتفاع پایه اضافه شود.

۰۴۰۵۰۲ 

  

 پایه ۵,۹۷۰

به ازای هر یW  ۰۴۰۵۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۱۰متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانت�
 متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانت�

۰۴۰۵۰۳ 

  

 پایه ۳۱,۳۰۰

چهارتراش های چوبی غیرجنگل�  تهیه و نصب انواع پایه
 ۵۰متر  (سطح مقطع متوسط  سانت� ۸با بعد متوسط 

متر بمنظور حفاظت و  ۱٫۵با ارتفاع  متر مربع)  سانت�
 حصارکش�.

۰۴۰۶۰۱ 

 پایه ۱۰,۱۰۰  

متر که  ۰٫۵به ازای هر  ۰۴۰۶۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 به ارتفاع پایه اضافه شود.

۰۴۰۶۰۲ 

  

 پایه ۶,۱۳۰

به ازای هر یW  ۰۴۰۶۰۱ بها نسبت به ردیف اضافه
 ۱۰متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانت�
 مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانت�

۰۴۰۶۰۳ 

  

 پایه ۲۷,۲۰۰

تهیه و نصب انواع پایه بتن� ساده با مقطع گرد و قطر 
متر  سانت� ۵۰متر (سطح مقطع متوسط  سانت� ۸متوسط 

 متر بمنظور حفاظت و حصارکش�. ۱٫۵با ارتفاع  مربع) 

۰۴۰۷۰۱ 

 پایه ۸,۱۰۰  

متر که  ۰٫۵به ازای هر  ۰۴۰۷۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 به ارتفاع پایه اضافه شود.

۰۴۰۷۰۲ 

  

 پایه ۵,۱۴۰

به ازای هر یW  ۰۴۰۷۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۱۰متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود (هر  سانت�
 که به سطح مقطع پایه اضافه شود).متر مربع  سانت�

۰۴۰۷۰۳ 

  

 پایه ۳۰,۵۰۰

تهیه و نصب انواع پایه بتن� ساده با مقطع چهارگوش 
متر  (سطح مقطع  سانت� ۸(چهار ضلع�) و بعد متوسط 

متر بمنظور  ۱٫۵با ارتفاع  متر مربع)  سانت� ۵۰متوسط 
 حفاظت و حصارکش�.

۰۴۰۸۰۱ 

 پایه ۸,۵۵۰  

متر که  ۰٫۵به ازای هر  ۰۴۰۸۰۱ردیف بها نسبت به  اضافه
 به ارتفاع پایه اضافه شود.

۰۴۰۸۰۲ 

  

 پایه ۱,۵۱۰

به ازای هر یW  ۰۴۰۸۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۱۰متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانت�
 متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانت�

۰۴۰۸۰۳ 



  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۲۴   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 پایه ۵۵,۱۰۰

) شCل با بعد Tدار ( انواع پایه بتن� مسلح بالتهیه و نصب 
متر  سانت� ۵۰(سطح مقطع متوسط  متر  سانت� ۸متوسط 

 منظور حفاظت و حصارکش�. متر به ۱٫۵با ارتفاع  مربع) 

۰۴۰۹۰۱ 

 پایه ۱۶,۳۰۰  

متر که  ۰٫۵به ازای هر  ۰۴۰۹۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 به ارتفاع پایه اضافه شود.

۰۴۰۹۰۲ 

  

 پایه ۴,۸۰۰

به ازای هر یW  ۰۴۰۹۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۱۰متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر  سانت�
 مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود). سانت�

۰۴۰۹۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۳,۷۰۰

های فلزی ساده و سبW با  تهیه و نصب انواع پایه
امثال آنها برای هر های نبش�، سپری، لوله سیاه و  پروفیل

 کیلوگرم. ۱۰پایه با وزن تا 

۰۴۱۰۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳۲,۰۰۰

های فلزی ساده و سبW با  تهیه و نصب انواع پایه
های نبش�، سپری، لوله سیاه و امثال آنها برای هر  پروفیل

 کیلوگرم. ۱۰پایه با وزن بیش از 

۰۴۱۰۰۲ 

 کیلوگرم ۵۶,۳۰۰  

ساده و سبW با لوله  های فلزی تهیه و نصب انواع پایه
 گالوانیزه برای هر پایه.

۰۴۱۰۰۳ 

 کیلوگرم ۴۰,۶۰۰  

های فلزی ساده و سبW با  تهیه و نصب انواع پایه
 های سبW توخال� برای هر پایه. پروفیل

۰۴۱۰۰۴ 

 پایه ۴۴,۵۰۰  

تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند 
 متر.  ۱٫۵های چوبی با طول تا  نگهدارنده و تقویت� پایه

۰۴۱۱۰۱ 

 پایه ۵۵,۶۰۰  

تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند 
 متر.  ۲های چوبی با طول تا  نگهدارنده و تقویت� پایه

۰۴۱۱۰۲ 

 پایه ۶۶,۸۰۰  

تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند 
 متر.  ۲٫۵های چوبی با طول تا  نگهدارنده و تقویت� پایه

۰۴۱۱۰۳ 

 پایه ۸۲,۳۰۰  

تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند 
 متر.  ۳های چوبی با طول تا  نگهدارنده و تقویت� پایه

۰۴۱۱۰۴ 

  
 پایه 

شCل با  Aهای سیم نقاله چوبی  تهیه ونصب انواع پایه
 متر اعم از گرد یا چهار تراش. سانت� ۱۵۰سطح مقطع 

۰۴۱۱۰۵ 

  
 پایه 

متر  سانت� ۵به ازای هر  ۰۴۱۱۰۵بها نسبت به ردیف  اضافه
 که به قطر متوسط پایه اضافه شود.

۰۴۱۱۰۶ 

 ۰۴۱۲۰۱ داربست.های چوبی برای احداث  تهیه و نصب پایه پایه   

 ۰۴۱۳۰۱ های بتن� برای احداث داربست. تهیه و نصب پایه پایه   

 ۰۴۱۴۰۱ های فلزی برای احداث داربست. تهیه و نصب پایه کیلوگرم   



  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۲۵   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 پایه ۸,۸۵۰

های  ها و ستون های نصب پایه بها به کلیه ردیف اضافه
چوبی، بتن� و فلزی چنانچه در روی خطوط مستقیم و 

 با فواصل معین و طبق نقشه باشد.منظم و 

۰۴۱۵۰۱ 

  

 مترطول ۱۵,۶۰۰

 ۸متر تا  سانت� ۲۵تهیه و نصب سیم خاردار به فاصله 
متر به ازای هر ردیف طول سیم نصب  ۲ردیف و تا ارتفاع 

 شده.

۰۴۱۶۰۱ 

  

 کیلوگرم ۴۰,۴۰۰

ای (کالف�) روی سطح  تهیه و نصب سیم خاردار حلقه
بر حسب کیلوگرم سیم نصب زمین با کلیه لوازم مربوط 

 شده.

۰۴۱۶۰۲ 

  

 کیلوگرم ۲,۳۰۰

 ۲برای افزایش ارتفاع بیش از  ۰۴۱۶۰۱  بها به ردیف اضافه
، سه تا چهار متر دو بار و به همین ترتیب  متر یCبار ۳تا 

 های بیشتر. برای ارتفاع

۰۴۱۶۰۳ 

 مترمربع ۴۷,۱۰۰  

روی متر بر  ۲توری درشت چشمه تا ارتفاع   تهیه و نصب
 های کار گذاشته شده. پایه

۰۴۱۷۰۱ 

 مترمربع ۲۱,۹۰۰  

تهیه و نصب توری مرغ� یا فنس بر روی پایه کار گذاشته 
 متر. ۲شده تا ارتفاع 

۰۴۱۸۰۱ 

  

 مترمربع ۱۰,۸۰۰

های نصب توری در صورت� که  بها نسبت به ردیف اضافه
متر  ۴تا  ۳،  متر یCبار ۳تا  ۲متر باشد، برای  ۲ارتفاع بیش از 

 های بیشتر.  دو بار و به همین ترتیب برای ارتفاع

۰۴۱۹۰۱ 

 مترمربع ۸۱,۹۰۰  

های  ها و دستکهای از جنس چوب محصور کردن با پایه
 (تفرجLاه�).جنگل� با مقاطع گرده 

۰۴۲۰۰۱ 

 مترمربع ۷۳,۰۰۰  

های  ها و دستکهای از جنس چوب محصور کردن با پایه
 ای (تفرجLاه�). جنگل� با مقاطع دو تراش و الشه

۰۴۲۰۰۲ 

  

 مترمربع ۶۵,۴۰۰

های چهار تراش و دستکهای  محصور کردن با پایه
های جنگل�  ای از جنس چوب چهارتراش و تخته

 (تفرجLاه�).

۰۴۲۰۰۳ 

  

 مترمربع ۲۸,۹۰۰

برای  ۰۴۲۰۰۳تا  ۰۴۲۰۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
فاق و زبانه کردن قطعات و گندگ� کردن یا گونیایی کردن، 

 شCیل کردن  و فارس� بر کردن اعضا و قطعات. 

۰۴۲۰۰۴ 

 کیلوگرم ۱,۸۳۰  

ضد عفون� کردن بذر با سموم مورد نیاز (پودری) برحسب 
 بذر ضد عفون� شده.

۰۴۲۳۰۱ 

 قلمه ۶۷۵  

نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط الزم، 
 تا زمان حمل در نهالستان و خزانه بازای هر روز.

۰۴۲۴۰۱ 



  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۲۶   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 قلمه ۷۶۰  

نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط الزم 
 برای حمل، در محل تهیه قلمه بازای هر روز.

۰۴۲۴۰۲ 

 نهال ۱,۰۴۰  

نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط الزم، 
 در زمین اصل� برای قلمه کاری بازای هر روز. 

۰۴۲۴۰۳ 

 قلمه ۳۷۰  

دار  آغشته کردن قلمه با هورمون جهت تسریع در ریشه
 شدن.

۰۴۲۵۰۱ 

  

 اصله ۹۴۰

های  در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال
با حجم ریشه و خاک مناسب و بدون یW تا دو ساله 

 آسیب دیدگ� با نیروی کارگر.

۰۴۲۶۰۱ 

  

 اصله ۲,۳۴۰

های  در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال
  ساله با حجم ریشه و خاک مناسب بدون آسیب ۲بیش از 

 دیدگ� با نیروی کارگر.

۰۴۲۶۰۲ 

  

 اصله 

های  نهالستان برای نهالدر آوردن نهال از خاک در خزانه یا 
ساله با حجم ریشه و خاک مناسب بدون  ۲یW تا 

 دیدگ� با ماشین. آسیب 

۰۴۲۶۰۳ 

  

 اصله 

های  در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال
  و خاک مناسب بدون آسیب  ریشه با حجم  ساله  ۲از   بیش

 دیدگ� با ماشین.

۰۴۲۶۰۴ 

 اصله ۳۸,۷۰۰  

و گون� پیچ  ها در خزانه یا نهالستان  بندی نهال بسته دستمزد
 نمودن آنها با تمام مصالح الزم.

۰۴۲۷۰۱ 

 قلمه ۱,۹۸۰  

و   ها در محل تهیه قلمه یا نهالستان بندی قلمه دستمزد بسته
 نمودن آنها با تمام مصالح الزم. گونیپیچ 

۰۴۲۷۰۲ 

 اصله ۲,۰۵۰  

ریشه) در موقع آرایش و ضدعفون� کردن ریشه (آغشتگ� 
 کاشت نهال در بستر اصل� (پارالیناژ).

۰۴۲۸۰۱ 

 هCتار ۱۰,۶۰۳,۰۰۰  

های هرز در خزانه و  دستمزد سمپاش� و دفع کامل علف
 نهالستان با استفاده از سموم علف کش به وسیله کارگر.

۰۴۲۹۰۱ 

 ۰۴۲۹۰۲ دستمزد سمپاش� برای مبارزه با آفات و بیماریهای گیاه�. هCتار ۱,۹۴۰,۰۰۰  

  
 هCتار 

بابت سم پاش� در  ۰۴۲۹۰۲بها نسبت به ردیف  اضافه
 اراض� جنگل�.

۰۴۲۹۰۳ 

 هCتار ۲۳,۸۴۲,۰۰۰  

دفع علفهای هرز توسط کارگر بدون استفاده از سم در 
 نهالستان برای هر نوبت (وجین کامل).

۰۴۳۰۰۱ 

  

 هCتار ۲,۱۶۵,۰۰۰

استفاده از سم دستمزد دفع آفات و بیماریهای گیاه� بدون 
های آفت زده و سوزاندن  با روش مCانی�C و حذف شاخه

 آنها.

۰۴۳۱۰۱ 



  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۲۷   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۲,۳۷۰

های هرز کانال آبیاری در داخل و خارج  مبارزه با علف
مزرعه به روش شیمیایی (با استفاده از سموم علف کش�)، 

 بر حسب طول کانال.

۰۴۳۲۰۱ 

 مترطول ۶,۱۱۰  

کانال آبیاری در داخل و خارج های هرز  مبارزه با علف
 های فیزی�C، بر حسب طول کانال. مزرعه به روش

۰۴۳۳۰۱ 

  

 هCتار ۹۳۳,۵۰۰

دستمزد مبارزه با حیوانات موذی و مزاحم با استفاده از 
های مسموم (با یCصد تله و طعمه یCصد  سموم و یا طعمه

 گرم�).

۰۴۳۴۰۱ 

 اصله ۴۲,۰۰۰  

ها تا ارتفاع یW متر به  نهالدستمزد پوشش ساقه یا تنه 
 منظور مبارزه با خرگوش و امثال آن.

۰۴۳۵۰۱ 

 اصله ۶,۶۴۰  

دستمزد پوشش تنه و ساقه درختان با استفاده از سموم و 
 مواد شیمیایی.

۰۴۳۵۰۲ 

  

 اصله ۱۹,۴۰۰

متر برای جلوگیری از  ۲ها تا ارتفاع  دستمزد پوشش نهال
یا یخ زدگ� ها در اثر تابش خورشید  سوختگ� برگ

 (احداث سایبان یا چپر کردن).

۰۴۳۶۰۱ 

 ۰۴۳۶۰۲ های تازه کاشت. احداث سایبان برای گیاهان و جوانه مترمربع   

 هCتار ۲,۱۸۲,۰۰۰  

های گرمایی بازای  ها از سرمازدگ� با روش حفاظت نهال
 هر شبانه روز محافظت.

۰۴۳۷۰۱ 

 اصله ۷,۰۶۰  

ها و  نصب و بستن چوب قیم ساده به منظور استقرار قلمه
 های یW تا دو ساله و تازه کاشت.  نهال

۰۴۳۸۰۱ 

 اصله ۱۳,۷۰۰  

دار برای نگهداری  نصب و بستن چوب قیم شاخه
 ها. های نهال شاخه

۰۴۳۸۰۲ 

 اصله ۲,۴۳۰  

نصب قیم برای گیاهان مثمر و غیرمثمر رونده نظیر گیاهان 
 صیفیجات.جالیزی و 

۰۴۳۸۰۳ 

 مترمربع ۴۶,۳۰۰  

تهیه و احداث داربست از چوب و سیم گالوانیزه به منظور 
 های رونده مانند مو. ها و گونه استقرار نهال

۰۴۳۹۰۱ 

 ۰۴۴۰۰۱ های تازه کاشت. احداث سایه بان برای گیاهان و جوانه مترمربع ۵۲,۶۰۰  

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست افق� از چوب و سیم 
های رونده مانند  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

 مو. 

۰۴۴۰۰۲ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست عمودی از چوب و سیم 
 های رونده.  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

۰۴۴۰۰۳ 



  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست افق� از بتن مصلح و سیم 
 های رونده.  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

۰۴۴۰۰۴ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست افق� و سیم گالوانیزه به 
 های رونده.  ها و گونه منظور استقرار نهال

۰۴۴۰۰۵ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و احداث داربست عمودی از پایه فلزی و سیم 
 های رونده.  ها و گونه گالوانیزه به منظور استقرار نهال

۰۴۴۰۰۶ 

 مترمربع ۳۰,۸۰۰  

های بتن� مسلح و سیم  تهیه و احداث داربست از پایه
 گالوانیزه.

۰۴۴۴۰۱ 

 اصله ۸۲۵  

فرم های یCساله و دو ساله به منظور هرس  شاخه زن� نهال
 های هرس شده. در نهالستان و جمع آوری شاخه

۰۴۴۵۰۱ 

 اصله ۴,۱۳۰  

ها و  ها و پاجوش هرس سبز جهت از بین بردن تنه جوش
 جمع آوری آن.

۰۴۴۶۰۱ 

 اصله ۸,۲۶۰  

ساله  ۵ساله تا  ۲های خشW درختان  هرس و حذف شاخه
 های رونده). (به غیر از مو و گونه

۰۴۴۷۰۱ 

 اصله ۱۲,۳۰۰  

سال به باال و  ۵های خشW درختان  حذف شاخههرس و 
 ها. درختان مو و نظایر آن و جمع آوری شاخه

۰۴۴۷۰۲ 

 ۰۴۴۸۰۱ دستمزد پیوند زن� نهال بر حسب هر پیوند گرفته. اصله ۱۰,۹۰۰  

 ۰۴۴۹۰۱ سله شCن� در نهالستان و خزانه. مترمربع ۳,۴۱۰  

 اصله ۱۱,۵۰۰  

های  ها و بوته برای نهالپاکن� (فوکازن�) و ایجاد آبLیر 
 کاشته شده در عرصه تا سطح یW متر مربع.

۰۴۵۰۰۱ 

  

 اصله ۴,۳۱۰

ها با کاه و کلش  دستمزد پوشش سطح تشتکهای اطراف نهال
های  جهت جلوگیری از تبخیر رطوبت در عرصه برای نهال

 تا دو ساله.

۰۴۵۱۰۱ 

 اصله ۴,۰۵۰  

ها (شیمیایی،  الرطوبت جاذبدستمزد آبیاری با استفاده از 
 بیوشیم�).

۰۴۵۲۰۱ 

  

 اصله ۵,۴۶۰

کاری شده برای هر نوبت  های نهال هزینه آبیاری در عرصه
آبیاری با تانکر آب غیر موتوری سیار و کارگر همراه آب و 

 لوازم انتقال آب دست�.

۰۴۵۳۰۱ 

  

 اصله ۴,۲۷۰

نوبت کاری شده برای هر  های نهال هزینه آبیاری در عرصه
آبیاری با منبع آب ثابت توسط کارگر با استفاده از شلنگ 

 سیار و شیر کنترل سر شیلنگ و خرید آب.

۰۴۵۴۰۱ 



  نگهداری و حفاظت.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۲۹   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 اصله ۶۷۵

و لوله کش�   کاری شده های نهال هزینه آبیاری در عرصه
های ثابت (سیستم آبیاری تحت  شده با کنترل شیر فلCه

 فشار).

۰۴۵۴۰۲ 

 گلدان ۲۷۰  

گلدان� در نهالستان برای هر نوبت توسط  های آبیاری نهال
 پاش� دست�. کارگر و آب

۰۴۵۵۰۱ 

 مترمربع ۱,۰۱۰  

های کاشته شده در خزانه به صورت کرت� برای  آبیاری نهال
 هر نوبت آبیاری تا هزار متر مربع توسط کارگر.

۰۴۵۶۰۱ 

 مترمربع ۸۵۵  

های کاشته شده در خزانه به صورت کرت� برای  آبیاری نهال
 هر نوبت آبیاری برای مازاد از هزار مترمربع توسط کارگر.

۰۴۵۶۰۲ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمCعب ۱۶۵,۵۰۰  

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

۰۵۰۱۰۱ 

  

 مترمCعب ۶۸,۷۰۰

های  کن� در زمینخاکبراری، پی کن� و گودبرداری و کانال 
متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار  ۲نرم تا عمق 

 محلهای مربوط.

۰۵۰۱۰۲ 

  

 مترمCعب ۱۵۶,۰۰۰

های  خاکبرداری، پی کن�، گودبرداری و کانال کن� در زمین
متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار  ۲سخت تا عمق 

 های مربوط.  محل

۰۵۰۱۰۳ 

  

 مترمCعب ۱,۵۰۹,۰۰۰

های  خاکبرداری، پی کن�، گودبرداری و کانال کن� در زمین
متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار  ۲سنگ� تا عمق 

 های مربوط.  محل

۰۵۰۱۰۴ 

  

 مترمCعب ۱,۴۵۵,۰۰۰

کندن سنگ با مواد منفجره و کارگر مطابق با نقشه و 
های کنده شده به کنار و خارج  مشخصات و ریختن سنگ

 محل مربوط. 

۰۵۰۱۰۵ 

  

 مترمCعب ۵۵,۴۰۰

، هرگاه  ۰۵۰۱۰۵تا  ۰۵۰۱۰۲های  بها نسبت به ردیف اضافه
متر باشد  ۲عمق پی کن�، گودبرداری و کانال کن� بیش از 

، یCبار و برای حجم واقع  متر ۴تا  ۲برای حجم واقع بین 
های  متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق ۶تا  ۴بین  
 بیشتر.

۰۵۰۲۰۱ 

  

 مترمCعب ۱۳۷,۵۰۰

در  ۰۵۰۱۰۵تا  ۰۵۰۱۰۲های  بها نسبت به ردیف اضافه
صورت� که عملیات پائین تر از سطح آب زیرزمین� 

، به کار بردن  صورت گیرد و برای آبCش� حین انجام کار
 .  تلمبه موتوری ضروری باشد

۰۵۰۲۰۲ 

  

 مترمCعب ۷۳۹,۰۰۰

مقاطع مورد متر و کوره و مخزن با  ۱٫۲حفر میله به قطر تا 
متر از دهانه چاه  ۲۰های نرم و سخت تا عمق  نیاز در زمین

 . متری دهانه چاه ۱۰و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 

۰۵۰۳۰۱ 

  

 مترمCعب ۹۹,۵۰۰

، هرگاه عمق چاه بیش  ۰۵۰۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۲۰متر اول مازاد بر  ۵متر باشد برای حجم واقع در  ۲۰از 

متر دوم دو بار و برای  ۵برای حجم واقع در متر یCبار و 
بار و به همین ترتیب برای  ۳متر سوم  ۵حجم واقع در 

 . های بیشتر عمق

۰۵۰۴۰۱ 

  

 مترمCعب ۴۱,۱۰۰

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاک� به داخل 
، در هر عمق  ها ، کنار ابنیه فن� هیدرولی�C و روی لوله پیها

 . متر و تسطیح الزم سانت� ۱۵حداکثر های  و در الیه

۰۵۰۵۰۱ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترمCعب ۱۶۲,۵۰۰

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

 .  مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممCن نباشد

۰۵۰۵۰۲ 

 مترمCعب ۲۸۱,۰۰۰  

، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعت�  ریختن،  ، حمل تهیه
 . به هر ضخامت

۰۵۰۵۰۳ 

  

 مترمCعب ۱۷۰,۰۰۰

تهیه خاک مناسب از خارج از محل مصرف و کارگاه برای 
متر  ۱۰۰، بارگیری و حمل تا فاصله  خاکریزها شامل کندن

 . و تخلیه در محل مصرف

۰۵۰۵۰۴ 

  

 مترمCعب ۱۱۳,۰۰۰

متر حمل  ۵۰برای  ۰۵۰۵۰۲و  ۰۵۰۱۰۱بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب محاسبه  ۵۰اضاف� با وسایل دست� (کسر 

 میشود).

