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 دستورالعمل کاربرد

کاربرد،   دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده  مرمت  بهاي  به اختصار فهرست  کهمرمت بناهاي تاریخی  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست.1-1
 : زیر است  شرح بها، به  فهرست  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح ، مقدمه فصل یاتکل

 کار. پاي  ) مصالح1  پیوست
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  شرح) 2پیوست 
 ) ضریب منطقه3پیوست 
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  ) دستورالعمل4  پیوست
 کارهاي جدید.) 5  پیوست

 .تعاریف و مفاهیم مرمت )6  پیوست
هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن.1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی   سرمایه هاي پروژه
 کار بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  .نحوه2
رسته ساختمان و  ،مرمت بناهاي تاریخی رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي ردیف  .شرح1ـ2

  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  قرار دهد. در مواردي  را زیر پوشش ساختمان صنعتی
شود.  می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  هاي ردیف

دار در دفترچه  الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  ردیف  و به عنوان  شده  مشخص  ستاره  ها، با عالمت ردیف  این
 هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت  قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي واحد ردیف  بهاي صی درج شود.مشخصات فنی خصو

و به   تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف  محاسبه
 گردد. می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل ه ممقد  انتهاي

با   هر فصل  هاي ، ردیف جدید در آینده  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي به ردیف  دسترسی  بها، به منظور سهولت  فهرست  .در این2ـ2
  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي ها یا زیر فصل ها، به گروه آن  ماهیت به  توجه
در هر   ردیف  شماره آخر، به  ، و دو رقم یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  به ترتیب  که  است  رقم

  ها توسط آن  مصالح  که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  )، براي دستمزدي  هاي(کارفصل دوازدهم .  است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه
و   تهیه 1ـ2بند   کار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  دار)، به مورد نظر(ستاره  دستمزدي  کارهاي  برآورد، ردیف  تهیه  شود. هنگام می  کارفرما تأمین

 شود. می  درج  یاد شده  در فصل
دیگر،   ، یا روش هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت ها به آن  ها، بهاي فصل همقدمیا   در کلیات  که  از اقالمی  یکهر   .براي3ـ2

  هشد  تعیین  به روش  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  تعیین
 شوند. می  محسوب  پایه  هاي ردیف  اقالم  این  حالت  شود. در این  درج  یاد شده  ردیف  گردد، در مقابل می  محاسبه

  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  واحد هستند، به روش  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  ها در این آن  شرح  که  هایی واحد ردیف  .بهاي4ـ2
 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  و این شوند می
  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  هاي واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  .شرح5ـ2

 برسد.  اجرایی  دستگاه  کار، به تصویب  اجراي  برآورد هزینه  بررسی
برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی.6ـ2

الزم است  درصد باشد،) 30سی (بیشتر از  ، رشته ایندر  ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمال بدون)  و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي ردیف
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  قیمت  با تجزیه  همراهپس از تصویب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي ردیفتمامی واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
  ، فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالدر سازمان برنامه و بودجه کشور ،  فنی  عالی  شوراي به دبیرخانه،  مربوط

در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك  قرار گیرد.  عمل  مالك دار) هاي ستاره (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف
رآورد آنها، در این کارهایی که براي ب ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( تشریفات مناقصه واگذار می

هاي سایر فهارس بهاي ابالغی سازمان (همراه با شرایط و الزامات  بینی نشده باشد ولیکن دستگاه برآورد کننده از ردیف بها ردیف پیش فهرست
دار به انتهاي فصل  ههاي مربوطه را عیناً به صورت اقالم ستار بها و مقادیر کار استفاده کند و ردیف مربوط به آن) در تنظیم دفترچه فهرست

  شود. مرتبط اضافه نماید مشمول محدودیت مندرج در این بند نمی
  تعیین  روش  زیر، طبق  هاي هزینه  آن به  مربوط  غیر پایۀ  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  برآورد، به جمع  تهیه  .هنگام7ـ2

 شود. می  ، اعمال8ـ2در بند   شده
ناشی از انحصار فرآیند  و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه که به صورت مناقصه ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بیضر .1ـ7ـ2

به استثناي  و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 30/1برابر  شوند، یواگذار م مناقصه
که به صورت  ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یواگذار مانحصار ناشی از فرآیند مناقصه 

ك که به صورت تر ییکارها يو برا 41/1 رابرب شوند، یواگذار م ناشی از انحصار فرآیند مناقصه و یا عدم الزام به برگزاري مناقصهمناقصه 
  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یواگذار م به استثناي انحصار ناشی از فرآیند مناقصه و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه مناقصه فاتیتشر
 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان  يباالسر بیضر  اقالم