۰۵۰۶۰۱ 

  

 مترمCعب ۱۴۸,۵۰۰

متر اضاف� و  ۱۰۰به ازای هر  ۰۵۰۶۰۱بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب محاسبه  ۱۰۰متر (کسر  ۵۰۰حداکثر تا 

 میشود).

۰۵۰۶۰۲ 

 مترمربع ۵,۳۰۰  

،  تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پیها
 .  ها که با ماشین انجام شده باشد گودها و کانال

۰۵۰۷۰۱ 

  

 مترمربع ۱۸,۱۰۰

های شبCه آبیاری  تسطیح و رگالژ سطوح کانال
(تریمینگ) با رواداری طبق مشخصات که روی آنها 

 .  پوشش بتون� قرار میLیرد

۰۵۰۷۰۲ 

 مترمربع ۹,۵۰۰  

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

۰۵۰۷۰۳ 

  

 مترمCعب ۷۵,۲۰۰

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

 . استاندارد در هر عمق و ارتفاع

۰۵۰۷۰۴ 

 مترمCعب ۳۵,۱۰۰  

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

۰۵۰۷۰۵ 

  

 مترمCعب ۴۰,۰۰۰

پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در 
، در هر عمق و ارتفاع به  متر سانت� ۱۵قشرهای حداکثر 

 . کانالها، گودها و  غیر از پیها

۰۵۰۷۰۶ 

 ۰۵۰۸۰۱ . اختالط انواع مصالح خاک� با دست مترمCعب ۱۲۵,۵۰۰  

 مترمCعب ۶۷,۱۰۰  

سرند کردن خاک، شن یا ماسه بر حسب حجم مواد سرند 
 . و مصرف شده در محل

۰۵۰۸۰۲ 

 مترمربع ۲۲,۴۰۰  

، بر گرداندن خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک  بیل زدن
 . متر سانت� ۳۰به عمق حداکثر 

۰۵۰۸۰۳ 



  عملیات خاک; با دست. پنجمفصل 
 ۱۳۹۷واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای 

  

 

 
 

۳۵   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۳۱,۹۰۰

های شیبدار و نرم قابل برداشت  احداث بانکت در زمین
متر مربع (با انجام کلیه  ۰٫۱۵با بیل دست� تا سطح مقطع 

 عملیات الزم).

۰۵۰۹۰۱ 

  

 مترطول ۵۷,۵۰۰

های شیبدار و نرم قابل برداشت  احداث بانکت در زمین
(با انجام   متر مربع ۰٫۳ تا ۰٫۱۵با بیل دست� با سطح مقطع 

 کلیه عملیات الزم).

۰۵۰۹۰۲ 

  

 مترطول ۸۶,۲۰۰

های شیبدار و نرم قابل برداشت  احداث بانکت در زمین
(با انجام   متر مربع ۰٫۴۵تا  ۰٫۳با بیل دست� با سطح مقطع 

 کلیه عملیات الزم).

۰۵۰۹۰۳ 

  

 مترطول ۱۱۶,۵۰۰

قابل برداشت های شیبدار و نرم  احداث بانکت در زمین
(با انجام   متر مربع ۰٫۶تا  ۰٫۴۵با بیل دست� با سطح مقطع 

 کلیه عملیات الزم).

۰۵۰۹۰۴ 

  

 مترطول ۱۳۹,۵۰۰

های شیبدار و نرم قابل برداشت  احداث بانکت در زمین
(با انجام   متر مربع ۰٫۷۵تا  ۰٫۶با بیل دست� با سطح مقطع 

 کلیه عملیات الزم).

۰۵۰۹۰۵ 

 مترمCعب ۱۱۱,۵۰۰  

در  ۰۵۰۹۰۵تا  ۰۵۰۹۰۱بها نسبت به ردیفهای  اضافه
 های سخت انجام شود. صورت� که عملیات در زمین

۰۵۰۹۰۶ 

 مترطول ۱۷,۱۰۰  

مرمت و الیروبی بانکت (برای تمام� سطح مقاطع 
 ها). بانکت

۰۵۰۹۰۷ 

 مترمربع ۳۱,۷۰۰  

تمیزکاری پی بندهای بتن� و سنگ مالت� با فشار باد و آب 
 جارو کردن.و 

۰۵۱۰۰۱ 

 مترمCعب ۷۱,۵۰۰  

ها و اتصاالت مربوط به بند خاک� با  کوبیدگ� اطراف لوله
 دست و چCش بادی.

۰۵۱۰۰۲ 

 ۰۵۱۰۰۳ . رپ تمیز کاری شیروان� بدنه بند خاک� برای اجرای ریپ مترمربع ۱۲,۰۰۰  

  

 کیلومتر ۷,۲۰۱,۰۰۰

ماشین احداث راه مالرو و فرغون رو و مسیر حمل کابل یا 
های نرم با حجم عملیات خاک� تا  سیم نقاله در زمین

متر مCعب در  ۱۰یCصد متر مCعب و عملیات سنگ�، 
 . (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود). یW کیلومتر راه

۰۵۱۱۰۱ 

  

 کیلومتر ۲۳,۷۹۲,۰۰۰

احداث راه مالرو و فرغون رو و مسیر حمل کابل یا ماشین 
سخت با حجم عملیات خاک� تا های  سیم نقاله در زمین

متر مCعب در  ۱۰یCصد متر مCعب و عملیات سنگ�، 
 . (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود). یW کیلومتر راه

۰۵۱۱۰۲ 
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۳۶   

 
 

       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترمCعب ۸۵۲,۰۰۰

های احداث راه مالرو برای حجم  بها نسبت به ردیف اضافه
مترمCعب به ازای هر متر  ۱۰عملیات سنگ� مازاد بر 

 متر مCعب و یا بیشتر. ۱۰۰برای مCعب، 

۰۵۱۱۰۳ 

 کیلومتر ۷۶۹,۵۰۰  

متر مCعب  ۱۰برای هر  ۰۵۱۱۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 اضافه خاکبرداری در هر یW کیلومتر راه.

۰۵۱۱۰۴ 

 کیلومتر ۲,۰۱۰,۰۰۰  

متر مCعب  ۱۰برای هر  ۰۵۱۱۰۲بها به نسبت ردیف  اضافه
 .  اضافه خاک برداری در هر یW کیلومتر راه

۰۵۱۱۰۵ 

 درصد ۲۰  

، هرگاه ۰۵۱۱۰۲و  ۰۵۱۱۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
 درصد). ۵۰تراکم پوشش گیاه� انبوه شود. (بیش از 

۰۵۱۱۰۶ 



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
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  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۴۱   

 
 

28 .2��� ��  ���&��� 7-�%� ���B �1�(?���)B) ( �$��1 ?	$' �1(  +,
 � ��>��� �B �/R��500   � x�l%� +T� �B ?	 � +T� 5� ���

(x�%� +T� �� 5�	�����  �E������ �	� ����>. �$��1  5� S�� +,
 �1500 (���  2l��� 5� ��)� Zd
 ��   �l1061303   �lB061306 

� �����J� .�)R .	� 	1�)& �&���� �	� �	��)' 7-�%� QA
 ^����� Y)��� 9�A
� ��/'  

29 . 2���061401 ?� �� Y)��� ��5�� +,
 �$��1 �(  ���&��� 7-�%� QA
 ^������	� ��D� +����� W!" �� �!��T� � .�)�  

30 . 2��� ���061402 �� �&���� �	� �	��)' QA
 ^����� ��> �5�	�� W!" .�)� (S�� �$��1  (�	l� ��� 2��� ?	��)' � ���� g� 

(+%� *�� �� Y)��� 2��� 5� ��)� Zd
�� .	� 	1�)& �&����  

31.PI   ���&��� 7-�%� ��� 5�A��2��� L)M)� (?��)B)   �1061401  �061402  ��'�	
9 .���   

32 .2��� �� �!d�  �1061606  �B061609( �� �)E$� ��5 3�� �� ����� �d' �)� . ���'�& �1�G; ����M �>�20 �����   *�l� B ���

�)�( 10 (	R��  ���'�& �1�G; ����M �>�25 ����� (�)� *�� B ���20 (	R��  ���'�& �1�G; ����M �>�30 �����    *�l� B �l��

(�)�30  5� S�� ���'�& �1�G; ����M �>� � 	R��30 ����� (�)� *�� B ��� 40 .Y)��� 2��� 	R��  

33 . 2��� �� ������� ��'�& 5� �)E$�061701(  5� ���� �)!P 	R �� �' ��� ����'�&_-�  ��,�200(  5� S��50 .	��� 	R��  

34 .2��� ��� �&����  �1061803( 061804  �062301( �� Y)$�       .��lE� ��I�l�� �l� ���lG� ^	l$�� ��' �)��� � ������' Z�)%B

.���  

35 . 2��� ���061805(    ��l' Z�)l%B � .��E� ��I��� �� ���G� ^	$�� 	���B �� � ��� �	� �!��T� ��� �1 �� ��5�	��> ��� �� ���

�� �&���� ����D� �d/D .�)R Q�E$B � ����   .�)�  

36 .�� ������ ��� �' ����/T������ ��( �$��1 ���)P ?�)$P �� ���1(  �l� W/ B ?� 	$��� � [������ 5� +!; ]5��  (��l�>    �l��B 9�lI$1

(������ (��)� Zd
�� ���M� .�)R �� ��� ����� 2���  2��� �� ���061901  ��061903( �$��1 ?��!D ��� �� �)E$� �	���� �1  �)l�. 

���M� *�� �$�� S�� 9	P .�)R �� (��� �)Ij�12��� �� ��:P ��&���� � (�	� ���� �1       �lk��� ����lB 5� 	l � �lj��$@ .	l� 	1�)�� 9�A��

(��V��,�� �,�; ���$G�� (	��� S����� ?� ?���� �� �)� #M� 	�	D ���)P �$��1 (Y)��� �1   .��lE� ��I��� �� ���G� ^	$�� 	���B 5� n�

�� �&���� ������' � .	�)�  

37 .2���  �1061901  �B061905( �� ��> �5�	�� �	� �	��)' QA
 Zd
�� .	�)�  

38 . �V�B�)R �� (�)� 9�A�� �$� �	� ��&�� ��1�� �� +,
80      (�)l� 9�lA�� �-�`l�� �l�1�� �� �' �B�)R �� � 	R��65   	lR��

2��� ��� ��� +,
 �1 �� �&���� �	G� ��&�� �1   .�)�  

39 .   �l&���� +l��; �I$� ����!'�& QA
 ��'�	
  2l��� 5�060201( 5�          �� �	l� x�l%� �l���$�� 9�l> )l/�' ��	l0� Q�ld0B +lR�


����!'�& �	P �� ( 	��� �	��� e���� ?<)�d� �s�� �� �' x�%� �d/AB�)R W!") �I$� �1 25/0   �l� �l�	�  .	l��    QA
�l� ��5�l�



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمCعب ۳۶,۴۰۰  

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

۰۶۰۱۰۱ 

  

 مترمCعب ۶,۲۶۰

های نرم با وسیله مCانی�C، حمل مواد  خاکبرداری در زمین
متر از مرکز ثقل  ۲۰حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 برداشت و توده کردن آن.

۰۶۰۱۰۲ 

  

 مترمCعب ۱۲,۷۰۰

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

 برداشت و توده کردن آن.

۰۶۰۱۰۳ 

  

 مترمCعب ۷۰,۷۰۰

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

 برداشت و توده کردن آن.

۰۶۰۱۰۴ 

  

 مترمCعب ۸۲,۷۰۰

خاکبرداری در زمین سنگ� با هر وسیله مCانی�C و با 
استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک برداری 

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

۰۶۰۲۰۱ 

  

 مترمCعب ۷,۴۷۰

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

 ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن.

۰۶۰۴۰۱ 

  

 مترمCعب ۴۶,۶۰۰

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

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

های دیLر  و برای خرد کردن آنها از مواد منفجره یا روش
 استفاده شود.

۰۶۰۴۰۲ 

 مترمCعب ۱۲,۸۰۰  

برداشت خاک کوبیده نشده از روی شیروان� بدنه بند 
.�CانیCخاک� با وسیله م 

۰۶۰۴۰۳ 

  

 مترمCعب ۳۸,۰۰۰

پی کن� ابنیه فن� هیدرولی�C با وسیله مCانی�C در 
متر و حمل خاک کنده شده تا  ۲های نرم تا عمق  زمین

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

۰۶۰۵۰۱ 

  

 مترمCعب ۴۹,۲۰۰

پی کن� ابنیه فن� هیدرولی�C با وسیله مCانی�C در 
و حمل خاک کنده شده تا متر  ۲های سخت تا عمق  زمین

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

۰۶۰۵۰۲ 

  

 مترمCعب ۷۲,۷۰۰

پی کن� ابنیه فن� هیدرولی�C با وسیله مCانی�C در 
متر و حمل مواد لجن� تا فاصله  ۲های لجن� تا عمق  زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ۲۰

۰۶۰۵۰۳ 



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۴۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۳۰۰,۰۰۰

پی کن� ابنیه فن� هیدرولی�C با وسیله مCانی�C در زمینهای 
 ۲۰متر و حمل مواد کنده شده تا فاصله  ۲سنگ� تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.

۰۶۰۵۰۴ 

  

 مترمCعب ۴,۲۴۰

هرگاه  ۰۶۰۵۰۴تا  ۰۶۰۵۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
حجم خاک واقع  متر باشد، برای ۲عمق پی کن� بیش از 

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

۰۶۰۵۰۵ 

  

 مترمCعب ۲۸,۹۰۰

متر با  ۱٫۲کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف تا 
متر و حمل  ۲های نرم تا عمق  وسیله مCانی�C در زمین

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

۰۶۰۶۰۱ 

  

 مترمCعب ۴۰,۲۰۰

متر با  ۱٫۲کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف تا 
متر و حمل  ۲های سخت تا عمق  وسیله مCانی�C در زمین

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

۰۶۰۶۰۲ 

  

 مترمCعب ۸۹۱,۵۰۰

متر با  ۱٫۲عرض کف تا  کانال کن� به اشCال مختلف با
متر و حمل  ۲های سنگ� تا عمق  وسیله مCانی�C در زمین

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

۰۶۰۶۰۳ 

  

 مترمCعب ۳۶,۲۰۰

متر با  ۱٫۲کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف تا 
وسیله مCانی�C در خاکهای کوبیده شده (در خاکریزها) تا 

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

۰۶۰۶۰۴ 

  

 مترمCعب ۶,۵۲۰

، هر گاه عمق کانال کن� ۰۶۰۶۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۳تا  ۲متر باشد، برای حجم واقع شده در عمق  ۲بیش از 

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

۰۶۰۷۰۱ 

  

 مترمCعب ۹,۲۷۰

هر گاه  ۰۶۰۶۰۴و  ۰۶۰۶۰۲بها نسبت به ردیفهای  اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع  ۲عمق کانال کن� بیش از 

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

۰۶۰۷۰۲ 

  

 مترمCعب ۱۴۷,۰۰۰

هر گاه عمق کانال کن�  ۰۶۰۶۰۳به ردیف  بها نسبت اضافه
 ۲متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق  ۲بیش از 

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

۰۶۰۷۰۳ 



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۴۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۲۴,۷۰۰

و تا  ۱٫۲کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف بیش از 
متر  ۲های نرم تا عمق  مCانی�C در زمینمتر با وسیله  ۳٫۵

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

۰۶۰۸۰۱ 

  

 مترمCعب ۳۳,۹۰۰

و تا  ۱٫۲کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف بیش از 
 ۲های سخت تا عمق  متر با وسیله مCانی�C در زمین ۳٫۵

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

۰۶۰۸۰۲ 

  

 مترمCعب ۳۴۷,۰۰۰

و تا  ۱٫۲کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف بیش از 
 ۲های سنگ� تا عمق  متر با وسیله مCانی�C در زمین ۳٫۵

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

۰۶۰۸۰۳ 

  

 مترمCعب ۷,۹۵۰

هر گاه عمق کانال کن�  ۰۶۰۸۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۲متر باشد برای حجم خاک واقع شده در عمق  ۲بیش از 

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

۰۶۰۹۰۱ 

  

 مترمCعب ۱۳,۰۰۰

هر گاه عمق کانال کن�  ۰۶۰۸۰۲بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۲متر باشد برای حجم خاک واقع شده در عمق  ۲بیش از 

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

۰۶۰۹۰۲ 

  

 مترمCعب ۶۲,۷۰۰

هر گاه عمق کانال کن�  ۰۶۰۸۰۳بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۲متر باشد برای حجم خاک واقع شده در عمق  ۲بیش از 

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

۰۶۰۹۰۳ 

  

 مترمCعب ۲۵,۰۰۰

و تا  ۳٫۵کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف بیش از 
متر و  ۴های نرم تا عمق  متر با وسیله مCانی�C در زمین ۸

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

۰۶۱۰۰۱ 

  

 مترمCعب ۲۹,۰۰۰

و تا  ۳٫۵کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف بیش از 
متر  ۴های سخت تا عمق  متر با وسیله مCانی�C در زمین ۸

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

۰۶۱۰۰۲ 



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۴۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۲۷۱,۰۰۰

و تا  ۳٫۵کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف بیش از 
متر  ۴های سنگ� تا عمق  متر با وسیله مCانی�C در زمین ۸

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

۰۶۱۰۰۳ 

  

 مترمCعب ۳۱,۷۰۰

و تا  ۳٫۵کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف بیش از  
های نرم، هرگاه عمق کانال  متر با وسیله مCانی�C در زمین ۸

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

۰۶۱۰۰۴ 

  

 مترمCعب ۴۳,۲۰۰

و تا  ۳٫۵کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف بیش از 
های سخت، هرگاه عمق  متر با وسیله مCانی�C در زمین ۸

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

۰۶۱۰۰۵ 

  

 مترمCعب ۳۶۷,۵۰۰

و تا  ۳٫۵کانال کن� به اشCال مختلف با عرض کف بیش از 
های سنگ�، هرگاه عمق  متر با وسیله مCانی�C در زمین ۸

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

۰۶۱۰۰۶ 

  

 مترمCعب ۲۸,۹۰۰

های کانال کن� با وسایل مCانی�C  بها نسبت به ردیف اضافه
های لجن�  های نرم، هرگاه عملیات در زمین در زمین

 صورت گیرد.

۰۶۱۱۰۱ 

 مترمCعب ۲۴,۶۰۰  

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

۰۶۱۱۰۲ 

  

 مترمCعب ۳۸,۶۰۰

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

 نمودن آب، الزام آور باشد.

۰۶۱۱۰۳ 

 مترمCعب ۳,۸۸۰  

خاکبرداری و کانال کن�، هر های  بها نسبت به ردیف اضافه
 متر باشد. ۵۰متر و حداکثر  ۲۰گاه فاصله حمل بیش از 

۰۶۱۱۰۴ 

  

 مترمCعب ۱۲,۱۰۰

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

 متر باشد. ۵۰حداکثر 

۰۶۱۱۰۵ 

  

 مترمCعب ۶۴,۱۰۰

یا لجن برداری در هر عمق و با هر مقطع با خاکبرداری 
متر از مرکز  ۵۰دراگالین و حمل مواد حاصله تا فاصله 

 ثقل برداشت و تخلیه آن.

۰۶۱۲۰۱ 



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۴۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۱۴,۱۰۰

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده 
شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مCانی�C دیLر 

 مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.متری  ۱۰۰تا فاصله 

۰۶۱۳۰۱ 

  

 مترمCعب ۱,۲۴۰

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

متر اول (کسر  ۱۰۰متر مازاد بر  ۱۰۰متر باشد برای هر 
 متر به تناسب محاسبه میشود). ۱۰۰

۰۶۱۳۰۲ 

  

۴,۹۹۰ 

  - مترمCعب
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده شده 
های  شامل خاک و سنگ در راههای ساخته نشده مانند راه

سرویس، ارتباط� و انحراف�، در صورت� که فاصله حمل 
کیلومتر  ۱کیلومتر باشد، برای هر  ۱۰متر تا  ۵۰۰بیش از 

اسبه متر اول (کسر کیلومتر به تناسب مح ۵۰۰اضافه بر 
 میشود). 

۰۶۱۳۰۳ 

  

۴,۵۵۰ 

  -مترمCعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده شده 
های ساخته نشده در صورت� که  شامل خاک و سنگ در راه

کیلومتر باشد، برای  ۳۰کیلومتر تا  ۱۰فاصله حمل بیش از 
کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب  ۱۰کیلومتر اضافه بر  ۱هر 

 محاسبه میشود). 

۰۶۱۳۰۴ 

  

۴,۰۹۰ 

  -مترمCعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده شده 
های ساخته نشده در صورت� که  شامل خاک و سنگ در راه

 ۱کیلومتر باشد، برای هر  ۷۵تا  ۳۰فاصله حمل بیش از 
کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب  ۳۰کیلومتر اضافه بر 

 محاسبه میشود). 

۰۶۱۳۰۵ 

  

۳,۱۸۰ 

  -مترمCعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده شده 
های ساخته نشده در صورت� که  شامل خاک و سنگ در راه

کیلومتر  ۱کیلومتر باشد، برای هر  ۷۵فاصله حمل بیش از 
کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه  ۷۵اضافه بر 

 میشود). 

۰۶۱۳۰۶ 

  

 مترمCعب 

خاک� و سنگ�  بارگیری مصالح سنگ� حاصل عملیات
توده شده غیر قابل حمل با دست و حمل آن با کامیون 
(کف� و جرثقیل برای بارگیری و تخلیه) یا هر نوع وسیله 

متری مرکز ثقل برداشت و  ۱۰۰مCانی�C دیLر تا فاصله 
 تخلیه آن.

۰۶۱۳۰۷ 



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب 

 ۰۶۱۳۰۷بها نسبت به حمل مصالح سنگ� ردیف  اضافه
 ۵۰۰متر و حداکثر تا  ۱۰۰بیش از وقت� که فاصله حمل 

متر مازاد بر یCصد متر اول (کسر  ۱۰۰متر باشد برای هر 
 متر به تناسب محاسبه میشود). ۱۰۰

۰۶۱۳۰۸ 

  

 مترمCعب ۵,۳۱۰

کیلومتر  ۱حمل آب در صورت� که فاصله حمل بیش از 
کیلومتر اول (کسر  ۱کیلومتر اضافه بر  ۱باشد، برای هر 

 محاسبه میشود).کیلومتر به تناسب 

۰۶۱۳۰۹ 

  

 مترمCعب ۴۶,۵۰۰

ای (تونان)، برای روسازی راه های  تهیه مصالح رودخانه
متر و بار اندازی  ۵۰۰انحراف�،بار گیری و حمل تا فاصله 

 و پخش آن روی راه ویا بدنه بندهای خاک�.

۰۶۱۴۰۱ 

  

 مترمCعب ۴۲,۵۰۰

ای (تونان)، برای تحCیم بستر راه و  تهیه مصالح رودخانه
کانال یا اجرای قشر تقویت� در زیر سازی راه و کانال، 

 متر و باراندازی.  ۵۰۰بارگیری و حمل تا فاصله 

۰۶۱۴۰۲ 

  

 مترمCعب ۲۰,۵۰۰

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

ها و بین  ها، زهCش های سرویس کانال جنگل� و جاده
 مزارع.  

۰۶۱۵۰۱ 

 ۰۶۱۶۰۱ تسطیح بستر خاکریزها با گریدر. مترمربع ۴۰۵  

  

 مترمربع ۷۱۰

ها و مانند  خاکریزها یا کف ترانشهآب پاش� و کوبیدن بستر 
درصد به روش پروکتور استاندارد تا عمق  ۸۵آنها با تراکم 

 متر. سانت� ۱۵

۰۶۱۶۰۲ 

  

 مترمربع ۱,۰۵۰

ها و مانند  آب پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه
درصد به روش پروکتور استاندارد تا عمق  ۹۰آنها با تراکم 

 متر. سانت� ۱۵

۰۶۱۶۰۳ 

  

 مترمربع ۱,۳۲۰

ها و مانند  آب پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه
درصد به روش پروکتور استاندارد تا عمق  ۹۵آنها با تراکم 

 متر. سانت� ۱۵

۰۶۱۶۰۴ 

  

 مترمربع ۱,۹۲۰

ها و مانند  آب پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه
استاندارد تا درصد به روش پروکتور  ۱۰۰آنها با تراکم 

 متر. سانت� ۱۵عمق 

۰۶۱۶۰۵ 

  

 مترمCعب ۱۴,۰۰۰

پخش، آب پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 
درصد کوبیدگ� به  ۸۵قشرهای خاکریزی و تونان، با 

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

۰۶۱۶۰۶ 



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۱۶,۳۰۰

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

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

۰۶۱۶۰۷ 

  

 مترمCعب ۱۸,۶۰۰

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

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

۰۶۱۶۰۸ 

  

 مترمCعب ۲۴,۵۰۰

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

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

۰۶۱۶۰۹ 

  

 مترمCعب ۹,۶۲۰

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

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

۰۶۱۶۱۰ 

  

 مترمCعب 

پخش و کوبیدن با بلدوزر یا لودر به منظور تحCیم 
های پخش  خاکریزیهای طویل و کم ارتفاع نظیر سازه

 ها و امثال آنها. سیالب، تورکینست

۰۶۱۶۱۱ 

  

 مترمCعب ۳,۶۴۰

در  ۰۶۱۶۰۹تا  ۰۶۱۶۰۶های  بها نسبت به ردیف اضافه
صورت� که خاکهای مورد مصرف در قشرهای خاکریزی 

 ریزدانه باشد.

۰۶۱۷۰۱ 

 مترمCعب ۳,۶۴۰  

ریختن خاکها یا مصالح سنگ� موجود کنار پیها، کودها و 
 ها به درون آنها با ماشین. کانال

۰۶۱۸۰۱ 

 مترمCعب ۴,۹۴۰  

اختالط دو یا چند نوع مصالح به منظور ساختن بدنه راه یا 
 کارهای مشابه آن.کانال یا 

۰۶۱۸۰۲ 

 مترمCعب ۳,۴۵۰  

پخش خاکهای نبات� ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در 
 های مورد نظر. محل

۰۶۱۸۰۳ 

 مترمCعب ۲,۳۶۰  

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

۰۶۱۸۰۴ 

 ۰۶۱۸۰۵ های انحراف� با گریدر. راهترمیم و تسطیح  ماه -کیلومتر ۲,۹۹۳,۰۰۰  

  

 مترمCعب ۳۵,۴۰۰

تهیه خاک مناسب، از درون یا خارج کارگاه برای 
متر  ۵۰۰خاکریزها، شامل کندن، بارگیری و حمل تا فاصله 

 و باراندازی در محل مصرف.

۰۶۱۸۰۶ 



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمCعب ۳۲,۰۰۰  

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

۰۶۱۹۰۱ 

 مترمCعب ۳۰,۴۰۰  

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

۰۶۱۹۰۲ 

 مترمCعب ۳۵,۵۰۰  

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

۰۶۱۹۰۳ 

 مترمCعب ۳۸,۵۰۰  

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

۰۶۱۹۰۴ 

 مترمCعب ۲۶,۲۰۰  

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

۰۶۱۹۰۵ 

  

 مترمربع ۲۴,۵۰۰

شیروانیهای طرفین خاکبرداری، رگالژ، و تنظیم کف و 
داخل کانال (تریمینگ) به وسیله ماشین مخصوص تریمر 
یا هر وسیله دیLر به منظور آماده نمودن بستر پوشش بتن� 

 کانال (الینینگ).

۰۶۲۰۰۱ 

 مترمربع ۱۴,۱۰۰  

های روباز یا سایر  رگالژ کف و شیروان� داخل� زهCش
 ها و یا شیب زن� و رگالژ بدنه خارج� خاکریزها  کانال

۰۶۲۰۰۲ 

  

 مترمربع ۳,۱۷۰

ها،  رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروان�،  کف ترانشه
ها و خاکریزهای پخش سیالب و  ها، کانال تراس

 های کشت غالت. بانکت

۰۶۲۰۰۳ 

  

 مترمCعب ۳۸,۴۰۰

عملیات تسطیح اراض� وقت� که حجم عملیات خاکبرداری 
متر مCعب در هCتار باشد و نقشه برداری و میخ  ۴۰۰تا 

 متری انجام شود. ۴۰×۴۰های  کوبی با شبCه

۰۶۲۱۰۱ 

  

 مترمCعب ۳۲,۲۰۰

عملیات تسطیح اراض�، وقت� که حجم عملیات 
در مترمCعب  ۷۰۰متر مCعب و تا  ۴۰۰خاکبرداری بیش از 

های  هCتار باشد و نقشه برداری و میخ کوبی با شبCه
 متری انجام شود. ۴۰×۴۰

۰۶۲۱۰۲ 

  

 مترمCعب ۲۸,۲۰۰

عملیات تسطیح اراض�، وقت� که حجم عملیات 
مترمCعب در هCتار باشد و  ۷۰۰خاکبرداری بیش از 

متری انجام  ۴۰×۴۰های  کوبی با شبCه برداری و میخ نقشه
 شود.

۰۶۲۱۰۳ 

  

 هCتار ۱,۴۵۷,۰۰۰

های تسطیح، وقت� که  بها نسبت به ردیف اضافه
متری انجام  ۳۰×۳۰های  کوبی با شبCه برداری و میخ نقشه
 شود.

۰۶۲۲۰۱ 



  عملیات خاک; با ماشین.  ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 هCتار ۲,۴۲۹,۰۰۰

های تسطیح، وقت� که  بها نسبت به ردیف اضافه
متری انجام  ۲۵×۲۵های  کوبی با شبCه برداری و میخ نقشه
 شود.

۰۶۲۲۰۲ 

  

 هCتار ۴,۲۵۷,۰۰۰

های تسطیح، وقت� که  بها نسبت به ردیف اضافه
متری انجام  ۲۰×۲۰های  کوبی با شبCه برداری و میخ نقشه
 شود.

۰۶۲۲۰۳ 

 مترمربع ۳,۳۰۰  

ها با هر نوع وسیله  ها و زهCش بری کانال علف کن� یا علف
 مCانی�C به ازای سطح پوشیده شده از علف.

۰۶۲۳۰۱ 

  

 کیلومتر ۷,۸۱۸,۰۰۰

 ۱۰۰۰احداث راه دسترس� با حجم عملیات خاک� تا 
مترمCعب در هر یW کیلو متر راه و تسطیح با گریدر با 
عرض چهار متر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه 

 شود). م�

۰۶۲۴۰۱ 

 کیلومتر ۶۹۰,۵۰۰  

متر  ۱۰۰به ازای هر  ۰۶۲۴۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 یW کیلو متر راه. مCعب عملیات خاک� اضاف� در هر

۰۶۲۴۰۲ 

  

 کیلومتر ۱,۵۹۷,۰۰۰

تعین مسیر و احداث راه دسترس� در مناطق دشت� و 
درصد) و بدون پوشش گیاه�  ۱۰هموار (با شیب حداکثر  

متر بدون زیر سازی و  ۴درخت� به عرض حداکثر 
 های مCانی�C با گریدر یا لودر. سازه

۰۶۲۵۰۱ 

  

 کیلومتر ۲,۶۹۰,۰۰۰

احداث راه دسترس� در مناطق تپه ماهوری  تعین مسیر و
درصد) و بدون پوشش گیاه�  ۲۵(با شیب حداکثر  

متر بدون زیر سازی و  ۴درخت� به عرض حداکثر 
 های مCانی�C با گریدر یا لودر. سازه

۰۶۲۵۰۲ 

  

 کیلومتر ۳,۷۷۹,۰۰۰

تعین مسیر و احداث راه دسترس� در مناطق کوهستان� 
درصد) و بدون پوشش گیاه�  ۲۵(با شیب حداکثر  

متر بدون زیر سازی و  ۴درخت� به عرض حداکثر 
 های مCانی�C با گریدر یا لودر. سازه

۰۶۲۵۰۳ 

  

 کیلومتر 

تعین مسیر و احداث راه دسترس� در مناطق رمل�، ریLزار، 
درصد) و بدون  ۲۵دار و یا باتالق� (با شیب حداکثر   زه

متر بدون زیر  ۴پوشش گیاه� درخت� به عرض حداکثر 
 های مCانی�C با گریدر یا لودر. سازی و سازه

۰۶۲۵۰۴ 



  هفتم. عملیات سنگ; و بنایی با سنگفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۴   
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  هفتم. عملیات سنگ; و بنایی با سنگفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمCعب ۱۸۶,۵۰۰  

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

۰۷۰۱۰۱ 

 مترمCعب ۳۶۹,۰۰۰  

و ابنیه فن� هیدرولی�C (درناژ) با سنگریزی پشت دیوارها 
 سنگ الشه.

۰۷۰۱۰۲ 

 ۰۷۰۱۰۳ خشCه چین� با قلوه سنگ. مترمCعب ۲۱۶,۰۰۰  

 ۰۷۰۱۰۴ خشCه چین� با سنگ الشه. مترمCعب ۴۵۱,۵۰۰  

  

 مترمCعب ۵۱۷,۰۰۰

 ۵۰های بزرگ به قطر حداقل  اسCله ریزی با سنگ
مان و  چیدمتر در امتداد خط به صورت منظم، با  سانت�

 جانمایی مناسب.

۰۷۰۱۰۵ 

  

 مترمCعب ۴۹۸,۰۰۰

های بزرگ (پاره سنگ) روی سطوح  اسCله ریزی با سنگ
ها  های شیبدار حاشیه رودخانه شیبدار خاکریزی و یا دامنه

مان و شCل و  ها بطور مرتب و چیده شده (با چید و مسیل
 جانمایی مشخص).

۰۷۰۱۰۶ 

 مترمCعب ۱۵۷,۵۰۰  

برای   ۰۷۰۱۰۴و  ۰۷۰۱۰۳های  نسبت به ردیفبها  اضافه
 چیدن دیوار (احداث بندهای خشCه چین).

۰۷۰۱۰۷ 

  

 مترمCعب ۱۳۰,۵۰۰

در  ۰۷۰۱۰۴و  ۰۷۰۱۰۳های  نسبت به ردیف  بها اضافه
متر از سطح  ۵ها و تا ارتفاع  سطوح شیبدار و ریپ رپ

 زمین طبیع� و تنظیم سطوح آن.

۰۷۰۱۰۸ 

 مترمCعب ۷۴۳,۵۰۰  

ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تور سیم�  تهیه،
 کیلوگرم در متر مCعب) و قلوه سنگ. ۱۳گالوانیزه (

۰۷۰۲۰۱ 

 مترمCعب ۱,۰۳۷,۰۰۰  

تهیه، ساخت، نصب تورسنگ (گابیون) با تور سیم� 
 کیلوگرم در متر مCعب) و سنگ الشه. ۱۳گالوانیزه (

۰۷۰۲۰۲ 

 کیلوگرم ۱۰۷,۵۰۰  

وصله و مرمت گابیون بدون تهیه سیم و اجرای دوخت، 
 تهیه سنگ بر حسب سیم مصرف� برای مرمت.

۰۷۰۲۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۵۰۰

، به ازای هر ۰۷۰۲۰۲و  ۰۷۰۲۰۱های  بها به ردیف اضافه
 Wکیلوگرم اضافه وزن مصرف� توری سیم� گالوانیزه در ی

 متر مCعب توری سنگ.

۰۷۰۳۰۱ 

 مترمCعب ۱۱۳,۰۰۰  

، وقت� ۰۷۰۲۰۳تا  ۰۷۰۲۰۱های  ردیفبها نسبت به  اضافه
 عملیات گابیون بندی خارج از پی باشد.

۰۷۰۳۰۲ 

  
 مترمCعب 

های توری سنگ� در صورتیCه به  بها نسبت به ردیف اضافه
 ای اجرا شود. صورت باکس� یا صندوقه

۰۷۰۳۰۳ 

 مترمCعب ۱,۰۴۹,۰۰۰  

 ۵به   ۱بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان به نسبت 
 پی.در 

۰۷۰۴۰۱ 



  هفتم. عملیات سنگ; و بنایی با سنگفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمCعب ۱,۰۷۵,۰۰۰  

 ۴به   ۱بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان به نسبت 
 در پی.

۰۷۰۴۰۲ 

 مترمCعب ۱,۱۰۸,۰۰۰  

 ۳به   ۱بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان به نسبت 
 در پی.

۰۷۰۴۰۳ 

 مترمCعب ۲۹۲,۰۰۰  

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

۰۷۰۵۰۲ 

 مترمربع ۱۲۶,۰۰۰  

های بنایی با سنگ الشه بابت  بها نسبت به ردیف اضافه
.�Cنماسازی با سنگ الشه موزایی 

۰۷۰۵۰۳ 

 مترمربع ۳۳۹,۵۰۰  

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

۰۷۰۵۰۴ 

 مترمربع ۴۸۶,۵۰۰  

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

۰۷۰۵۰۵ 

 ۰۷۰۶۰۱ .۳به  ۱بنایی با سنگ سر تراش و مالت ماسه سیمان  مترمCعب ۲,۵۴۰,۰۰۰  

 ۰۷۰۶۰۲ .۳به  ۱بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمCعب ۲,۷۰۰,۰۰۰  

 ۰۷۰۷۰۱ های قوس� شCل. بها برای بنایی در طاق پل اضافه مترمCعب ۱۵۹,۵۰۰  

 مترمCعب ۱۷۹,۰۰۰  

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

۰۷۰۷۰۲ 

  

 مترمCعب ۱۵۲,۰۰۰

 ۵بها برای هر نوع بنایی سنگ� که در ارتفاع بیش از  اضافه
بها برای  متر از تراز زمین طبیع� انجام شود. این اضافه

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

 ارتفاعات بیشتر پرداخت میشود. 

۰۷۰۷۰۳ 

  

 مترمCعب ۱۲۵,۰۰۰

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

 پمپ در حین اجرای عملیات، الزام� باشد.

۰۷۰۷۰۴ 

  

 مترمCعب ۲۱۵,۰۰۰

بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیه فن�  اضافه
هیدرولی�C که حجم عملیات بنایی هر یW از آنها برابر یا 

 متر مCعب باشد.  ۶کمتر از 

۰۷۰۷۰۵ 

  

 مترمCعب -۲۲۵,۵۰۰

های بنایی سنگ�، در صورت� که  کسر بها نسبت به ردیف
های واقع  از مصالح سنگ الشه حاصل از کوه بری ترانشه

 در مسیر استفاده شود. 

۰۷۰۷۰۶ 

 مترمCعب ۱۲۶,۵۰۰  

تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگ�، با تمام عملیات الزم و 
 به هر شCل.

۰۷۰۸۰۱ 



  هفتم. عملیات سنگ; و بنایی با سنگفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵۹,۲۰۰  

تعبیه لوله در بناییهای سنگ� و مالت� به دستمزد نصب و 
 عنوان زهCش و امثال آن، طبق نقشه و مشخصات.

۰۷۰۸۰۲ 

  

 مترمCعب ۲۴۶,۰۰۰

بندی شده برای مصرف  تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه
ها و ابنیه فن�  ها و یا زیر پوشش کانال در ترانشه زهCش

.�Cهیدرولی 

۰۷۰۹۰۱ 

  

 مترمCعب ۲۵۸,۵۰۰

ای  مصالح زهCش� طبق مشخصات با مصالح رودخانهتهیه 
ها و  و پخش آن به منظور زهCش� بستر راه و کف تراشه

 موارد مشابه.

۰۷۰۹۰۲ 

  

 مترمCعب ۱۵۵,۰۰۰

 ۵۰های داخل عرصه با قطر حداکثر  جمع آوری سنگ
ها روی خطوط تراز برای  متر و ریختن یا چیدن آن سانت�

 سCوبندی یا اصالح عرصه.

۰۷۱۰۰۱ 

  

 مترمCعب ۸۶,۴۰۰

 ۵۰جمع آوری و تهیه سنگ و قلوه سنگ حداکثر به قطر 
متری   ۵۰متر (بدون تخریب و شCستن) و حمل تا  سانت�

 محل کار.

۰۷۱۰۰۲ 

  

 مترمCعب ۲۰۲,۵۰۰

جمع آوری سنگ و قلوه سنگ از سطح اراض� و مرتب و 
کپه کردن آنها به منظور پاکسازی عرصه و اجرای عملیات 

.Wبیولوژی 

۰۷۱۰۰۳ 

 مترمربع ۱,۷۲۳,۰۰۰  

تهیه و نصب و تعبیه پالک و تابلوی سنگ� نوشته روی 
 کار.

۰۷۱۱۰۱ 



  هشتم. اندود و بندکش;فصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۸   

 
 

  هشتم. اندود و بندکش;فصل 
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  هشتم. اندود و بندکش;فصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۵۹   

 
 

       

 مقدار کل (ریال)بهای 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵۹,۲۰۰

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

 متر. ۲

۰۸۰۱۰۱ 

  

 مترمربع ۷۸,۰۰۰

متر روی سطوح  سانت� ۲اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 ۲تا ارتفاع  ۳به  ۱قائم و مورب با مالت ماسه سیمان افق�، 

 متر.

۰۸۰۱۰۲ 

  

 مترمربع ۹۳,۹۰۰

متر روی سطوح  سانت� ۳اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 ۲تا ارتفاع  ۳به  ۱افق�، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

 متر.

۰۸۰۱۰۳ 

  

 مترمربع ۱۴۱,۰۰۰

روی سطوح متر  سانت� ۵اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 ۲تا ارتفاع  ۳به  ۱افق�، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

 متر.

۰۸۰۱۰۴ 

  

 مترمربع ۱۴,۶۰۰

در  ۰۸۰۱۰۴تا  ۰۸۰۱۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
متر انجام شود برای  ۲صورت� که اندود در ارتفاع بیش از 

متر دوبار و به همین  ۶ال�  ۴متریCبار،  ۴ال�  ۲ارتفاع 
 های بیشتر. برای ارتفاعترتیب 

۰۸۰۲۰۱ 

 مترمربع ۱۲,۴۰۰  

بها برای اندودهای با مالت ماسه سیمان یا باتارد، در  اضافه
 ای و پرداخت شود. صورت� که سطح روی آن لیسه

۰۸۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۶۷,۴۰۰

ای (قشر رویه) در یW دست به ضخامت  اندود تخته ماله
افق� با مالت متر روی سطوح قائم و  سانت� ۰٫۵حدود 

 .۱:۱:۳سیمان، پودر و خاک سنگ به نسبت 

۰۸۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۶۶,۲۰۰

بندکش� نمای سنگ� با سنگ الشه موزائیW با مالت ماسه 
 ۲درسطوح افق�، قائم یا مورب تا ارتفاع   ۳به  ۱سیمان 

 متر.

۰۸۰۴۰۱ 

  

 مترمربع ۴۵,۴۰۰

بندکش� نمای سنگ� بادبر، سرتراش، نیم تراش و تمام 
در سطوح افق�، قائم  ۳به  ۱تراش، با مالت ماسه سیمان 

 متر. ۲یا مورب تا ارتفاع 

۰۸۰۴۰۲ 

  

 مترمربع ۳۰,۰۰۰

بهای بندکش� در دیوارهای سنگ� از هر نوع، در  اضافه
تا  ۴متریCبار،  ۴تا  ۲بها از  متر. این اضافه ۲ارتفاع بیش از 

بیشتر های  متر دوبار و بهمین ترتیب برای ارتفاع ۶
 پرداخت میشود.

۰۸۰۵۰۱ 

 مترمربع ۳۷,۳۰۰  

 ۴به  ۱بندکش� نمای بلوکهای سیمان� با مالت ماسه سیمان 
 متر. ۲به ارتفاع 

۰۸۰۶۰۱ 



  هشتم. اندود و بندکش;فصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۶۰   

 
 

       

 مقدار کل (ریال)بهای 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۹,۷۱۰

متر تا  ۲بهای بندکش� بلوک سیمان� در ارتفاع بیش از  اضافه
متر دوبار و به همین ترتیب برای  ۶تا  ۴متر یCبار،  ۴

 بیشتر. های ارتفاع

۰۸۰۷۰۱ 



  بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۶۱   

 
 

  بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 
  

  ���   
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۳۳۱,۵۰۰  

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

۰۹۰۱۰۱ 

 مترمربع ۳۴۷,۵۰۰  

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

۰۹۰۱۰۲ 

 مترمربع ۴۴۰,۵۰۰  

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

۰۹۰۱۰۳ 

 مترمربع ۴۸۳,۵۰۰  

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

۰۹۰۱۰۴ 

 مترمربع ۵۳۲,۰۰۰  

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

۰۹۰۱۰۵ 

 مترمربع ۳۴۷,۰۰۰  

 ۵ها با دهانه تا  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال
 متر که از دال ساده تشCیل شده باشد.

۰۹۰۲۰۱ 

 مترمربع ۴۴۷,۰۰۰  

های با دهانه  پلها و تابلیه  تهیه وسایل و قالب بندی دال
 متر که از دال ساده تشCیل شده باشد. ۱۰و تا  ۵بیش از 

۰۹۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۴۲۵,۵۰۰

های با دهانه  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال
متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر  ۱۵تا 

 متر باشد. ۳تیر 

۰۹۰۲۰۳ 

  

 مترمربع ۴۹۳,۰۰۰

های با دهانه  ها و تابلیه پل وسایل و قالب بندی دالتهیه 
متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر  ۱۵تا 

 متر باشد. ۵و تا  ۳تیر بیش از 

۰۹۰۲۰۴ 

  

 مترمربع ۵۶۴,۵۰۰

های با دهانه  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال
حداکثر ارتفاع آن از زیر متر، مرکب  از تیر و دال که  ۱۵تا 

 متر باشد. ۷و تا  ۵تیر بیش از 

۰۹۰۲۰۵ 

  

 مترمربع ۷۱۷,۰۰۰

های با دهانه  ها و تابلیه پل تهیه وسایل و قالب بندی دال
متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر  ۱۵تا 

 متر باشد. ۱۰و تا  ۷تیر بیش از 

۰۹۰۲۰۶ 

  

 دسیمتر مCعب ۲۴,۰۰۰

، با تمام  تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن
مصالح الزم به استثنای کف سازیهای بتن�، بدون پر کردن 

 آن بر حسب حجم درز. 

۰۹۰۳۰۱ 

  

 دسیمتر مCعب ۱۵,۳۰۰

تعبیه انواع درزها در کف سازیهای بتن� در موقع اجرا به 
انضمام وسایل الزم بدون پر کردن درز برحسب حجم 

 درز.

۰۹۰۳۰۲ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵,۴۴۰

، در  ۰۹۰۱۰۵تا  ۰۹۰۱۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
صورت� که در دیوارها به جای بولت از فاصله نگهدارهای 

 مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود. 

۰۹۰۴۰۱ 

 مترمربع ۲۴۳,۰۰۰  

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

۰۹۰۴۰۲ 

 مترمربع ۱۲۹,۵۰۰  

های قالب بندی هر گاه قالب  بها نسبت به ردیف اضافه
 الزاماً در کار باق� بماند.

۰۹۰۴۰۳ 

  

 مترمربع ۶۸,۶۰۰

های قالب بندی هرگاه عملیات  بها نسبت به ردیف اضافه
های زیرزمین� انجام شود و آبCش�  در زیر تراز سطح آب

 اجرای کار ضروری باشد. با تلمبه موتوری در حین

۰۹۰۴۰۴ 

  

 مترمربع ۷۶,۱۰۰

های قالب بندی هرگاه مجموع  بها نسبت به ردیف اضافه
متر مربع  ۲۰سطوح قالب بندی هر یW از ابنیه فن� تا 

 باشد.

۰۹۰۴۰۵ 

  

 مترمربع ۱۸۲,۵۰۰

های قالب بندی هرگاه باز کردن  بها نسبت به ردیف اضافه
قالب میسر نبوده و خرد کردن و شCستن آن برای خارج 

 کردن از محل ضروری باشد. 

۰۹۰۴۰۶ 

 مترمربع ۲۷۱,۰۰۰  

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

۰۹۰۵۰۱ 

 مترمربع ۳۴۹,۵۰۰  

های  تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چپری با پایه
 متر. ۱های درخت� تا ارتفاع  چوبی و دیواره از سر شاخه

۰۹۰۶۰۱ 

  

 مترمربع ۱۲۶,۰۰۰

در صورت� که ارتفاع  ۰۹۰۶۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
بیش از یW متر باشد، برای یW تا دو متر یW بار، برای دو  

های بیشتر  ترتیب برای ارتفاعتا سه متر دوبار و به همین 
 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

۰۹۰۶۰۲ 

 مترمربع ۵۳۸,۵۰۰  

تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چپری دوقلو تا 
 متر. ۱ارتفاع 

۰۹۰۶۰۳ 

  

 مترمربع ۱۹۴,۰۰۰

در صورت� که ارتفاع  ۰۹۰۶۰۳بها نسبت به ردیف  اضافه
متر یW بار، برای دو  بیش از یW متر باشد، برای یW تا دو 

تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 
 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

۰۹۰۶۰۴ 

 مترمربع ۲۹۱,۰۰۰  

ای  تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چوبی ـ تخته
 (الواری) تا ارتفاع یW متر.

۰۹۰۶۰۵ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۸۱,۶۰۰

در صورت� که ارتفاع  ۰۹۰۶۰۵بها نسبت به ردیف  اضافه
بیش از یW متر باشد، برای یW تا دو متر یW بار، برای دو  
تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 

 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

۰۹۰۶۰۶ 

 مترمربع ۲۶۰,۰۰۰  

تهیه مصالح و احداث بندهای چپری با پایه چوبی و شاخ 
 درخت خرما تا ارتفاع یW متر.و برگ و الیاف 

۰۹۰۶۰۷ 

  

 مترمربع ۹۶,۴۰۰

در صورت� که ارتفاع  ۰۹۰۶۰۷بها نسبت به ردیف  اضافه
بیش از یW متر باشد، برای یW تا دو متر یW بار، برای دو  
تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر 

 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

۰۹۰۶۰۸ 

 مترمربع ۲۹۳,۵۰۰  

تهیه مصالح و احداث بندهای چپری با پایه چوبی و 
 جداره ن� تا ارتفاع یW متر.

۰۹۰۶۰۹ 

  

 مترمربع ۱۰۸,۵۰۰

در صورت� که ارتفاع  ۰۹۰۶۰۹بها نسبت به ردیف  اضافه
بیش از یW متر باشد، برای یW تا دو متر یW بار، برای دو  

ارتفاعات بیشتر تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای 
 (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).

۰۹۰۶۱۰ 

 مترمCعب ۱,۰۲۹,۰۰۰  

تهیه مصالح و احداث دیواره (جداره) اپی با تنه نخل (بر 
 حسب حجم چوب تنه نخل مصرف�).

۰۹۰۷۰۱ 

 مترطول ۱,۱۲۴,۰۰۰  

های عبوری پیاده رو تا  تهیه مصالح چوبی و احداث پل
 متر. ۱٫۲متر با عرض   ۳دهانه 

۰۹۰۸۰۱ 

 مترطول ۱,۲۰۰,۰۰۰  

های عبوری پیاده رو  با  تهیه مصالح چوبی و احداث پل
 متر. ۱٫۲متر و عرض  ۳دهانه بیش از 

۰۹۰۸۰۲ 

 مترطول ۱۳۴,۵۰۰  

تهیه مصالح چوبی و ساخت نردبان دو طرفه برای عبور از 
 روی سیم خاردار و چپر و امثال آن (خرک).

۰۹۰۸۰۳ 

 مترمربع ۱۲۷,۵۰۰  

متر  ۶تهیه مصالح چوبی و ساخت نردبان چوبی تا ارتفاع 
 متر. سانت� ۷۰و عرض تا 

۰۹۰۸۰۴ 

  

 مترمربع ۱۲۲,۵۰۰

ها در  تهیه مصالح چوبی و احداث سایبان برای نهال
متر سطح نما محاسبه  ۱کاری دیم تا ارتفاع  عملیات نهال

 میشود.

۰۹۰۹۰۱ 

 مترمربع ۴۲,۷۰۰  

چوبی و احداث سایبان صحرایی از تهیه کلیه مصالح 
 چوب و شاخ و برگ درختان و امثال آن.

۰۹۱۰۰۱ 



  بست و کارهای چوبی بندی، چوب نهم. قالبفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۶۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 هر تیرک ۱۴,۰۰۰

دستمزد ساخت تیرک از شاخه و بدنه درختان تازه بریده 
شده (تر) برای احداث گلخانه و کارهای مشابه تا قطر 

های غیر  متر از چوب ۶متر و طول تا  سانت� ۱۰متوسط 
کاشت نظیر تبریزی، صنوبر، کاج و امثال جنگل� و یا دست 

 ها. آن

۰۹۱۱۰۱ 

  

 مترمربع ۳۰۲,۰۰۰

احداث گلخانه با چوب آالت و کلیه مصالح و کارهای الزم 
 ۱۰نظیر میخ، پالستیW و... و ساخت تا سطح کف 

 متر. ۳مترمربع و ارتفاع حداکثر 

۰۹۱۲۰۱ 

  

 مترمربع ۲۶۸,۰۰۰

مصالح و کارهای الزم آالت و کلیه  احداث گلخانه با چوب
، پالستیW و... و ساخت برای مساحت بیشتر از  نظیر میخ

 متر مربع. ۸۰متر مربع و تا  ۱۰

۰۹۱۲۰۲ 

  

 مترمربع ۱۹۹,۵۰۰

آالت و کلیه مصالح و کارهای الزم  احداث گلخانه با چوب
، پالستیW و... و ساخت برای مساحت بیش  نظیر میخ

 مربع. متر ۸۰از

۰۹۱۲۰۳ 

  

 مترطول ۱۳,۵۰۰

های تر (تازه قطع و  دستمزد تراشیدن شاخ و بال درخت
 ۳۰بریده شده) و کندن پوست آنها تا محیط متوسط 

 متر. سانت�

۰۹۱۳۰۱ 

 مترطول ۴,۶۶۰  

 ۱۰به ازای افزایش هر  ۰۹۱۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر به محیط متوسط. سانت�

۰۹۱۳۰۲ 

  

 کیلوگرم 

رخ قایم  های چوبی سیم نقاله با نیم تهیه و نصب انواع پایه
(A)  ل با سطح مقطعCمتر مربع اعم از گرد  سانت� ۱۵۰ش

 یا چهار تراش. (برحسب وزن پایه).

۰۹۱۴۰۱ 



  دهم. کارهای فلزیفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۶۷   
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  دهم. کارهای فلزیفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۶۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۳۶,۱۰۰  

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلLرد ساده به قطر تا 
 متر برای بتن مسلح با سیم پیچ� الزم. میل� ۱۰

۱۰۰۱۰۱ 

 کیلوگرم ۳۱,۶۰۰  

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلLرد ساده به قطر 
 متر برای بتن مسلح با سیم پیچ� الزم. میل� ۱۸تا  ۱۲

۱۰۰۱۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۴,۰۰۰

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

۱۰۰۲۰۱ 

  

 کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

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

۱۰۰۲۰۲ 

  

 کیلوگرم ۲۵,۳۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلLرد آجدار از نوع 
AII  متر برای بتن مسلح با  میل� ۲۰و بیش از  ۲۰به قطر

 سیم پیچ� الزم.

۱۰۰۲۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۴,۷۰۰

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

۱۰۰۲۰۴ 

  

 کیلوگرم ۲۷,۱۰۰

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

۱۰۰۲۰۵ 

  

 کیلوگرم ۲۵,۷۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلLرد آجدار از نوع 
AIII  متر برای بتن مسلح با  میل� ۲۰و بیش از  ۲۰به قطر

 سیم پیچ� الزم.

۱۰۰۲۰۶ 

 کیلوگرم ۳۹,۱۰۰  

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

۱۰۰۳۰۱ 

 کیلوگرم ۳۶,۹۰۰  

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

۱۰۰۳۰۲ 

  

 کیلوگرم 

، چنانچه شبCه ۱۰۰۳۰۲و  ۱۰۰۳۰۱های  بها به ردیف اضافه
داده شده پیش جوش ساخته شده (مش)، به صورت فرم 

 اجرا شود.

۱۰۰۴۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱,۸۱۰

های میلLرد، چنانچه عملیات پایین تر از  بها به ردیف اضافه
های زیرزمین� انجام شود و آبCش� با تلمبه موتوری در  آب

 حین اجرای کار ضروری باشد.

۱۰۰۴۰۲ 

 ۱۰۰۵۰۱ تهیه و نصب میل مهار با جوشCاری الزم. کیلوگرم ۴۳,۸۰۰  

 ۱۰۰۵۰۲ تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره. کیلوگرم ۵۸,۱۰۰  



  دهم. کارهای فلزیفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۶۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۵۴,۷۰۰

تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع 
های الزم  میل گرد با پیچ و مهره مربوط و کارگذاری در محل

 قبل از بتن ریزی.

۱۰۰۵۰۳ 

 ۱۰۰۵۰۴ تپانچه.تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله  عدد ۱۴,۵۰۰  

  

 کیلوگرم ۲,۳۶۰

های میلLرد گذاری، در صورت� که وزن  بها به ردیف اضافه
 ۶۰۰میلLرد مصرف� در هر ابنیه فن� هیدرولی�C، کمتر از 

 کیلوگرم باشد.

۱۰۰۶۰۱ 

  

 کیلوگرم ۴۰,۵۰۰

های ترویج� و عالیم راه به هر  تهیه مصالح فلزی پایه تابلو
کامل آنها به غیر از صفحه شCل و اندازه ساخت و نصب 

 تابلو و عملیات خاک� و بنایی.

۱۰۰۷۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۸۰۰

تهیه،ساخت و نصب پایه یا دستک فلزی از نبش�، 
سپری،ناودان�،تیر آهن و مانند آن برای نصب سیم خاردار 

 یا توری سیم� و سایر کارهای مشابه آن.

۱۰۰۷۰۲ 

  

 کیلوگرم ۴۴,۰۰۰

سیم� گالوانیزه (فنس) برای حفاظ  تهیه مصالح و نصب تور
های حفاظت و قرق،  ها، تأسیسات آبی، محدوده اطراف کانال

 ها و ابنیه فن� هیدرولی�C با لوازم اتصال. ها و پل جاده

۱۰۰۸۰۱ 

 ۱۰۰۸۰۲ تهیه و نصب سیم خاردار با اتصاالت و میخ و سیم الزم. کیلوگرم ۴۲,۷۰۰  

 کیلوگرم ۵۲,۶۰۰  

مهار با جوشCاری الزم برای تثبیت تهیه و نصب میل 
 های ناپایدار سنگ� (راک فال) و سایر موارد مشابه. دامنه

۱۰۰۹۰۱ 

  

 کیلوگرم ۶۹,۷۰۰

تهیه و نصب میل مهار با استفاده از پیچ و مهره و میل مهار 
های ناپایدار سنگ� (راک فال) و سایر  برای تثبیت دامنه

 موارد مشابه.

۱۰۰۹۰۲ 

  
 کیلوگرم 

های  و نصب سیم بCسل و کابل جهت مهار کابل� دامنهتهیه 
 نا پایدار سنگ�.

۱۰۰۹۰۳ 

  

 مترمربع ۵۲,۸۰۰

تهیه توری فلزی (گالوانیزه) و نصب آن توسط میخ و 
هایی که ریزش سنگ داشته و از  های فوالدی در دامنه قالب

 ریسW باالیی برخوردارند. 

۱۰۱۰۰۱ 

  

 کیلوگرم ۴۶,۰۰۰

های آهن� از ورق  دریچه و درپوشتهیه، ساخت و نصب 
ساده یا آجدار و انواع آهن، سپری، نبش�، تسمه و سایر 

های تقسیم آب، با یW دست  های الزم برای دریچه پروفیل
 ضد زنگ.

۱۰۱۰۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۹,۴۰۰

ها یا  های چدن� حوضچه تهیه، ساخت و نصب دریچه
های تقسیم  دریچهها و کارهای مشابه طبق نقشه، برای  کانال
 آب.

۱۰۱۰۰۳ 



  دهم. کارهای فلزیفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۷۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۴۱,۸۰۰  

های آشغالLیر از انواع  تهیه، ساخت و نصب شبCه
 آالت، با یW دست رنگ ضد زنگ. آهن

۱۰۱۰۰۴ 

  

 کیلوگرم ۴۱,۸۰۰

تهیه، ساخت و نصب انواع بندهای رسوب گیر مشبW فلزی 
از جنس تیر آهن، ناودان�، سپری، نبش�، لوله گالوانیزه و 

 با یW دست ضد زنگ.قوط�، 

۱۰۱۱۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳۳,۸۰۰

 Wتهیه، ساخت و نصب انواع بندهای رسوب گیر غیر مشب
با ورق گالوانیزه و سایر فلزات مورد نیاز از جمله سپری، 

 نبش� و ناودان�، با یW دست ضد زنگ. 

۱۰۱۱۰۲ 

  
 کیلوگرم 

های فوالدی برای هدایت آب به هر قطر،  تهیه و نصب لوله
 مانند فلوم، سیفون و غیره. 

۱۰۱۲۰۱ 

 کیلوگرم ۵۵,۳۰۰  

های چدن� برای هدایت  تهیه و نصب لوله، لLنجه و درپوش
 و تخلیه آب.

۱۰۱۲۰۲ 

 کیلوگرم ۳۱,۸۰۰  

تهیه مصالح و نصب تور سیم� (تور مرغ�) به منظور  
 سیمان�.اجرای اندود 

۱۰۱۳۰۱ 

 ۱۰۱۴۰۱ به هر اندازه. Hهای فلزی با مقطع  تهیه شمع کیلوگرم   

 ۱۰۱۴۰۲ ای به هر اندازه. های فلزی لوله تهیه شمع کیلوگرم ۳۱,۹۰۰  

 کیلوگرم ۴۷,۹۰۰  

های نفت� فلزی از  تهیه و ساخت انواع مخازن آب یا فرآورده
 ورق سیاه.

۱۰۱۵۰۱ 

  
 کیلوگرم 

های نفت� فلزی از  انواع مخازن آب یا فرآوردهتهیه و ساخت 
 ورق گالوانیزه.

۱۰۱۵۰۲ 

 کیلوگرم ۴۵,۷۰۰  

های سبW فلزی با یW  تهیه، ساخت و نصب قطعات پل
 متر در هر ارتفاع. ۶دست رنگ ضد زنگ به دهانه تا 

۱۰۱۵۰۳ 

  

 کیلوگرم ۴۹,۴۰۰

های سبW فلزی با یW  تهیه، ساخت و نصب قطعات پل
متر در  ۲۴متر و تا  ۶زنگ به دهانه بیش از دست رنگ ضد 

 هر ارتفاع.

۱۰۱۵۰۴ 

 کیلوگرم ۵۵,۶۰۰  

تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان با 
 نبش�، ناودان�، میلLرد و مانند آنها.

۱۰۱۶۰۱ 

 کیلوگرم ۵۹,۲۰۰  

پناه و نردبان با  تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان
 های توخال�. پروفیل

۱۰۱۶۰۲ 

  

 کیلوگرم ۵۳,۷۰۰

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

 ها، از نوع ساخت داخل کشور. و پل

۱۰۱۶۰۳ 



  دهم. کارهای فلزیفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۷۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۳۲,۹۰۰  

دار فلزی با  تهیه مصالح، ساخت و نصب سطوح شیب
 دار). ورق آجدار (معابر شیبهای سبW و  پروفیل

۱۰۱۶۰۴ 

 کیلوگرم ۴۴,۵۰۰  

تهیه مصالح فلزی گالریهای بهمن گیر و ساخت و نصب آنها 
 با مقاطع فوالدی بطور کامل.

۱۰۱۷۰۱ 

  

 کیلوگرم ۴۵,۸۰۰

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

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

۱۰۱۸۰۱ 

 عدد ۱۴,۵۰۰  

ها و درختان  ها، سازه تهیه و نصب تابلوهای شناسایی پروژه
 به ازای هر تابلو.

۱۰۱۹۰۱ 

  
 عدد 

تهیه و نصب پالک برای لیست و شماره گذاری درختان 
 (پالک گذاری).

۱۰۱۹۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۶۰۰

نصب ستون، دکل، پایه سیم نقاله و برج تهیه، ساخت و 
متشCل از دو یا چند تیرآهن یا ناودان� یا نبش�، در صورت� 

های تقویت� و وصله به کار نرفته باشد و به  که تسمه و ورق
 وسیله جوش مستقیماً به یCدیLر متصل شوند.

۱۰۲۰۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳۶,۸۰۰

برج تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل، پایه سیم نقاله و 
متشCل از دو یا چند تیرآهن یا ناودان� یا نبش�، که 

های تقویت� در آن به کار رفته  های اتصال و یا ورق وصله
 باشد، به طور کامل.

۱۰۲۰۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۷,۹۰۰

تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل، پایه سیم نقاله و برج 
متشCل از دو یا چند تیرآهن، ناودان�، نبش� و مانند آن، با 

های مربوط به ساخت  جوشCاری، ساییدن، وصله و اتصال
 ها. آن

۱۰۲۰۰۳ 



  یازدهم. بتن و کارهای بتن;فصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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  یازدهم. بتن و کارهای بتن;فصل 
 ۱۳۹۷سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۹۲۵,۵۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شCسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ۱۰۰ای، با  از مصالح رودخانه

 مCعب بتن.

۱۱۰۱۰۱ 

  

 مترمCعب ۹۹۱,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شCسته، 
متر  کیلوگرم سیمان در ۱۵۰ای، با  از مصالح رودخانه

 مCعب بتن.

۱۱۰۱۰۲ 

  

 مترمCعب ۱,۱۴۱,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شCسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ۲۰۰ای، با  از مصالح رودخانه

 مCعب بتن.

۱۱۰۱۰۳ 

  

 مترمCعب ۱,۱۹۹,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شCسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ۲۵۰ای، با  از مصالح رودخانه

 مCعب بتن.

۱۱۰۱۰۴ 

  

 مترمCعب ۱,۲۷۷,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شCسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ۳۰۰ای، با  از مصالح رودخانه

 مCعب بتن.

۱۱۰۱۰۵ 

  

 مترمCعب ۱,۳۳۴,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شCسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ۳۵۰ای، با  مصالح رودخانهاز 

 مCعب بتن.

۱۱۰۱۰۶ 

  

 مترمCعب ۱,۳۸۸,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شCسته، 
کیلوگرم سیمان در متر  ۴۰۰ای، با  از مصالح رودخانه

 مCعب بتن.

۱۱۰۱۰۷ 

  

 مترمCعب ۱,۳۳۶,۰۰۰

طبیع� یا شCسته،  تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته
کیلوگرم سیمان در متر  ۴۰۰ای، با  از مصالح رودخانه

مCعب بتن، و بتن ریزی با فینیشر با هر ضخامت، به 
 بندیهای الزم. بندی، رگالژ و قالب انضمام شیب

۱۱۰۱۰۸ 

  

 مترمCعب ۱,۵۷۰,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در متر  ۲۵۰تهیه مصالح و اجرای بتن 
های گابیون�، آپرون و  سازهمCعب، برای پوشش روی 

ها با دست (الینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف  کانال
 متر. سانت� ۶۰کمتر از 

۱۱۰۲۰۱ 

  

 مترمCعب ۱,۴۴۵,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در متر  ۲۵۰تهیه مصالح و اجرای بتن 
های گابیون�، آپرون و  مCعب، برای پوشش روی سازه

ضخامت، با عرض کف ها با دست (الینینگ)، به هر  کانال
 متر. سانت� ۱۲۰تا  ۶۰از 

۱۱۰۲۰۲ 



  یازدهم. بتن و کارهای بتن;فصل 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۱,۳۶۶,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در متر  ۲۵۰تهیه مصالح و اجرای بتن 
های گابیون�، آپرون و  مCعب، برای پوشش روی سازه

ها با دست (الینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف  کانال
 متر. سانت� ۱۲۰بیش از 

۱۱۰۲۰۳ 

 مترمCعب ۷۳,۷۰۰  

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

۱۱۰۳۰۱ 

  

 مترمCعب ۱۲۵,۵۰۰

های بتن ریزی،برای بتن ریزی  بها نسبت به ردیف اضافه
های  ها، و سایر سازه ها و پایه پل ازپی به باال در دیوار
 متر. ۲واقع تا ارتفاع های  آبخیزداری برای حجم

۱۱۰۳۰۲ 

  

 مترمCعب ۲۸۶,۵۰۰

های بتن ریزی، برای بتن ریزی  بها نسبت به ردیف اضافه
های   ها، و سایر سازه ها و پایه پل ازپی به باال در دیوار
متر و  ۲های واقع در ارتفاع بیش از  آبخیزداری برای حجم
دوبار و متر  ۶تا  ۴متر یCبار،  ۴تا  ۲برای حجم واقع بین 

 های بیشتر. به همین ترتیب برای ارتفاع

۱۱۰۳۰۳ 

  

 مترمCعب ۱۱۶,۵۰۰

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

 متر باشد. ۲زیر تیر تا 

۱۱۰۳۰۴ 

  

 مترمCعب ۱۹۰,۰۰۰

های بتن ریزی، برای بتن ریزی  ردیفبها نسبت به  اضافه
ها (دال، تیر و تیرچه) هرگاه ارتفاع تا  تابلیه و پیاده روی پل

 ۶تا  ۴متر یCبار،  ۴تا  ۲متر باشد و برای  ۲زیر تیر بیش از 
 های بیشتر. متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع

۱۱۰۳۰۵ 

 مترمCعب ۱۳۷,۰۰۰  

بها هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود و  اضافه
 آبCش� حین انجام کار با تلمبه موتوری الزام� باشد. 

۱۱۰۳۰۶ 

  

 مترمربع ۲۹,۴۰۰

های بتن ریزی، برای پرداخت  بها نسبت به ردیف اضافه
ای کردن) ابنیه فن� هیدرولی�C در  سطوح بتن� (لیسه
 معرض جریان آب.

۱۱۰۳۰۷ 

 مترمCعب ۲۱۸,۵۰۰  

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

۱۱۰۳۰۸ 

 مترمCعب ۳۶,۱۰۰  

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

۱۱۰۳۰۹ 

 مترمCعب ۲۴۷,۰۰۰  

ها و  ها و نیز شناژ دیوار ها، بها برای بتن ریزی ستون اضافه
 هایی که جدا از سقف بتن ریزی شوند. تیر

۱۱۰۳۱۰ 

 مترمCعب ۱۷۱,۰۰۰  

هایی که  ها و شناژ ها و تیر بها برای بتن ریزی سقف اضافه
 ریزی شوند. همراه سقف بتن

۱۱۰۳۱۱ 



  یازدهم. بتن و کارهای بتن;فصل 
 ۱۳۹۷سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; 

  

 

 
 

۷۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۲۶۲,۰۰۰

هایی که  ها، تیر و شناژ بها برای بتن ریزی سقف اضافه
های شیبدار با  همراه سقف بتن ریزی م� شوند در سقف

های قوس�  درصد نسبت به افق، یا سقف۲۰شیب بیش از 
 ها نیاز به قالب بندی نداشته باشد.  که سطح روی آن

۱۱۰۳۱۲ 

 مترمCعب ۲۰,۷۰۰  

آب (حجم کل بتن  بندی بمنظور هدایت بها برای کرم اضافه
 بندی انجام شده مالک محاسبه است). که برای آن کرم

۱۱۰۳۱۳ 

 مترمCعب ۶۲,۵۰۰  

بها برای بتن کف سازیها با هر وسیله و به هر  اضافه
 ضخامت.

۱۱۰۳۱۴ 

 ۱۱۰۴۰۱ های بتن�. زبر کردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع ۲۸,۰۰۰  

 مترمCعب ۱۳,۰۰۰  

های بتن ریزی، در صورت� که  ردیفبها نسبت به  اضافه
 شن و ماسه بتن از سنگ کوه� تهیه شود.

۱۱۰۵۰۱ 

 کیلوگرم ۱  

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

۱۱۰۶۰۱ 

 کیلوگرم ۲۸  

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

۱۱۰۶۰۲ 

  

 کیلوگرم ۱,۴۳۰

بها برای مصرف سیمان اضاف� نسبت به عیار درج  اضافه
های بتن ریزی، در صورت� که از سیمان نوع  شده در ردیف

 استفاده شود. ۱

۱۱۰۶۰۳ 

  

 کیلوگرم - ۱,۴۳۰

کسر بها برای کاهش سیمان مصرف� نسبت به عیار درج 
های بتن ریزی، در صورت� که از سیمان نوع  شده در دریف

 استفاده شود.  ۱

۱۱۰۶۰۴ 

  

 مترمCعب ۲۱۰,۰۰۰

های بتن ریزی، در صورت� که  بها نسبت به ردیف ااضافه
متر  ۴حجم بتن هر یW از ابنیه فن� هیدرولی�C، کمتر از 

 مCعب باشد.

۱۱۰۷۰۱ 

  

 مترمCعب ۱۵۵,۰۰۰

های بتن ریزی، در صورت� که  بها نسبت به ردیف اضافه
متر  ۸تا  ۴حجم بتن هر یW از ابنیه فن� هیدرولی�C، از 

 مCعب باشد.

۱۱۰۷۰۲ 

 مترمCعب ۱۹۴,۰۰۰  

های بتن ریزی، در صورت� که  بها نسبت به ردیف اضافه
 بتن ریزی با پمپ بتن انجام شود.

۱۱۰۸۰۱ 

  

۷,۷۳۰ 

  -مترمCعب 
 کیلومتر

حمل بتن با تراک میCسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل 
مصرف، به ازای هر یW کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب 

 محاسبه میشود).

۱۱۰۹۰۱ 

 مترمCعب ۳۷۸,۰۰۰  

کیلوگرم  ۱۰۰تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 
 آهW شCفته در متر مCعب شفته.

۱۱۱۰۰۱ 



  یازدهم. بتن و کارهای بتن;فصل 
 ۱۳۹۷سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; 

  

 

 
 

۷۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۴۸۴,۰۰۰

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

 مCعب شفته.

۱۱۱۰۰۲ 

  

 مترمCعب ۵۹۶,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک محل و سیمان 
(Soil-Cement)  عب  ۱۵۰باCکیلوگرم سیمان در متر م

 شفته. 

۱۱۱۰۰۳ 

 مترمCعب ۶۹۴,۵۰۰  

ای (تونان)  تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه
 کیلوگرم سیمان در متر مCعب شفته. ۱۵۰با 

۱۱۱۰۰۴ 

 مترمCعب ۵۸,۸۰۰  

به ازای  ۱۱۱۰۰۲و  ۱۱۱۰۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
 کیلوگرم آهW اضافه در متر مCعب شفته. ۵۰هر 

۱۱۱۱۰۱ 

 دسیمتر مCعب ۱۴۷,۵۰۰  

ها در بتن پس از بتن ریزی، با وسایل و ابزار  بریدن درز
 الزم.

۱۱۱۲۰۱ 

 دسیمتر مCعب ۱۲,۹۰۰  

های بتن� با ماسه آسفالت  تهیه مصالح و پرکردن درز
 برحسب حجم درز.

۱۱۱۲۰۲ 

 دسیمتر مCعب ۲۲,۱۰۰  

های عمیق بتن� با پالستوفوم،  تهیه مصالح و پرکردن درز
 درز.برحسب حجم 

۱۱۱۲۰۳ 

 مترمCعب ۳,۴۷۹,۰۰۰  

کیلوگرم  ۳۰۰تهیه و نصب درپوش بتن� پیش ساخته با عیار 
 ها. ها و قنات ها، چاه سیمان در متر مCعب، برای روی کانال

۱۱۱۳۰۱ 

 مترمCعب ۲,۳۴۲,۰۰۰  

تهیه و نصب بلوکهای حفاظ (گاردبلوک)، با بتن به عیار 
 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۲۵۰

۱۱۱۴۰۱ 

  

 مترمCعب ۵,۲۵۹,۰۰۰

های بتن� پیش ساخته با سطح مقطع تا  تهیه و نصب جدول
کیلوگرم سیمان در متر  ۲۵۰متر مربع، با بتن به عیار  ۰٫۰۵

 .۵به  ۱مCعب با مالت ماسه سیمان 

۱۱۱۵۰۱ 

  

 مترمCعب ۴,۰۲۸,۰۰۰

های بتن� پیش ساخته با سطح مقطع  تهیه و نصب جدول
کیلوگرم  ۲۵۰متر مربع با بتن به عیار  ۰٫۱تا  ۰٫۰۵بیش از 

 .۵به  ۱سیمان درمتر مCعب و مالت ماسه سیمان 

۱۱۱۵۰۲ 

  

 مترمCعب ۲,۹۴۳,۰۰۰

های بتن� پیش ساخته باسطح مقطع  جدول  ونصب تهیه
کیلوگرم سیمان در  ۲۵۰متر مربع با بتن به عیار  ۰٫۱بیش از 

 . ۵به  ۱متر مCعب و مالت ماسه سیمان 

۱۱۱۵۰۳ 

  

 مترطول ۱,۸۱۱,۰۰۰

های بتن� مسلح پیش ساخته متشCل از  تهیه و نصب کول
های لغزش�  متر، به منظور تحCیم الیه ۱۰سه قطعه تا عمق 

کیلوگرم سیمان در متر مCعب  ۳۵۰ها با بتن به عیار  و قنات
 بتن به انضمام پر کردن پشت کول.

۱۱۱۶۰۱ 



  یازدهم. بتن و کارهای بتن;فصل 
 ۱۳۹۷سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; 

  

 

 
 

۷۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 

برای  ۱۱۱۶۰۱ های ردیف بها بابت نصب کول اضافه
متر  ۳۰متر تا  ۲۰متر یCبار،  ۲۰متر تا  ۱۰افزایش عمق، 

 دوبار و ال� آخر.

۱۱۱۶۰۲ 

  

 مترمCعب ۲,۷۱۵,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای قطعات پیش ساخته بتن�، با بتن به 
کیلوگرم سیمان در مترمCعب، بمنظور حفاظت  ۳۰۰عیار 
 ها. شیب

۱۱۱۷۰۱ 

 مترمCعب ۳,۱۵۰,۰۰۰  

ها، با  تهیه مصالح و اجرای پوشش بتن� پیش ساخته کانال
 کیلوگرم سیمان در مترمCعب.  ۳۰۰بتن به عیار 

۱۱۱۸۰۱ 

  

 مترمCعب ۳,۳۷۰,۰۰۰

های   تهیه مصالح و اجرای ابنیه فن� هیدرولی�C و سازه
کیلوگرم سیمان در  ۳۵۰بتن� پیش ساخته، با بتن به عیار 

 مترمCعب. 

۱۱۱۹۰۱ 

 مترمCعب ۱,۲۵۵,۰۰۰  

های بتن� پیش ساخته با  نصب ابنیه فن� هیدرولی�C و سازه
 .۴به  ۱مالت ماسه سیمان 

۱۱۱۹۰۲ 

  

 مترطول ۱۳۶,۵۰۰

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

 مترمCعب.

۱۱۲۰۰۱ 

  

 مترطول ۱۴۶,۵۰۰

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

 متر مCعب.

۱۱۲۰۰۲ 

  

 مترطول ۱۹۴,۵۰۰

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

 متر مCعب.

۱۱۲۰۰۳ 

  

 مترطول ۲۲۹,۰۰۰

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

 متر مCعب.

۱۱۲۰۰۴ 

  

 مترطول ۳۳۷,۰۰۰

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

 مترمCعب.

۱۱۲۱۰۱ 

  

 مترطول ۳۷۰,۵۰۰

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

 متر مCعب.

۱۱۲۱۰۲ 

  

 مترطول ۴۳۲,۰۰۰

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

 متر مCعب.

۱۱۲۱۰۳ 



  یازدهم. بتن و کارهای بتن;فصل 
 ۱۳۹۷سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; 

  

 

 
 

۸۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵۶۸,۵۰۰

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

 متر مCعب.

۱۱۲۱۰۴ 

  

 مترطول ۶۵۱,۵۰۰

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

 متر مCعب.

۱۱۲۱۰۵ 

  

 مترطول ۵۱۲,۰۰۰

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتن� مسلح به قطر 
متر با بتن  میل� ۷۰متر و ضخامت جدار  میل� ۴۰۰داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۳۵۰به عیار 

۱۱۲۲۰۱ 

  

 مترطول ۵۵۵,۰۰۰

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتن� مسلح به قطر 
متر با بتن  میل� ۷۰متر و ضخامت جدار  میل� ۴۵۰داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۳۵۰به عیار 

۱۱۲۲۰۲ 

  

 مترطول ۶۰۱,۵۰۰

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتن� مسلح به قطر 
بتن متر با  میل� ۷۰متر و ضخامت جدار  میل� ۵۰۰داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۳۵۰به عیار 

۱۱۲۲۰۳ 

  

 مترطول ۵۶۳,۰۰۰

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتن� مسلح به قطر 
متر با بتن  میل� ۸۰متر و ضخامت جدار  میل� ۶۰۰داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۳۵۰به عیار 

۱۱۲۲۰۴ 

  

 مترطول ۷۹۱,۰۰۰

لوله بتن� مسلح به قطر تهیه مصالح و ساخت و نصب 
متر با بتن  میل� ۱۰۰متر و ضخامت جدار  میل� ۷۰۰داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۳۵۰به عیار 

۱۱۲۲۰۵ 

  

 مترطول ۷۵۱,۰۰۰

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتن� مسلح به قطر 
متر با بتن  میل� ۱۰۰متر و ضخامت جدار  میل� ۸۰۰داخل� 
 سیمان در متر مCعب.کیلوگرم  ۳۵۰به عیار 

۱۱۲۲۰۶ 

  

 مترطول ۸۸۱,۵۰۰

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتن� مسلح به قطر 
متر با بتن  میل� ۱۰۰متر و ضخامت جدار  میل� ۹۰۰داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۳۵۰به عیار 

۱۱۲۲۰۷ 

  

 مترطول ۱,۰۳۵,۰۰۰

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتن� مسلح به قطر 
متر با  میل� ۱۲۰متر و ضخامت جدار  میل� ۱۰۰۰داخل� 

 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۳۵۰بتن به عیار 

۱۱۲۲۰۸ 

  

 مترطول ۱,۴۴۷,۰۰۰

تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتن� مسلح به قطر 
متر با  میل� ۱۴۰متر و ضخامت جدار  میل� ۱۲۰۰داخل� 

 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۳۵۰بتن به عیار 

۱۱۲۲۰۹ 



  یازدهم. بتن و کارهای بتن;فصل 
 ۱۳۹۷سال فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; 

  

 

 
 

۸۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۱,۷۹۰,۰۰۰

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

 کیلوگرم سیمان در متر مCعب. ۳۵۰بتن به عیار 

۱۱۲۲۱۰ 



  دوازدهم. عملیات حفاری چاه و گمانه زن;فصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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  دوازدهم. عملیات حفاری چاه و گمانه زن;فصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۸۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمCعب ۱,۰۶۶,۰۰۰  

های نرم و باالی سطح آب، تا عمق  چاه زن� میله در زمین
 متری اطراف چاه. ۱۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۲۰

۱۲۰۱۰۱ 

  

 مترمCعب ۱,۴۶۹,۰۰۰

های نرم و باالی سطح آب، در عمق  چاه زن� میله در زمین
متری  ۱۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۳۰تا  ۲۰ بیش از

 اطراف چاه.

۱۲۰۱۰۲ 

  

 مترمCعب ۱,۷۳۱,۰۰۰

های نرم و باالی سطح آب، در عمق  چاه زن� میله در زمین
متری  ۱۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۴۰تا  ۳۰بیش از 

 اطراف چاه.

۱۲۰۱۰۳ 

  

 مترمCعب ۲,۰۰۸,۰۰۰

آب، در عمق  های نرم و باالی سطح چاه زن� میله در زمین
متری  ۱۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۵۰تا  ۴۰بیش از 

 اطراف چاه.

۱۲۰۱۰۴ 

  

 مترمCعب ۲,۴۹۹,۰۰۰

های سنگ� و باالی سطح آب، با  چاه زن� میله در زمین
استفاده از کمپرسور، قلم و چCش، مواد منفجره و یا 

متر و حمل مواد حاصل تا  ۲۰وسایل مشابه آن، تا عمق 
 اطراف چاه.متری  ۱۵شعاع 

۱۲۰۲۰۱ 

  

 مترمCعب ۳,۵۳۶,۰۰۰

های سنگ� و باالی سطح آب، با  چاه زن� میله در زمین
استفاده از کمپرسور، قلم و چCش، مواد منفجره و یا 

متر و حمل  ۳۰تا  ۲۰وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ۱۵مواد حاصل تا شعاع 

۱۲۰۲۰۲ 

  

 مترمCعب ۴,۷۷۰,۰۰۰

های سنگ� و باالی سطح آب، با  زن� میله در زمینچاه 
استفاده از کمپرسور، قلم و چCش، مواد منفجره و یا 

متر و حمل  ۴۰تا  ۳۰وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ۱۵مواد حاصل تا شعاع 

۱۲۰۲۰۳ 

  

 مترمCعب ۵,۵۷۱,۰۰۰

های سنگ� و باالی سطح آب، با  چاه زن� میله در زمین
استفاده از کمپرسور، قلم و چCش، مواد منفجره و یا 

متر و حمل  ۵۰تا  ۴۰وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ۱۵مواد حاصل تا شعاع 

۱۲۰۲۰۴ 

  

 مترمCعب ۲,۸۱۱,۰۰۰

های نرم و زیر سطح آب، با استفاده  چاه زن� میله در زمین
خاک تا شعاع متری و حمل  ۲۰از تلمبه موتوری، تا عمق 

 متری اطراف چاه. ۱۵

۱۲۰۳۰۱ 

  

 مترمCعب ۳,۸۷۷,۰۰۰

های نرم و زیر سطح آب، با استفاده  چاه زن� میله در زمین
متر و حمل  ۳۰تا  ۲۰از تلمبه موتوری، درعمق بیش از 

 متری اطراف چاه. ۱۵خاک تا شعاع 

۱۲۰۳۰۲ 



  دوازدهم. عملیات حفاری چاه و گمانه زن;فصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۸۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمCعب ۴,۳۲۷,۰۰۰

سطح آب، با استفاده های نرم و زیر  چاه زن� میله در زمین
متر و حمل  ۴۰تا  ۳۰از تلمبه موتوری، در عمق بیش از 

 متری اطراف چاه. ۱۵خاک تا شعاع 

۱۲۰۳۰۳ 

  

 مترمCعب ۴,۸۵۵,۰۰۰

های نرم و زیر سطح آب، با استفاده  چاه زن� میله در زمین
متر و حمل  ۵۰تا  ۴۰از تلمبه موتوری، در عمق بیش از 

 اطراف چاه.متری  ۱۵خاک تا شعاع 

۱۲۰۳۰۴ 

  

 مترمCعب ۳,۸۴۸,۰۰۰

های سنگ� و زیر سطح آب، با  چاه زن� میله در زمین
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چCش، مواد 

متر و حمل مواد  ۲۰منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵حاصل تا شعاع 

۱۲۰۴۰۱ 

  

 مترمCعب ۵,۳۹۴,۰۰۰

های سنگ� و زیر سطح آب، با  زن� میله در زمینچاه 
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چCش، مواد 

 ۳۰تا  ۲۰منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ۱۵متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 

۱۲۰۴۰۲ 

  

 مترمCعب ۶,۳۵۱,۰۰۰

سطح آب، با های سنگ� و زیر  چاه زن� میله در زمین
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چCش، مواد 

 ۴۰تا  ۳۰منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ۱۵متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 

۱۲۰۴۰۳ 

  

 مترمCعب ۷,۲۱۰,۰۰۰

های سنگ� و زیر سطح آب، با  چاه زن� میله در زمین
موتوری و کمپرسور، قلم و چCش، مواد استفاده از تلمبه 

 ۵۰تا  ۴۰منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از 
 متری اطراف چاه. ۱۵متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 

۱۲۰۴۰۴ 

 مترطول ۸۹۳,۰۰۰  

 ۱۰های آبرفت�، به قطر  ای در زمین حفاری به روش ضربه
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰اینچ تا عمق 

۱۲۰۵۰۱ 

 مترطول ۹۲۵,۰۰۰  

 ۱۰های آبرفت�، به قطر  ای در زمین حفاری به روش ضربه
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا  ۵۰اینچ از عمق 

۱۲۰۵۰۲ 

  

 مترطول ۹۷۵,۵۰۰

 ۱۰های آبرفت�، به قطر  ای در زمین حفاری به روش ضربه
 ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا  ۱۰۰اینچ از عمق 

 متر.

۱۲۰۵۰۳ 

  

 مترطول ۱۴۳,۰۰۰

به ازای  ۱۲۰۵۰۳تا  ۱۲۰۵۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
اینچ.  ۳۶هر دو اینچ اضافه قطر حفاری یCبار  تا قطر 

 اینچ سه بار). ۶اینچ دوبار و  ۴اینچ یCبار،  ۲(برای 

۱۲۰۶۰۱ 

  

 مترطول ۲,۹۴۵,۰۰۰

ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به روش ضربه
متر و  ۵۰اینچ تا عمق  ۱۲تشCیالت سنگ�، به قطر 

 متر. ۳برداشت نمونه از هر 

۱۲۰۷۰۱ 



  دوازدهم. عملیات حفاری چاه و گمانه زن;فصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۳,۱۵۹,۰۰۰

ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به روش ضربه
متر  ۱۰۰تا  ۵۰اینچ در عمق  ۱۲تشCیالت سنگ�، به قطر 

 متر. ۳و برداشت نمونه از هر 

۱۲۰۷۰۲ 

  

 مترطول ۸۴۵,۵۰۰

های سنگ� به  شناسایی حفر شده در زمین تراش گمانه
اینچ و تبدیل آن به قطر  ۱۲ای سنگین به قطر  روش ضربه

 متر. ۵۰اینچ تا عمق  ۱۴تا 

۱۲۰۸۰۱ 

  

 مترطول ۸۸۴,۵۰۰

های سنگ� به  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ و تبدیل آن به قطر  ۱۲ای سنگین به قطر  روش ضربه

 متر. ۱۰۰تا  ۵۰اینچ در عمق  ۱۴تا 

۱۲۰۸۰۲ 

  

 مترطول ۷۸۳,۵۰۰

حفاری شناسایی به روش دوران� با استفاده از گل حفاری 
اینچ  ۷٫۶۲۵تا  ۶٫۲۵ای، به قطر  های آبرفت� و ماسه در زمین
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰تا عمق 

۱۲۰۹۰۱ 

  

 مترطول ۸۰۹,۰۰۰

گل حفاری حفاری شناسایی به روش دوران� با استفاده از 
اینچ  ۷٫۶۲۵تا  ۶٫۲۵ای، به قطر  های آبرفت� و ماسه در زمین
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا  ۵۰در عمق 

۱۲۰۹۰۲ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۳۰۲۰۱ گاههای آزاد. تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخل� برای تکیه دسیمتر مCعب ۵۰۶,۰۰۰  

 کیلوگرم ۹۳۰  

های فلزی یا  سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) اسCلت
 میلLرد.

۱۳۰۳۰۱ 

 کیلوگرم ۳,۶۵۰  

های فلزی یا میلLرد، به روش ماسه  زدایی اسCلت زنگ
 پاش� (سند بالست). 

۱۳۰۳۰۲ 

 کیلوگرم ۱,۳۷۰  

تهیه مصالح و اجرای یW دست ضد زنگ، روی اسCلت 
 فلزی.

۱۳۰۳۰۳ 

 کیلوگرم ۲,۰۸۰  

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

۱۳۰۳۰۴ 

 کیلوگرم ۲,۰۰۰  

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

۱۳۰۳۰۵ 

  

 کیلوگرم ۳,۸۴۰

مناسب و دو دست تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضد زنگ 
رنگ اپCس� شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی به ازای 

 میCرون در هر دست رنگ. ۱۰۰

۱۳۰۳۰۶ 

 مترمربع ۲۴,۸۰۰  

آالت  سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) سطوح فلزی آهن
 سبW و ساخته شده.

۱۳۰۳۰۷ 

  

 کیلوگرم ۲,۱۰۰

میCرون  ۱۰۰به ازای هر  ۱۳۰۳۰۶بها نسبت به ردیف  اضافه
میCرون  ۱۰۰افزایش ضخامت رنگ آمیزی اپCس� (کسر 

 به تناسب محاسبه میشود).

۱۳۰۴۰۱ 

 ۱۳۰۵۰۱ تهیه و نصب نوار شبرنگ. مترمربع ۸۲۲,۵۰۰  

 ۱۳۰۵۰۲ تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ. مترمربع ۵۷۲,۰۰۰  

  

 مترمربع ۶,۷۰۰

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

 الزاماً در کار باق� بماند. 

۱۳۰۶۰۱ 

 مترطول ۱۴۴,۵۰۰  

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

۱۳۰۷۰۱ 

 مترطول ۱۶۰,۰۰۰  

متر، از جنس  سانت� ۱۵نصب واتر استاپ به عرض تهیه و 
.Wالستی 

۱۳۰۷۰۲ 

 مترطول ۵,۴۴۰  

متر  سانت� ۱، برای هر ۱۳۰۷۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر. سانت� ۱۵اضافه بر 

۱۳۰۸۰۱ 

 مترطول ۳,۵۷۰  

متر  سانت� ۱، برای هر ۱۳۰۷۰۲بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر. سانت� ۱۵اضافه بر 

۱۳۰۸۰۲ 



  کاری و کارهای متفرقه سیزدهم. عایقفصل 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۳۰۹۰۱ عایق کاری رطوبت� با یW قشر اندود قیری. مترمربع ۴۳,۲۰۰  

 ۱۳۰۹۰۲ عایق کاری رطوبت� با دو قشر اندود قیری و یW الیه گون�. مترمربع ۱۴۱,۰۰۰  

 ۱۳۰۹۰۳ عایق کاری رطوبت� با سه قشر اندود قیری و دو الیه گون�. مترمربع ۲۳۲,۰۰۰  

  

 مترمربع ۱۳۱,۵۰۰

روطوبت� با عایق پیش ساخته درجه یW عایق کاری 
 ۳متشCل از قیر و الیاف پل� استر و ت� شو، به ضخامت 

 متر به انضمام قشر آستر. میل�

۱۳۱۰۰۱ 

  
 مترطول 

ها و  بندهای چوبی ـ چپری ـ اپیها و شمع اندود قیری پایه 
 حصارها.

۱۳۱۱۰۱ 

  
 مترطول 

حصارها های فلزی بندهای سبW فلزی و  اندود قیری پایه
 ها. و گلخانه

۱۳۱۱۰۲ 

 ۱۳۱۲۰۱ متر. سانت� ۲عایق کاری با آسفالت نرم به ضخامت  مترمربع ۱۲۳,۰۰۰  

 مترمربع ۳۸,۹۰۰  

متر  برای هریW سانت� ۱۳۱۲۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر به تناسب محاسبه میشود. ضخامت اضاف�، کسر سانت�

۱۳۱۲۰۲ 

 مترمربع ۴۶,۰۰۰  

عایق کاری با انواع رنگ و ضد زنگ برای هر قشر روی 
 مخازن فلزی. 

۱۳۱۳۰۱ 

  

 مترمربع ۲۰,۲۰۰

عایق کاری توسط پاشیدن مواد روغن� و نفت� و شیمیایی و 
صنعت� برای تثبیت شن و ماسه و سطوح واریزه ای یا کم 

 کردن نفوذپذیری نظیر مالچ پاش�.

۱۳۱۴۰۱ 

  
 مقطوع 

ساختمانهای کنترل، اداری و نگهبان�، تهیه مصالح و اجرای 
 برداری. بمنظور استفاده در دوران بهره

۱۳۱۵۰۱ 

  
 مقطوع 

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

۱۳۱۵۰۲ 

 کیلوگرم ۳۱۱,۵۰۰  

تهیه و کارگذاری لوله پالستی�C در ابنیه فن� برای عبور 
 آب.

۱۳۱۶۰۱ 
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  حمل مصالح عموم;.  چهاردهم  فصل

 ۱۳۹۷آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 

 
 

۹۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر - تن  ۱,۲۵۰  

حمل فوالد، سیمان پاکت� و آهW پاکت� برای مسافت مازاد 
 کیلومتر. ۷۵کیلومتر، تا  ۳۰بر 

۱۴۰۱۰۱ 

 کیلومتر - تن  ۸۴۵  

حمل فوالد، سیمان پاکت� و آهW پاکت� برای مسافت مازاد 
 کیلومتر. ۱۵۰کیلومتر، تا  ۷۵بر 

۱۴۰۱۰۲ 

 کیلومتر - تن  ۵۳۰  

فوالد، سیمان پاکت� و آهW پاکت� برای مسافت مازاد حمل 
 کیلومتر. ۳۰۰کیلومتر، تا  ۱۵۰بر 

۱۴۰۱۰۳ 

 کیلومتر - تن  ۴۴۰  

حمل فوالد، سیمان پاکت� و آهW پاکت� برای مسافت مازاد 
 کیلومتر.  ۴۵۰کیلومتر، تا  ۳۰۰بر 

۱۴۰۱۰۴ 

 کیلومتر - تن  ۳۷۵  

حمل فوالد، سیمان پاکت� و آهW پاکت� برای مسافت مازاد 
 کیلومتر.  ۷۵۰کیلومتر، تا  ۴۵۰بر 

۱۴۰۱۰۵ 

 کیلومتر - تن  ۳۱۵  

حمل فوالد، سیمان پاکت� و آهW پاکت� برای مسافت مازاد 
 کیلومتر . ۷۵۰بر 

۱۴۰۱۰۶ 

  ۹۲ 

  - مترطول 
 کیلومتر

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

۱۴۰۳۰۱ 

  ۲۱۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

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

۱۴۰۳۰۲ 

  ۴۰۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

متر برای  میل� ۵۰۰تا  ۴۰۰حمل انواع لوله بتن� به قطر 
 Wکیلومتر.مسافت مازاد بر ی 

۱۴۰۳۰۳ 

  ۵۰۵ 

  - مترطول 
 کیلومتر

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

۱۴۰۳۰۴ 

  ۹۶۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

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

۱۴۰۳۰۵ 

  ۱,۵۵۰ 

  - مترطول 
 کیلومتر

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

۱۴۰۳۰۶ 

  

 

 –کیلوگرم 
 کیلومتر

پل� اتیلن به   ، P.V.Cهای پالستی�C  حمل انواع لوله
ای به هر قطر برای مسافت مازاد بر  صورت کالف� یا شاخه

 کیلومتر.  ۳۰

۱۴۰۳۰۷ 

 ۱۴۰۴۰۱ کیلومتر. ۷۵تا  ۳۰حمل قیر فله برای مسافت مازاد بر  کیلومتر - تن  ۱۲۵  

 ۱۴۰۴۰۲ کیلومتر. ۷۵حمل قیر فله برای مسافت مازاد بر  کیلومتر - تن  ۲۵۰  

 ۱۴۰۴۰۳ حمل مالچ نفت� به وسیله تریل�. کیلومتر - تن  ۶۷۰  



  طبیع; و حمل دست; مصالحهای کشاورزی و منابع  حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۹۳   

 
 

  های کشاورزی و منابع طبیع; و حمل دست; مصالح حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
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  طبیع; و حمل دست; مصالحهای کشاورزی و منابع  حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 
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  های کشاورزی و منابع طبیع; و حمل دست; مصالح حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۹۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر ۳۰  

 ۳۰های تا فاصله  گلدانای و گلدان� در  حمل گیاهان بوته
 بوته یا گلدان. ۱۰۰۰کیلومتری با ماشین، بر حسب هر 

۱۵۰۲۰۱ 

 کیلومتر ۶٫۲  

مازاد بر   مسافت حمل ای و گلدان� برای  گیاهان بوته  حمل
 بوته یا گلدان. ۱۰۰۰کیلومتر، بر حسب هر   ۳۰

۱۵۰۲۰۲ 

  

 کیلومتر 

متر  سانت� ۱۰های به قطر تا  حمل نهال گلدان� در گلدان
کیلومتر، بر حسب هر  ۳۰توسط ماشین از نهالستان تا فاصله 

 گلدان. ۱۰۰۰

۱۵۰۳۰۱ 

  

 کیلومتر 

متر  سانت� ۱۰های به قطر تا  حمل نهال گلدان� در گلدان
 ۳۰توسط ماشین از نهالستان برای مسافت حمل بیش از 

 گلدان. ۱۰۰۰کیلومتر، بر حسب هر 

۱۵۰۳۰۲ 

  
 کیلومتر 

، در صورت� ۱۵۰۳۰۲و   ۱۵۰۳۰۱نسبت به ردیف بها  اضافه
 متر باشد. سانت� ۱۰ها بیش از  که قطر گلدان

۱۵۰۴۰۱ 

  

 کیلومتر ۲۰

دار به قطر ساقه (تنه)  حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه
 ۳۰متر از نهالستان برای مسافت حمل تا  سانت� ۲حداکثر 

 اصله.  ۱۰۰۰کیلومتر به ازای هر 

۱۵۰۵۰۱ 

  

 کیلومتر 

دار به قطر ساقه (تنه)  حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه
متر از نهالستان برای مسافت حمل بیش از  سانت� ۲حداکثر 

 اصله. ۱۰۰۰کیلومتر بر حسب   ۳۰

۱۵۰۵۰۲ 

  

 کیلومتر 

در  ۱۵۰۵۰۲تا  ۱۵۰۵۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
 ۲دار و پاجوش) بیش از  ریشه قطر قلمه (نهال   صورت� که

 متر باشد. سانت�

۱۵۰۶۰۱ 

  

 کیلوگرم ۲۱۵

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک،  حمل 
کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلLرد، چوب و چپر، 
سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با دست کارگر، به ازای هر 

 متر. ۵۰

۱۵۰۷۰۱ 

  

 کیلوگرم ۲۰۰

ماسه، خاک، مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن،  حمل 
کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلLرد، چوب و چپر، 
سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با وسیله دست� مانند 

 متر. ۵۰فرغون، به ازای هر 

۱۵۰۷۰۲ 

  

 کیلوگرم ۱۴۵

مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک،  حمل 
کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلLرد، چوب و چپر، 
سیمان و سیم خاردار و نظایر آن به وسیله چهارپا، به ازای 

 متر. ۵۰هر 

۱۵۰۷۰۳ 



  های کشاورزی و منابع طبیع; و حمل دست; مصالح حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۹۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۳,۱۶۰  

الستیW فرسوده و نیم کول با دست کارگر، به ازای هر   حمل
 متر. ۵۰

۱۵۰۹۰۱ 

 عدد ۱,۵۸۰  

الستیW فرسوده و نیم کول با وسیله دست� مانند   حمل
 متر. ۵۰فرغون، به ازای هر 

۱۵۰۹۰۲ 

 عدد ۳,۶۱۰  

 ۵۰الستیW فرسوده و نیم کول با چهارپا، به ازای هر   حمل
 متر.

۱۵۰۹۰۳ 

 ۱۵۱۰۰۱ متر. ۵۰بوته گلدان�  با دست کارگر، به ازای هر   حمل بوته ۴۸۰  

 بوته ۲۹۵  

بوته گلدان� با وسیله دست� مانند فرغون، به ازای هر   حمل
 متر. ۵۰

۱۵۱۰۰۲ 

 ۱۵۱۰۰۳ متر. ۵۰با  چهارپا، به ازای هر  بوته گلدان�  حمل بوته ۵۲۰  

 اصله ۵۶  

با دست   حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت
 متر. ۵۰کارگر، به ازای هر 

۱۵۱۱۰۱ 

 اصله ۴۴  

حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با وسیله 
 متر. ۵۰دست� مانند فرغون، به ازای هر 

۱۵۱۱۰۲ 

 اصله ۹۳  

از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با چهارپا، حمل قلمه 
 متر. ۵۰به ازای هر 

۱۵۱۱۰۳ 

 کیلوگرم ۵۹  

بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با   حمل
 متر. ۵۰دست کارگر، به ازای هر 

۱۵۱۲۰۱ 

 کیلوگرم ۴۹  

بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با   حمل
 متر. ۵۰به ازای هر وسیله دست� مانند فرغون، 

۱۵۱۲۰۲ 

 کیلوگرم ۱۲۵  

بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با    حمل
 متر. ۵۰چهارپا، به ازای هر 

۱۵۱۲۰۳ 

  

 اصله ۲۸۵

متر، بدون  سانت� ۲نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا   حمل
تخلیه ماشین تا محل غرس (کاشت)   گلدان از محل

 متر. ۵۰ازای هر دست کارگر، به  با 

۱۵۱۳۰۱ 

  

 اصله ۲۳۰

متر، بدون  سانت� ۲نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا  حمل 
غرس (کاشت) با   تخلیه ماشین تا محل  گلدان از محل

 متر. ۵۰وسیله دست� مانند فرغون، به ازای هر 

۱۵۱۳۰۲ 

  

 اصله ۱۹۵

متر، بدون  سانت� ۲نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا   حمل
تخلیه ماشین تا محل غرس (کاشت) با    گلدان از محل

 متر. ۵۰چهارپا، به ازای هر 

۱۵۱۳۰۳ 



  های کشاورزی و منابع طبیع; و حمل دست; مصالح حمل نهاده.  پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۹۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 گلدان ۷۱۰

متر از  سانت� ۱۰نهال گلدان� در گلدانهای به قطر تا   حمل
محل تخلیه به محل غرس (کاشت)  با دست کارگر، به ازای 

 متر. ۵۰هر 

۱۵۱۴۰۱ 

  

 گلدان ۴۶۵

متر از  سانت� ۱۰گلدانهای به قطر تا نهال گلدان� در   حمل
محل تخلیه به محل غرس (کاشت) با وسیله دست� مانند 

 متر. ۵۰فرغون، به ازای هر 

۱۵۱۴۰۲ 

  

 گلدان ۷۹۰

متر از  سانت� ۱۰نهال گلدان� در گلدانهای به قطر تا   حمل
محل تخلیه به محل غرس (کاشت) با  چهارپا، به ازای هر 

 متر. ۵۰

۱۵۱۴۰۳ 

  

 گلدان 

در  ۱۵۱۴۰۳تا  ۱۵۱۴۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
متر باشد (به  سانت� ۱۰صورت� که قطر گلدانها بیش از 

 نسبت افزایش مساحت قاعده گلدان).

۱۵۱۵۰۱ 

  

 اصله 

ها  ها و قلمه های حمل پاجوش به ردیف  بها نسبت اضافه
متر در ساقه (به نسبت افزایش  سانت� ۲برای قطر بیش از  

 قطر).

۱۵۱۶۰۱ 

  
 گلدان 

های گلدان� حساس  بهای حمل در صورت� که نهال اضافه
 باشند.

۱۵۱۷۰۱ 

  
 اصله 

بهای حمل در صورت� که قلمه ـ پاجوش یا نهال  اضافه
 دار حساس باشد. ریشه

۱۵۱۸۰۱ 



  برداری و جنگلداری بهره.  شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 

 
 

۹۸   
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  برداری و جنگلداری بهره.  شانزدهم  فصل
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  برداری و جنگلداری بهره.  شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای واحد پایه رشته 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 اصله ۷,۲۲۰  

متر در زمین هموار  سانت� ۱۰قطع درخت با  قطر برابر سینه 
 چوب سخت.های  درصد) از گونه ۱۰(تا شیب 

۱۶۰۳۰۱ 

 اصله ۵,۱۶۰  

متر  سانت� ۱۰برای هر  ۱۶۰۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 افزایش قطر برابر سینه.

۱۶۰۴۰۱ 

  

 اصله ۲۴,۷۰۰

آماده کردن تنه درخت برای بینه زن� (تهیه گرده بینه) با قطر 
متر از درختان قطع شده سخت چوب با  سانت� ۳۰متوسط 

 انجام کلیه کارهای الزم.

۱۶۰۵۰۱ 

  

 اصله ۶,۱۸۰

برای افزایش قطر  ۱۶۰۵۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
متر اضاف�  به طبقه  قطری ما  سانت� ۱۰متوسط به ازای هر 

متر اضاف� اول یCبار،  سانت� ۱۰قبل اضافه میLردد. ، برای 
متر اضاف� سوم  سانت� ۱۰متر اضاف� دوم دو بار و  سانت� ۱۰

  سه بار و همین طور ال� آخر به صورت تجمع مقادیر.

۱۶۰۶۰۱ 

 درصد - ۲۰  

در  ۱۶۰۴۰۱و  ۱۶۰۳۰۱های  کسر بها نسبت به ردیف
 صورت� که گونه چوب نرم باشد.

۱۶۰۶۰۲ 

 ۱۶۰۷۰۱ هزینه تهیه گرده بینه. مترمCعب   

  

 مترطول 

های گرده و صاف کردن محیط آنها  زدایی از چوب گره
 ۳۰بمنظور تهیه پایه، تیر، ستون و... تا محیط متوسط 

 متر. سانت�

۱۶۰۷۰۲ 

  
 مترطول 

 ۳۰های گرده تا محیط متوسط  پوست کندن چوب
 متر. سانت�

۱۶۰۷۰۳ 

  
 مترطول 

با ازای  ۱۶۰۷۰۳و  ۱۶۰۷۰۲بها نسبت به ردیفهای  اضافه
 متر به محیط متوسط. سانت� ۱۰افزایش هر 

۱۶۰۷۰۴ 

  
 اصله 

تبر زدن تنه درختان بمنظور زودتر مثمر شدن آنها یا کاهش 
 رشد ارتفاع� (غرورگیری). 

۱۶۰۷۰۵ 

 هر پالک ۱۴,۵۰۰  

دستمزد نصب و یا بستن پالک شناسایی (شناسنامه) بر 
 روی درختان.

۱۶۰۷۰۶ 

 ۱۶۰۸۰۱ هزینه تهیه الوار استاندارد از چوبهای سخت. مترمCعب   

 ۱۶۰۸۰۲ الوار کوتاه از چوبهای سخت.هزینه تهیه  مترمCعب   

 ۱۶۰۹۰۱ هزینه تهیه تروارس استاندارد از چوبهای سخت. مترمCعب   

 ۱۶۰۹۰۲ هزینه تهیه تراورس کوتاه از چوبهای سخت. مترمCعب   

 ۱۶۱۰۰۱ هزینه تهیه قنداق از چوبهای سخت. مترمCعب   

 ۱۶۱۱۰۱ هزینه تهیه نعل از چوبهای سخت. مترمCعب   



  برداری و جنگلداری بهره.  شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 

 
 

۱۰۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۶۱۲۰۱ هزینه تهیه دو نعل از چوبهای سخت. مترمCعب   

 ۱۶۱۳۰۱ هزینه تهیه پلور (واشان) از چوبهای سخت. مترمCعب   

 ۱۶۱۴۰۱ هزینه تهیه تخته از چوبهای سخت. مترمCعب   

 ۱۶۱۵۰۱ متر از چوبهای سخت. ۳هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

 ۱۶۱۵۰۲ متر از چوبهای سخت.  ۶هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

 ۱۶۱۵۰۳ متر از چوبهای سخت.  ۸هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

 ۱۶۱۵۰۴ متر از چوبهای سخت.  ۱۰هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

 ۱۶۱۵۰۵ متر از چوبهای سخت. ۱۲هزینه تهیه تیرچوبی با طول  اصله   

  
 اصله 

از چوبهای سخت با قطر  تهیه سیم پایه (پایه چوبی)
 متر. ۲٫۲متر و طول حداکثر  سانت� ۱۰حداکثر 

۱۶۱۶۰۱ 

 ۱۶۱۷۰۱ هزینه تهیه کاتین از چوبهای سخت.  مترمCعب   

 ۱۶۱۷۰۲ هزینه تهیه کاتین از چوبهای سخت. تن   

 ۱۶۱۸۰۱ هزینه تهیه الره از چوبهای سخت. تن   

 ۱۶۱۹۰۱ چوبهای سخت.هزینه تهیه ستون استاندارد از  اصله   

 ۱۶۲۰۰۱ تهیه رام از چوبهای سخت. اصله   

 ۱۶۲۱۰۱ تهیه کالهW از چوبهای سخت. اصله   

 ۱۶۲۲۰۱ تهیه قیم ساده از چوبهای سخت. اصله   

 ۱۶۲۳۰۱ تهیه هیزم از چوبهای سخت. تن   

  
 تن 

برای تهیه هیزم در  ۱۶۲۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 جنگل مخروبه.

۱۶۲۳۰۲ 

 ۱۶۲۴۰۱ هزینه بارگیری گرده بینه  با لودر چنگW دار یا جرثقیل. مترمCعب   

 ۱۶۲۴۰۲ هزینه  حمل گرده بینه. مترمCعب   

 ۱۶۲۴۰۳ هزینه حمل چوب آالت الواری. مترمCعب   

 ۱۶۲۴۰۴ هزینه جمع آوری و حمل کاتین.  مترمCعب   

 ۱۶۲۴۰۵ هزینه جمع آوری وحمل هیزم. تن   

  
 مترمCعب 

داراب کردن چوب آالت و مقطوعات به صورت مشبW و 
 افق� (براساس اصول فن�).

۱۶۲۵۰۱ 

 ۱۶۲۵۰۲ داراب کردن چوب آالت و مقطوعات به صورت عمودی. مترمCعب   

 ۱۶۲۶۰۱ اندود کردن مقطع مقطوعات با پارافین. اصله   



  برداری و جنگلداری بهره.  شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 

 
 

۱۰۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۶۲۶۰۲ اندود کردن مقطع مقطوعات با رنگ و ضد زنگ. اصله   

 ۱۶۲۷۰۱ و ابزار الزم. Sمقاطع گرده بینه با تهیه  (S)اس کوبی  عدد   

  
 مترطول 

 ۱۰پوست کن� درختان قطع شده با قطر برابر سینه 
 متر. سانت�

۱۶۲۸۰۱ 

  
 مترطول 

متر  سانت� ۱۰برای هر ۱۶۲۸۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 میشود.افزایش قطر برابر سینه که به قطر ما قبل اضافه 

۱۶۲۹۰۱ 

 ۱۶۳۰۰۱ تنک کردن عرصه های جنگل� یا نهالCاری شده. هCتار   

  

 هCتار 

های مستقر تا مرحله شل در عرصه از طریق  آزاد کردن نهال
های  های هرز و مزاحم و یا کاهش تعداد نهال حذف علف

 های نامرغوب برای هر نوبت. گونه

۱۶۳۱۰۱ 

  

 هCتار 

های با ضریب  سرما یا گونه های حساس به هرس فرم گونه
زیاد دو شاخه یا چند به منظور جلوگیری از دو یا چند 

 شاخه شدن در مرحله شل تا خال شامل کلیه کارهای الزم.

۱۶۳۲۰۱ 

 ۱۶۳۳۰۱ های سوزن� برگ. هرس خشW (زنده) گونه هCتار   



  های کشاورزی و منابع طبیع; فصل  نوزدهم. نهاده
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۰۳   

 
 

  های کشاورزی و منابع طبیع; فصل  نوزدهم. نهاده
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  های کشاورزی و منابع طبیع; فصل  نوزدهم. نهاده
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۰۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۹۰۱۰۱ خاک رس زراع�. مترمCعب   

 ۱۹۰۱۰۲ خاک پوکه معدن�. مترمCعب   

 ۱۹۰۱۰۳ خاک پوکه صنعت�. مترمCعب   

 ۱۹۰۲۰۱ ماسه بادی نرم دریایی. مترمCعب   

 ۱۹۰۲۰۲ ای). ماسه بادی زیر سرندی (رسوبات کارخانه مترمCعب   

 ۱۹۰۲۰۳ ماسه بادی خاکدار معدن�. مترمCعب   

 ۱۹۰۲۰۴ ماسه شCری. مترمCعب   

 ۱۹۰۳۰۱ خاک پیت. کیلوگرم   

 ۱۹۰۳۰۲ خاک هوموس� و غن� از مواد آل�. مترمCعب   

 ۱۹۰۳۰۳ خاک ریشه (همراه با ریشه گیاهان چمن�). کیلوگرم   

 ۱۹۰۳۰۴ خاک زراعت� غن�. مترمCعب   

 ۱۹۰۳۱۰ آهW معدن� برای غن� کردن و یا اصالح خاکها. تن   

 ۱۹۰۴۰۱ کود حیوان� گوسفندی پوسیده. مترمCعب   

 ۱۹۰۴۰۲ کود حیوان� گوسفندی تازه. مترمCعب   

 ۱۹۰۴۰۳ کود حیوان� گاوی پوسیده. مترمCعب   

 ۱۹۰۴۰۴ کود حیوان� گاوی تازه. مترمCعب   

 ۱۹۰۴۱۰ کود مرغ� پوسیده (آهCدار). مترمCعب   

 ۱۹۰۴۱۱ کود مرغ� تازه. مترمCعب   

 ۱۹۰۴۲۰ خاکبرگ (کود). مترمCعب   

 ۱۹۰۴۲۱ ها برای تقویت خاک. کود سبز از لLوم مترمCعب   

 ۱۹۰۴۳۰ کود شیمیایی ازته (اوره). کیلوگرم   

 ۱۹۰۴۳۱ کود شیمیایی فسفاته و سوپر فسفاته. کیلوگرم   

 ۱۹۰۴۳۲ کود شیمیایی نیتراته. کیلوگرم   

 ۱۹۰۴۴۰ کود کمپوست (کود بازیافت زباله). کیلوگرم   

 ۱۹۰۵۰۱ ماالتیون). -سم آفت کش� (مانند گوزاتیون  لیتر   

 ۱۹۰۵۱۰ سم ضد عفون� مانند ویتاواکس. کیلوگرم   

 ۱۹۰۵۱۱ سم قارچ کش و ضد عفون� کننده. کیلوگرم   

 ۱۹۰۵۲۰ سم علف کش. کیلوگرم   



  های کشاورزی و منابع طبیع; فصل  نوزدهم. نهاده
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۰۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم 

سموم دفع جوندگان و خزندگان (موش، سوسW و 
 حشرات).

۱۹۰۵۳۰ 

 ۱۹۰۶۰۱ روغن آفت کش. لیتر   

 ۱۹۰۶۰۲ سنکور. لیتر   

گروپایرون دزرتروم. کیلوگرم     ۱۹۰۷۰۱ آ

گروپایرون النگاتوم. کیلوگرم     ۱۹۰۷۰۲ آ

گروپایرون تریCو فوروم. کیلوگرم     ۱۹۰۷۰۳ آ

گروپایرون  کیلوگرم     ۱۹۰۷۰۴ .(tauri)آ

گروپایرون کریستاتوم. کیلوگرم     ۱۹۰۷۰۵ آ

 ۱۹۰۷۱۰ چاودار یCساله. کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۱۱ چاودار دو ساله. کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۱۲ چاودار چند ساله. کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۲۰ علف پشم�C. کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۳۰ دم اسبی. کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۴۰ نس�. کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۵۰ چمن دیم. کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۷۰ پوآ. کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۸۰ پیازدار.چوب  کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۹۰ ملیCا خوش خوراک. کیلوگرم   

 ۱۹۰۷۹۵ ارزن. کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۰۱ گون مرتع� کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۱۰ گون گزانگبین. کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۲۰ گون مرتع� خوش خوراک. کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۳۰ جاشیر. کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۴۰ کما. کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۵۰ سالسوال. کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۶۰ اسفناج وحش�. کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۷۰ درمنه دشت�. کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۷۱ درمنه کوه�. کیلوگرم   



  های کشاورزی و منابع طبیع; فصل  نوزدهم. نهاده
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۰۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۹۰۸۸۰ اروشیا. کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۸۵ کوخیا کیلوگرم   

 ۱۹۰۸۹۰ توت روباه. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۰۱ یونجه کریساری. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۰۲ قره یونجه اصیل. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۰۳ یونجه همدان� اصیل. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۰۴ یونجه یزدی اصیل. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۰۵ یونجه بغدادی اصیل. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۰۶ یونجه اسCوتالتا. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۰۷ یونجه پل� مرفا. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۲۰ اسپرس. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۳۰ ای سرد سیری. ماشW گل خوشه کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۳۱ ای گرم سیری. ماشW گل خوشه کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۳۶ گاودانه). -خلر (گرگرو  کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۴۰ شبدر برسیم. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۴۱ شبدر ایران�. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۵۰ چغندر و شلغم دام�. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۵۶ ای منداب علوفه کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۶۰ (سوسنگرد).سورگرم سودانگراس  کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۶۱ ای رقم بوم� اصفهان. ذرت خوشه کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۷۰ ترپتیCاله. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۷۵ ارزن. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۸۰ جو معمول�. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۹۰ جو دوسر. کیلوگرم   

 ۱۹۰۹۹۵ جو لخت. کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۰۱ گردو. کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۱۰ بادام. کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۲۰ پسته. کیلوگرم   



  های کشاورزی و منابع طبیع; فصل  نوزدهم. نهاده
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۰۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۹۱۰۳۰ فندق. کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۴۰ زالزالW خوراک�. کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۴۶ سنجد. کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۵۰ گیالس. کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۶۰ کلیه هسته جات (هلو، آلبالو، آلو). کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۷۰ نارنج. -انواع مرکبات  کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۸۰ گالبی وحش�. کیلوگرم   

 ۱۹۱۰۹۰ کنار. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۰۱ بادام کوه�. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۰۲ بادام تلخ. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۰۳ ارژن. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۱۰ بنه (پسته کوه�). کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۱۶ محلب. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۲۰ گیالس وحش�. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۲۵ زالزالW قرمز (وحش�). کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۳۰ کهور پاکستان�. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۳۱ کهور ایران�. کیلوگرم   

کاسیا. کیلوگرم     ۱۹۱۱۴۰ آ

کاسیا (فیاللوسیا). کیلوگرم     ۱۹۱۱۴۱ آ

کاسیا ویCتوریا. کیلوگرم     ۱۹۱۱۴۲ آ

 ۱۹۱۱۵۰ درمان عقرب. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۵۲ داغداغان. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۵۳ نارون. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۵۵ خرنوب. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۵۷ ارغوان. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۶۰ اقاقیا. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۶۵ زبان کنجشW. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۶۸ عرعر. کیلوگرم   



  های کشاورزی و منابع طبیع; فصل  نوزدهم. نهاده
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۰۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۹۱۱۷۰ افرا زینت�. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۷۵ افرا معمول�. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۸۰ ابریشم ایران�. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۸۱ ابریشم مصری. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۸۴ ابریشم هندی. کیلوگرم   

 ۱۹۱۱۹۰ اکالیپتوس. کیلوگرم   

 ۱۹۱۲۰۱ کاج تهران. کیلوگرم   

 ۱۹۱۲۱۰ کاج سیاه. کیلوگرم   

 ۱۹۱۲۲۰ کاج مشهد. کیلوگرم   

 ۱۹۱۲۵۰ ای. سرو نقره کیلوگرم   

 ۱۹۱۲۶۰ ای. سرو خمره کیلوگرم   

 ۱۹۱۲۶۱ سرو ناز. کیلوگرم   

 ۱۹۱۲۷۰ سرو شیراز. کیلوگرم   

 ۱۹۱۲۸۰ زربین. کیلوگرم   

 ۱۹۱۲۹۰ بلوط. کیلوگرم   

 ۱۹۲۰۰۱ ساله). ۳و  ۲، ۱نهال گردو (  اصله   

 ۱۹۲۰۱۰ نهال بادام.  اصله   

 ۱۹۲۰۲۰ نهال پسته.  اصله   

 ۱۹۲۰۳۰ نهال فندق.  اصله   

 ۱۹۲۰۴۰ نهال زالزالW.  اصله   

 ۱۹۲۰۴۶ نهال سنجد.  اصله   

 ۱۹۲۰۵۰ نهال گیالس.  اصله   

 ۱۹۲۰۶۰ نهال (هلو، آلبالو و آلو).  اصله   

 ۱۹۲۰۷۰ نهال مرکبات.  اصله   

 ۱۹۲۰۸۰ نهال و پاجوش خرما (نخل).  اصله   

 ۱۹۲۰۹۵ کنار.  اصله   

  
 اصله 

ساله) بوم�، پیوندی (سیاه، شاتوت،  ۳و  ۲، ۱نهال توت ( 
 سفید).

۱۹۲۱۱۰ 

 ۱۹۲۱۲۰ نهال زیتون.  نهال   



  های کشاورزی و منابع طبیع; فصل  نوزدهم. نهاده
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۰۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۹۲۱۳۰ نهال گالبی.  اصله   

 ۱۹۲۱۴۰ نهال سیب. اصله   

 ۱۹۲۱۵۰ نهال به. اصله   

 ۱۹۲۱۶۰ ای). نهال ازگیل (زرد و قهوه اصله   

 ۱۹۲۱۷۰ نهال پاجوش انجیر. اصله   

 ۱۹۲۱۷۵ نهال انبه. اصله   

 ۱۹۲۱۸۰ پاجوش خرما. اصله   

 ۱۹۲۱۸۵ پاجوش خرمالو. اصله   

 ۱۹۲۱۹۰ پاجوش آلبالو. اصله   

 ۱۹۲۲۰۱ قلمه مو. قلمه   

 ۱۹۲۲۱۰ قلمه سنجد. قلمه   

 ۱۹۲۲۲۰ قلمه انار. قلمه   

 ۱۹۲۲۳۰ قلمه انجیر. قلمه   

 ۱۹۲۲۴۰ قلمه زیتون. قلمه   

 ۱۹۲۳۰۱ قلمه صنوبر (و تبریزی). قلمه   

 ۱۹۲۳۱۰ مجنون). قلمه بید(معمول� و قلمه   

 ۱۹۲۳۲۰ قلمه چنار و سپیدار. قلمه   

 ۱۹۲۳۳۰ قلمه گز. قلمه   

 ۱۹۲۳۴۰ قلمه توسCا. قلمه   

 ۱۹۲۳۵۰ قلمه راش. قلمه   

 ۱۹۳۱۰۱ نهال بلوط. اصله   

 ۱۹۳۱۳۰ نهال کهور ایران�. اصله   

 ۱۹۳۱۳۱ نهال کهور پاکستان�. اصله   

 ۱۹۳۱۴۰ نهال کهور آکاسیا. اصله   

کاسیا سالیسینا. اصله     ۱۹۳۱۴۱ آ

کاسیا فیاللوسینا. اصله     ۱۹۳۱۴۲ آ

کاسیا ویCتوریا. اصله     ۱۹۳۱۴۳ آ

 ۱۹۳۱۵۰ نهال درمان عقرب. اصله   



  های کشاورزی و منابع طبیع; فصل  نوزدهم. نهاده
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۱۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۹۳۱۵۲ نهال داغداغان. اصله   

 ۱۹۳۱۵۳ نهال نارون. اصله   

 ۱۹۳۱۵۵ نهال خرنوب. اصله   

 ۱۹۳۱۵۷ نهال ارغوان. اصله   

 ۱۹۳۱۶۰ نهال اقاقیا. اصله   

 ۱۹۳۱۶۵ نهال زبان گنجشW. اصله   

 ۱۹۳۱۶۸ نهال عرعر. اصله   

 ۱۹۳۱۷۰ نهال افرا زینت�. اصله   

 ۱۹۳۱۷۵ نهال افرا معمول�. اصله   

 ۱۹۳۱۸۰ نهال ابریشم ایران�. اصله   

 ۱۹۳۱۸۱ نهال ابریشم مصری. اصله   

 ۱۹۳۱۸۴ نهال ابریشم هندی. اصله   

 ۱۹۳۱۹۰ نهال اکالیپتوس. اصله   

 ۱۹۳۱۹۵ نهال راش. اصله   

 ۱۹۳۲۰۱ نهال کاج تهران. اصله   

 ۱۹۳۲۱۰ نهال کاج سیاه. اصله   

 ۱۹۳۲۲۰ نهال کاج مشهد. اصله   

 ۱۹۳۲۲۵ ای. نهال سرو نقره اصله   

 ۱۹۳۲۶۰ ای. نهال سرو خمره اصله   

 ۱۹۳۲۶۱ نهال سروناز. اصله   

 ۱۹۳۲۷۰ نهال سرو شیرازی. اصله   

 ۱۹۳۲۸۰ نهال زربین. اصله   

 ۱۹۴۰۰۱ نهال. اصله   



  دستمزدی  . کارهایبیستم  فصل
 ۱۳۹۷آبخیزداری و منابع طبیع; سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 

 
 

۱۱۱   

 
 

  دستمزدی  . کارهایبیستم  فصل
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  دستمزدی  . کارهایبیستم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۱۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۲۰۱۱۰۱ دستمزد مراقبت از جنگل در شمال کشور. هCتار سال   

 ۲۰۱۱۰۲ خارج شمال کشور.دستمزد مراقبت از جنگل در  هCتار سال   

  
 هCتار سال 

های خارج شمال  کاریها در جنگل دستمزد مراقبت از جنگل
 کشور (قرقبان�).

۲۰۱۲۰۱ 

 ۲۰۱۲۰۲ دستمزد مراقبت در خارج از شمال کشور. هCتار سال   

 ۲۰۱۳۰۱ بان�). دستمزد مراقبت از مرتع (مرتع هCتار سال   

 ۲۰۱۴۰۱ بیولوژی�C آبخیزداری. های مراقبت از عرصه هCتار سال   

  
 هCتار سال 

هایی با  کاری عملیات در عرصه مراقبت از بذرکاری و نهال
 های مراتع. شرایط توپوگرافیW مختلف و پروژه

۲۰۱۵۰۱ 

  
 هCتار سال 

هایی با  کاری عملیات در عرصه مراقبت از بذرکاری و نهال
 آبخیزداری.های  شرایط توپوگرافیW مختلف و پروژه

۲۰۱۵۰۲ 

  
 هCتار سال 

هایی با  کاری عملیات در عرصه مراقبت از بذرکاری و نهال
 های بیابان. شرایط توپوگرافیW مختلف و پروژه

۲۰۱۵۰۳ 

  

 هCتار 

های مستقر تا مرحله شل در عرصه از طریق  آزاد کردن نهال
های  های هرز و مزاحم و یا کاهش تعداد نهال حذف علف

های شمال  نا مرغوب برای هرنوبت در جنگلهای  گونه
 کشور.

۲۰۲۱۰۱ 

  

 هCتار 

های مستقر تا مرحله شل در عرصه از طریق  آزاد کردن نهال
های  های هرز و مزاحم و یا کاهش تعداد نهال حذف علف

های خارج  های نا مرغوب برای هرنوبت در جنگل گونه
 شمال کشور.

۲۰۲۱۰۲ 

 ۲۰۲۱۰۳ عرصه جنگل� از شمال کشور.پاک کردن هر هCتار  هCتار   

 ۲۰۲۱۰۴ پاک کردن هر هCتار عرصه جنگل� خارج از شمال کشور. هCتار   

  
 هCتار 

هادر مرحله شل تا خال شامل کلیه  هرس فرم شاخه نهال
 های شمال کشور. کارهای الزم در جنگل

۲۰۲۱۰۵ 

  
 هCتار 

 هادر مرحله شل تا خال شامل کلیه هرس فرم شاخه نهال
 های خارج از شمال کشور. کارهای الزم در جنگل

۲۰۲۱۰۶ 

 ۲۰۲۱۰۷ های سوزن� برگ. هرس خشW (زنده) گونه هCتار   

 ۲۰۲۲۰۱ های شمال. غن� سازی زیر اشCوب در جنگل هCتار   

  
 هCتار 

های خارج از شمال  غن� سازی زیر اشCوب در جنگل
 کشور.

۲۰۲۲۰۲ 



  دستمزدی  . کارهایبیستم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیع; سال 

  

 

 
 

۱۱۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 هCتار 

کاری شده در  جنگل� یا نهالهای  تنگ کردن عرصه
 های شمال کشور. جنگل

۲۰۲۳۰۱ 

  
 هCتار 

کاری شده در  های جنگل� یا نهال تنگ کردن عرصه
 های خارج از شمال کشور. جنگل

۲۰۲۳۰۲ 

 ۲۰۲۴۰۱ تجدید حجم درختان مقطوعه. مترمCعب   

   Wیدر رو. صد متر یC۲۰۳۱۰۱ مسیریابی و احداث مسیر اس 

   W۲۰۳۲۰۱ مسیریابی و احداث مسیر سیم نقاله. صد متر ی 

  
 هCتار 

مبارزه مCانی�C با آفات (بدون استفاده از سموم شیمیایی) 
 در عرصه.

۲۰۴۱۰۱ 

 ۲۰۴۱۰۲ مبارزه با آفات با سم پاش� در عرصه. هCتار   

 ۲۰۵۱۰۱ اطفا حریق به روش زمین�. هCتار   

 ۲۰۵۱۰۲ اطفا حریق به روش هوایی. هCتار   
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴۱۰۱۰۱ گچ فله. تن ۵۲۸,۰۰۰  

 ۴۱۰۱۰۲ کیلوگرم�. ۴۰ای (پاکت�)  گچ کیسه تن ۶۴۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۱۱۰ کلوخه آهW زنده. تن ۸۵۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۱ سیمان پرتلند نوع یW فله. تن ۱,۱۵۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۲ سیمان پرتلند نوع یW پاکت�. تن ۱,۳۲۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۳ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ۱,۱۵۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۴ سیمان پرتلند نوع دو پاکت�. تن ۱,۳۲۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۵ سیمان پرتلند نوع پنج فله. تن ۱,۱۸۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۶ سیمان پرتلند نوع پنج پاکت�. تن ۱,۳۵۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۰۱ خاک رس. مترمCعب   

 ۴۱۰۳۰۳ ماسه خاکدار معمول�. مترمCعب   

 ۴۱۰۳۰۸ ماسه بادی نرم. مترمCعب   

 ۴۱۰۳۰۹ ای. مصالح مخلوط رودخانه مترمCعب ۱۸۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۱۱ انواع ماسه شسته طبیع� و شCسته. مترمCعب ۳۳۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۱۲ انواع شن شسته طبیع� و شCسته. مترمCعب ۲۳۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۱ سنگ قلوه. مترمCعب ۱۹۸,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۲ ای بزرگ. انواع سنگ رودخانه مترمCعب   

 ۴۱۰۴۰۴ سنگ الشه. مترمCعب ۱۸۲,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۵ انواع سنگ الشه معدن�. مترمCعب ۳۰۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۶ سنگ الشه قواره شده موزایی�C. مترمCعب ۳۲۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۷ موزایی�C درز شده.سنگ الشه قواره شده  مترمCعب ۳۲۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۸ سنگ بادبر. مترمربع ۳۶۹,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۹ سنگ سرتراش. مترمCعب ۱,۲۰۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۱۰ سنگ نیم تراش. مترمCعب ۱,۳۷۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۱۱ سنگ تمام تراش. مترمCعب ۲,۰۰۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۱۲ دار. سنگ دو تیشه ریشه مترمربع ۱۶۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۶۰۱ فشاری.آجر  قالب ۱,۴۹۰  

 ۴۱۰۶۰۳ آجر ماشین� سوراخدار. قالب ۱,۲۹۰  

 ۴۱۰۷۰۱ ) تیغه.۱۰×۲۰×۲۵بلوک سفال� دیواری ( قالب ۲,۶۹۰  



  کار پای  . مصالح۱  پیوست
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴۱۰۷۰۲ .۱۶×۲۵×۴۰بلوک سفال� سقف�  قالب ۱۳,۲۰۰  

 ۴۱۰۹۰۱ )۱۰×۳۰×۴۰جدول سیمان� پارک�.( مترمCعب   

 ۴۱۰۹۰۲ ).۱۲×۴۵×۵۵جدول سیمان� فاضالبی ( مترمCعب   

 ۴۱۱۰۰۱ انواع تیرآهن معمول�. کیلوگرم ۲۶,۵۰۰  

 ۴۱۱۰۰۲ انواع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم   

 ۴۱۱۰۰۳ انواع ناودان�. کیلوگرم ۲۷,۰۰۰  

 ۴۱۱۰۰۴ انواع نبش�. کیلوگرم ۲۱,۰۰۰  

 ۴۱۱۰۰۶ انواع سپری. کیلوگرم ۲۷,۰۰۰  

 ۴۱۱۰۰۷ انواع قوط�. کیلوگرم ۲۷,۷۰۰  

 ۴۱۱۰۰۸ و پروفیل چارچوب. Zانواع پروفیل توخال�، پروفیل  کیلوگرم ۲۷,۹۰۰  

 ۴۱۱۰۰۹ انواع تسمه. کیلوگرم ۲۵,۲۰۰  

 ۴۱۱۱۰۱ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ۲۵,۳۰۰  

 ۴۱۱۱۰۳ انواع ورق سفید و گالوانیزه. کیلوگرم ۳۷,۵۰۰  

 ۴۱۱۲۰۱ انواع میلLرد ساده . کیلوگرم ۲۴,۷۰۰  

 ۴۱۱۲۰۴ انواع میلLرد آجدار. کیلوگرم ۲۰,۷۰۰  

 ۴۱۱۲۰۵ انواع شبCه جوش شده فوالدی. کیلوگرم ۳۳,۹۰۰  

 ۴۱۱۳۰۱ انواع لوله فوالدی گالوانیزه. کیلوگرم ۴۳,۳۰۰  

 ۴۱۱۳۰۲ انواع لوله فوالدی سیاه و درزدار. کیلوگرم ۲۹,۴۰۰  

 ۴۱۱۴۰۱ های مختلف. انواع تورسیم� با چشمه کیلوگرم ۲۱,۸۰۰  

 ۴۱۱۴۰۲ سیم خاردار. کیلوگرم   

 ۴۱۱۴۰۳ انواع رابیتس گالوانیزه. کیلوگرم ۳۶,۵۰۰  

 ۴۱۱۴۰۴ ای. سیم گابیون صندوقه کیلوگرم   

 ۴۱۱۴۰۵ سیم گابیون رول�. کیلوگرم   

 ۴۱۱۴۰۶ انواع کابل مهاری و سیم. کیلوگرم   

 ۴۱۱۹۰۳ ۰انواع قیر کیلوگرم ۱۵,۴۰۰  

 ۴۱۲۰۰۱ انواع تخته و چهار تراش ایران�. مترمCعب ۷,۶۱۸,۰۰۰  

 ۴۱۲۰۰۲ انواع تراورس ایران�. مترمCعب ۹,۶۱۸,۰۰۰  

 ۴۱۲۱۰۱ انواع تخته نراد خارج�. مترمCعب ۱۳,۱۱۸,۰۰۰  

 ۴۱۲۱۰۲ انواع تراورس خارج�. مترمCعب ۱۴,۱۱۸,۰۰۰  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴۱۳۳۰۱ انواع دینامیت. کیلوگرم ۷۵,۳۰۰  

 ۴۱۳۴۰۱ انواع فتیله. مترطول ۶,۴۵۰  

 ۴۱۳۵۰۱ انواع چاشن�. عدد ۲۳,۸۰۰  

 ۴۱۳۶۰۱ انواع رنگ روغن�. کیلوگرم ۱۰۴,۰۰۰  

 ۴۱۳۷۰۱ انواع رنگ پالستی�C. کیلوگرم ۵۸,۶۰۰  

 ۴۱۳۸۰۱ انواع چتایی (گون� کنف�). مترمربع ۲۵,۷۰۰  

 ۴۱۳۹۰۱ های صاف آزبست سیمان. انواع ورق کیلوگرم ۸,۳۵۰  

 ۴۱۳۹۰۲ های موجدار آزبست سیمان. انواع ورق کیلوگرم ۶,۳۰۰  

 ۴۱۴۱۰۱ معمول�. ۱۰لوله سیمان� نمره  حلقه   

 ۴۱۴۱۰۲ معمول�. ۱۵لوله سیمان� نمره  حلقه   

 ۴۱۴۱۰۳ معمول�. ۲۰لوله سیمان� نمره  حلقه   

 ۴۱۴۱۰۴ معمول�. ۳۰لوله سیمان� نمره  حلقه   

 ۴۱۴۱۰۵ معمول�. ۴۰لوله سیمان� نمره  حلقه   

 ۴۱۴۱۰۶ معمول�. ۶۰لوله سیمان� نمره  حلقه   

 ۴۱۴۲۰۱ کول سیمان� بیض� شCل. مترطول   
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�� +%� �� �1 �1  Y)��� �!��T� (   �	l�   �l��   *l�� 5� �   �l���  �l$��1 ( �   ��

2��� �1  ?	�@�� � ���AB  ��>��' �,� �)E$� ( .�)�  

2l12�$��1 .  �Ji  ?�	$���'  ��>��' �� ��V��,��  (�$��1 ��  ��<��  �$��1) �1  ��' �,�d���> (  S��  �l$��   �	l�   �l��  ���l1��' �� .   �l'  95<   �l��  

�$��1 ��V��,��  _,' ��  �$��1 ���1  ���  *���B  �Ji  ?��>��'  �&����  *�� (	$'  �$��1  �$��1 ��D �1  ?	�@�� � ���AB  ��>��'  �� �)E$� .�)�  

 2l13���1��' �� .  �'  *���B  �Ji  ?�	$���'  	$�� (������'��IG���5� � .��E� ��I��� �� ���G� ^ ��>��' �� (  ���M  ��� ���`��� ��,� (   �	l$$'  

e���� �� (�Ji 5�  �R)%&  ?�,��  *�� B  �� �$��1 � (�)�  ?�  �� L)X0� �)"  �$��1 ��D � ������ �1  ?	�@�� � ���AB  ��>��' �� �)E$� ( .�)�  

 2l14S�� . �$��  �$��1  *���B  �/���  ��/0�  ��IG���5� � .��E� ��I��� �� ���G� ^	$�� (������' 5��� ��)�  e�)B  �$��1 ������ �� (��V��,��   ��lD�  

�d�� 5�A� ��' .  

 2l15�$��1 .  ��1��  ����T�� 2��� ��D ( �1  ?	�@�� � ���AB  ��>��'  �,� �)E$� QA
 .�)�   .�l�/,P   Y)l���   �l�  �l�1��   �l���T��   l�� �l� (^�  

����� ���  ����  ����  ��� ��>���� 	��� (  ��5 � 5��  ��� *1� �!��T� (  �	�  ?� ����0� �  ����� ��  �� ������ � �)E$� (��' ����0� � ��� .�)�  

 2l16�G0l� .  .�%�G� �  ����,�&��  +T� � �B���  ��)V�  ?�$'��'  ���5� � .��E� ��I��� �� ���G� ^	$�� (������' ��IlG   �l%;�$� ��$l�� �� (  

[��  �	� �$��1 � (  ��D�  �D)B �� (����  ��  �G0� �1  ����D�  .�%�G� �  *�� B  �	� �� (  .�)R  L)X0�  �$��1 ��D � ������ �1  ?	�@�� � ���AB  

��>��' �� �)E$� ( .�)�  

 2l17#,D .  m-�!�  L)X0�  �$��1  ?	�@�� � ���AB  ��>��' ?�	� (  �g�d�
  �$��1  �l1   Y)l���   �l�   2l���  �l1  420301   �lB420303  �421101   �lB

421104����� (  ?	�@�� � ���AB  ��>��'  (2��� *�� �)& �') L)X0� .�)R �� 	��� ��� �1  (�)� �)E$�?���� 5� 	��!�  *�� B  �	�     ��lG�� �l�5 ��

�B�)R �� .�)�  �'  ���$���� ���)� �� *�� (  �$��1  5� *�� B 	
  �	� �$��1 (	��� ��G�� (  ?	�@�� � ���AB  ��>��' +!; 	��� (  9�A�� 5�  �%;�$�  L�D�� ��  

�� ��' .�)R  o�B  �%;�$� �� ( Z�)%B  ��)�  �-�P  �$�  .	���  
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۱۲۳   

 
 

2l17l1 �1��'  Y)���  �� ����� �1  ����  ����  ��$��  .�ld���B (   �V���lV�  .�ld���B (   �l;��  (��� (���   l��� � *l1�	  ��l>����    ���l���� (��	l1�� (

���� (� �!" #��$� � �������� (�������  Y)X&  F�0���  g� �V!� (  #�5)B  g�  �V!� �  #,D ���  g:M��  ��  ?����  4 m/!� 	R��    �l$��1 �����l�  

��D�  ?�	� ��'  �$��1 �1  ?	�@�� � ���AB  ��>��' . 

2l17l2 �1��'  Y)���  �� ����� �1  ����  ����  ����� � ��G� �TB �����  �GV15 � �� ( ?����  5 m/!� 	R��    �l$��1 �����l�   ��lD�    ?�	l� ��l'  

�$��1 �1  ?	�@�� � ���AB  ��>��' .  

 2-17-3 ���1��' ��  �'  ���  �$��1 ������  ��D�  S�� ����  _� 5�  ����  �����  ���`��� ���  �� ��> �1 (�)�  m/!� 	
    ?	l�@�� � �l��AB   ��l>��'  

���� �1  �� ���� ��'  �'  W!"  �1	$�  2-17-1  �2-17-2*�� B (  �� ?�dV� (�)�  �	P (	��!�  *��  4  �B 	R��5 	R��  �l�  Zl��$B   ml/!�    �����l�

Y)���  �� _��1  ���� 5� �!��T� �1  �� .�)�  

3e���� .  �/'   

 3l12�)� ��V��,�� .  ���  �� }���  n�  +�)TB 5�  ��>��' �D)B �� (  �� �����  *�� B  �	�  ���  3�" (���AB  ���,��D  ��>��' ���AB  ���B ��  ���'   �

n�  �� ���G� ^	$�� 	���B 5� ?� (.��E� ��I���  �$!� ��  ��>��' ���AB  .	1� ���;  

 3l2�D)B �� ������' .  ��  ]��  S�� �$��  �	�  � ��$�� �� o��	�  ?�,��  ���  *���B  g� ��� ( .������ � 5�> ( �� �� ��V��,�� ( ��I���  �l1   �l���D�   �

?��5�� �1  ��-��  ���  *���>  g� G��  g� ��� ( 5�> ( *`/B �  *���> �� �  ~�	
� 5)A�  ��@  W�,P  �,�� �� W�,P  ���G� ���)� � ��� (  ���`���   �l;)�  

���� ��  ?�,�&�� ��� � (  �� .	$'  

 3l32�)� ��V��,�� .  ���  .��/,P  ��>��' ���AB  .	� �� (��  ?��5  *�� B  �	�  ���  ��>��' ���AB �D)B �� (   �l�  e���l�   �l0X$� � (  x��l �� 	l
 �  

�� 9�A��  ���)� �� .	�����  �'  .�%�G�  �$�  ����D�  �U�� � ��� (  .��/,P  ?	�@�� � ���AB  ��>��'   o��	l� � ��$�� ��   ?�l,��  [��   �	l�    (	l���

9�/� ��V��,��  �� ���P�  ?�  ��� .  

 3l4.�	� B .  �$��5 �� ������'  ?	�@�� � ���AB  ��>��' 	
 �� (  �'  o��	� � ��$�� ��  ?�,��  S�� �$��  �	�  ��� 9�A�� (  ��   �l� ��5�� ���AB .�)�

m-�!� �� ���)�  S�� �$��  �	�  ?�,�� ��  �'  9�A�� 5��� ��)�  ��� ��' �� ( �$��1  �&���� � ��� ��V��,��  ���M�  *�� 5�  ���� 9�A�� (  �,�   �lj��$@ .�)l�  

W!"  e����  ��),P  ?�,�� m/!� (  ?�,��  m/!� (	$' ���vB  L)X0�  ?	�@�� � ���AB  ��>��'  �,� ���vB �$��1 � 	$'  ���M� ���AB ��� ��$B (  �,�;    	l�	D

L)M)�)  ��%!B   	$�2 +, -��)���  �)T�  ���`���  ���,�; 5�  ����  *�� B ��  �,�;  +��; ((	�	D  �&����  ��� .  

 3l5�$��1 .  �@�� � ���AB?	  ��>��' .�)R �� (  *���B  _� �1  2��� 5� �1  ?	�@�� � ���AB  ��>��'   �lD)B �l� (   �l�    	l$� ��l`�4  20l� �lB (   ml/!�  

S�� �$��  �	�  2��� �� �1  Y)��� �&���� (  �� .�)�  

3l62�)� (��V��,�� .  ���  �� �$��1  .�d���B � ����,�&�� (�)&  �;)�  ��>��'  �' ��  ���  �AB��>��' ��  ~�	
�  ��  ~��)l
 ����� �� (	$'   �;�l`B�  (

SB� 	$��� 5)�  +�� � �,�� (  .	$'  

 3l7.�d���B � ����,�&�� .  Y)���  �� ��>��' ���AB  �'  *��5 �� �1  �/�)TB  ~�	
� ������'  �	�  ���  nl� 	��� (   9�lA�� 5�    �	l�@�� ��l'    .	�)l�

.����AB 7-�%� � (  �����5��  AB��>��' ���  ��) �$����  9�A�� ���AB  �	�  e�)B  W/ �� ((������'  �� ��� ��V��,�� �� .   .�l X; � ����,�&�l� �D   S�l�  

��&�� �j��$@ (  .�d���B � ����,�&��  ��>��' ���AB  �'  e�)B  *��5 �� ��V��,��  ~�	
� ������'  �	�  ���  �l�� (	��� ������' 5��� ��)� (   7-�l%�  

�����5��  ^��� �� (����  {��  x�� ��  W��)B �� 5��  x�" ��  *�� B  �&���� �� �  �D�  ?�  ��   .�ld���B � ����,�&�l� (��V��,��    �	l� ��l�  �l� (   �l�����'

�� ��J>�� .�)�  

 4�)T� .  �&����   
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۱۲۴   

 
 

 4l1�$��1 .  _� �1  2��� 5� �1  ?	�@�� � ���AB  ��>��' �� ( Z��$B  ���G��  /,P.��  Y)���  ��    ��l>��' ?	l�@�� � �l��AB 2��� ?�,1 �!l��T� (  

�	�  .�)R �� �  [�� ���� M�  �� .�)�  

��%!B �$��1 (  2��� ���1  �'  *���B  �� ���� .�)R  ��	& 	��&  ���D� ��  9�A��  �� �j��$@ (�)�  Y)���  �� �G��  �� (	��� ��' 5� Z��$B   ���lG��  ?�  

S��  5� ��' !��T��  �� �)� � �� �B�)R  �'  ��  +'  ��' Y)���  (�)� ��  Z��$B  ���G��  .��/,P  L)M)�  ?�,�� �!��T� (  �&���� � �� .�)�  

 4l2�$��1 .  ?	�@�� � ���AB  ��>��' n� (  g�d�
� 5�  2�`�B  ���M� ��  ���$G��  .�)R �� (��V��,��  �� �)E$� ���� M� .�)�  

 4l3�$��1 .  ?	�@��  ��>��' n� (  9�,B� 5�  .��/,P  ?	�@�� �  ��>��' .�)R �� (  �� M�  �&���� � �)E$�  �� .�)�  

4l4 .�H��� ��  5� ��,' ��D� �$��1 ������ �� �150      5� +l!; (���lG� ^	l$�� �l� � ������ �	$$' ���B 	
�� ���)&�� .�)R �� (F��� ����/��

� �%;�$� ���>�� �$��1 (������' 	���B 2��� �� ���G� ^	$�� �� Y)��� �1  �1420301  �B420304�,� [�� (  ^��� �� �-�
 *�� �� � �)�

�$��1 (�1�>��' .��E� ���$G�� e��)M �� �&���� ���G� �� ���>�	D (Y)��� �1 .�)�    
  

��� I5�� :��  �
F�� � 6
-J<  ,�����   
  

,��	K  L�K  ���   M�7�(��5�)  

420101  .��V��,�� \%��� ����� � ?�	$���' ��)V� +T� ���AB � *���B L)X0�   

420102  .��V��,�� ?��>��' ��)V� +T� ���AB � *���B L)X0�   

420103  ?�,�&�� ���AB � *���B .��V��,�� ��' �B��� � ���� �1 L)X0�   

420201   ���B ��� 95< .:��dB �� �$��1 _,' *���B.?��>��' �Ji L)X0�   

420202  .?��>��' ����`
 �:' � S`' (��' ^�!- *���B L)X0�   

420301  
 �� ���G� ^	$�� (������' ?�$'��' ��)V� +T� ���AB � *���B

.��IG���5� � .��E� ��I���  	$� ���P� ��)4-4( 
L)X0�   

420302  
?�,�&�� ���AB � *���B  (������' ��' �B��� � ���� �1 ^	$��

.��IG���5� � .��E� ��I��� �� ���G�  	$� ���P� ��)4-4( 
L)X0�   

420303  
 � ������' (.��E� ��I��� �� ���G� ^	$�� ?�	$���' �Ji *���B

.��IG���5�  	$� ���P� ��)4 -4( 
L)X0�   

420304 
 �� ����$�� �� ��IG���5� � ���G� ^	$�� (������' �B��� ���AB

 ���P� ��) .�P�� 	$�4 -4(  
L)X0� 

 

420305 
?)�5)/B �� ������' �'�� ���� ���AB  ��/��; �� ��d� ��	� �1

.������' �'�� ���� �� ��>��' �� ��)%B F�0���  
L)X0� 

 

420306  
) �d�5 e�T� � ���	�� (�$,�� 9�E� ���;�� �$��1HSE � (

+, -��)��� ^����� (��' ���`
 .?�,�� ��$�� �� [�	$� �1  
L)X0� 

 

420401  
?�,�&�� *���B ���!��G� �1  � (�	��)��� �1��!�� ���AB �$��1

.���G� ���)� � ��V��,�� ��IG���5� 
L)X0�   

420402  �&�� .��A`$� ��)� ��!�� ���AB � L)X0�   
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۱۲۵   

 
 

,��	K  L�K  ���   M�7�(��5�)  

420403  
?�,�&�� ���AB � *���B ��),P �1?�,�&�� �A� (  � ��)Vd� �1

.��' �B��� � ���� 
L)X0�   

420404  .5�� �")T� L)X0�   

420501  .W�,P �,�� �� W�,P g� ��@ ~�	
� L)X0�   

420601  .��>��' +&�� ����� g� �V!� � ��>��' g� *���B L)X0�   

420602  .��>��' +&�� ����� ��� �V!� � ��>��' ��� *���B L)X0�   

420603  Q�d�� *���B .��>��' +&�� �B������ �1 L)X0�   

420604  .��>��' +&�� �� �����5�> Q�d�� *���B L)X0�   

420605  .��>��' ����� �&)� Q�d�� *���B L)X0�   

420701  .������ ��� *���B L)X0�   

420702  ��� *���B .n���� �1 L)X0�   

420703  ��� *���B .�"�!B�� �1 L)X0�   

420801  .��>��' g�1� � g��� *���B L)X0�   

420901  
� �� *���B *���� Z%� ��� )V�  	�-)B Q�d�� .����AB � .<�

.���� 	$��� � �1�)B���H (�-�`�� ���&��' (*�� 	�-)B Q�d�� (7-�%� 
L)X0�   

420902  
*���� Z%�  ��� 5� ���� *���B �� (���� 5�	�� ��� � .����AB � .<�

.7-�%� 	��& �� ��	& 	��& 
L)X0�   

420903  
5�	�� ��� � +,
 (��>��� *����  � ��>��' �� .����AB � .<�

.nVP�� 
L)X0�   

421001  

�,� 9�A�� ��� �/� �d���� ?	�@�� � Z%� (���B  [��& 5��

�,� L�`B�� �' ��;� (��$�� ���� �1��' �� ?�,�&�� 5� S�� 5�� 

5/3 .	��� ��� 

L)X0�   

421002  
*���� H���)�� � H���)� (5�	�� ��� (+,
 (��>���  .<� 95�)- �

.nVP�� � ��>��' �� .��� � #,� +T� ��`
 
L)X0�   

421003  
��D (H���)��� *���� � +���� ���0��� � H���)� (���D  ��`
 .<�

.��>��' �� �I�� +T� �� +T� _� 5� .��� � #,� +T� 
L)X0�   

421004  
*���� � +���� 5�	����� � +,
 (��>��� #,� .<� ��� � ��)' 

 �� ��)'.nVP�� � ��>��' 
L)X0�   

421005  
2' � 7-�%� � 95�)- ���B  �$�� �1��B �&�� +T� 5��

S�� +� ��&�� �1 .��&�� S�� .� X; ���� � 
L)X0�    

421006  
� +���� 5�	����� � +,
 (��>��� �/� _!G� ��B .� X; 

)�)�B.nVP�� � ��>��' �� (?�,d�< 
L)X0�   
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۱۲۶   

 
 

,��	K  L�K  ���   M�7�(��5�)  

421007  
��D� ���0��� � ���D S�� �$�� �1��B Z%� +����  +T� 5� ��&��

.�I�� +� +T� �� +� �1 
L)X0�   

421008  
��`
 x��"� ��� �,$1�� � ���T� �1��)�� ~�	
� �$��1  �1

.�$��5 ��5  
L)X0�    

421101  

:P *���B��G���B x��"� ��� �$,�� +���� � Q ��@ �/�� � �1  � �1

 � *����P �)!P ��d� �� �' ���1�)> �� (���� ���; ��/0� e���� ��

g� #�5)B �V!� ���� �1��'( #,D �V!� g:M�� ���  �

������� �������. 

L)X0�   

421102  

 5� ��/0� e���� � ����� *����P ���B ���;�� � 95< +���� *���B

�G���B �� g� #�5)B �V!� ���� �1��' �� �1�)> � �1(  �V!�

#,D g:M�� ��� ������� ������� �. 

L)X0�   

421103  

 �� ��/0� e���� � ����� *����P ���B ��� Z��$� ��d� *���B

+T�  #X; �)D)� ��d� 5� �)!P (.��/,P 9�A�� �/P �� �' ���1

�� g� #�5)B �V!� ���� �1��' �� (�)�( #,D �V!�  ���

g:M�� ������� ������� �. 

L)X0�   

421104  
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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

براي برآورد كشور ، 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 

ري و آبخيزدابهاي واحد پايه رشته هاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرستنظراني كه در مراحل تعيين قيمتصاحب

 گردد.به شرح زير مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1397سال  منابع طبيعي

 توفيق همه اين عزيزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم. 

 

 :آبخيزداري و منابع طبيعيكارگروه كارشناسي و تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته 
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 )و اجرايي فر(معاون امور نظام فنيسيدجواد قانع

 سهيال شريعتي
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