 3اي مطابق دستورالعمل پیوست  ضریب منطقه. 2-7-2
 .4  پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن  .هزینه3ـ7ـ2
  این  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ  .براي8ـ2

،  هاست ردیف  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست
 شود. می  تهیه

،  فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  در این
(بر حسب  اي  و ضریب منطقه باالسري ضریب.آید می  کار مورد نظر، به دست  بها براي فهرست  هاي ردیف  مبلغ  معج ها، فصل  مبالغ  و از جمع

  ، برآورد هزینـه  شود، نتیجه می  اضافه  ، به آن کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، و هزینه شده  ضرب  در پی  پی  ها به صورت ردیف  مبلغ  جمع  ، بهمورد)
 تهیـه   ، مجموعـه  شـده   ضـمیمه  (بر حسب مورد) بها فهرست  هاي ها و پیوست فصل همقدم ، ، کلیات شده یاد  مدارك  بود. به هدکار خوا  اجراي

 شود. می  ، نامیدهمنضم به پیمان)  (فهرستمنضم به پیمان  بها و مقادیرکار فهرست  عنوان  ، به شده 
یا  کار بها و مقادیر ، فهرست مورد نیاز است  پایه  واحد بهاي فهرست  رشته  از یک  ها، بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی .3

به طور   مربوط  رشته  پایه واحد  بهاي کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  کیبه   مربوط  از کار که  هر بخش اجراي  برآورد هزینه
  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  هاي بخش  براي  ترتیب  نیبه ا  که کار ياجرا  یا برآورد هزینه کار مقادیر بها و شود. فهرست می  تهیه  جداگانه
 بها و مقادیر فهرست  ، به عنوان است  منعکس  نیز در آن  جمع  و به صورت  کیکار به تفک  مختلف  هاي برآورد بخش  برآورد که  خالصه  با برگ

  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  ملحق گریکدیکار، به   اجراي  یا برآورد هزینه کار
 شود. می  ها) تهیه رشته

هزینه عملیات اجرایی  از نظر  که اطالعات  هر نوع  و به طور کلی  کار کامل  برآورد باید مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  مهندس . 4
-و نقشه  خصوصی  فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  مربوط

 کند.  درجها 
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االمکان در زیر موارد  شده است حتی، سعی 1400براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .5

 است. کنندگان استفادهگذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه  ي شود. براي مواردي که ممکن است عالمتگذار عالمتاصالحی، 
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  کلیات
 ١۴٠١رشته مرمت بناهای تاریخی سال  فهرست بهای واحد پایه

  
  کلیات

 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل  ، مقدمه مفاد کلیات. 1
از  واحد هر یک  بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  ، به  تنهایی ها و کلیات فصل  در مقدمه  شده  درج  ها و شرح ردیف شرح. 2

و  بها  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  هادر صورتی ردیف
 باشد  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر

و   بوده صنعتی ، رسته ساختمان و ساختمانمرمت بناهاي تاریخی رشته به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینه  بها، متوسط  فهرست  این  هاي .قیمت3
و   ، حمل ، بارگیري ، تهیه مورد نیاز، شامل  مصالح  تامین  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي  و به کارگیري  تامین  هاي هزینه  شامل

 .  کار است  کامل  ، اجراي طور کلی به  ، و مصالح  ، اتالف در کارگاه  مصالح  جایی ، جابه مصالح  باراندازي

  سختی  بابت  بهایی  اضافه  گونه . هیچ است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي بها، قیمت  فهرست  این  هاي مت.قی4
  به  صراحت  کند، جز آنچه  تر یا مخصوص کار را مشکل  اجراي  و موارد دیگر که  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  ، تعبیه یا ارتفاع  ،عمق زمین
 . گیردتعلق نمی،  است  شده  بینی پیش  آن  بها براي  فهرست دراین

به    کار منضم  اجراي  در برآورد هزینه  که  ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه باالسري ،هزینهاي منطقه  هاي به ضریب  مربوط  .مبلغ5
ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن  ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده پیمان

 .نیستقابل پرداخت 
  هاي با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه  هاي بها با فهرست  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسه  فهرست  این  هاي فصل  از مقایسه  گیري .با نتیجه6

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  به  صراحت  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  تجزیه ناد بهروز یا است
 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  .در هر بخش7
به ، مشخصات فنی عمومی و یا مشخصات فنی خصوصی پیمان است. مشخصات فنی عمومی بها  فهرست  در این  فنی  ظور از مشخصاتمن.8

سازمان برنامه و بودجه تجدیدنظر دوم ، حسب مورد سایر نشریات  -55مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی نشریه شماره  بیترت
ضرورت و مطابق  بنا بر خصوصی  فنی  مشخصاتباشد.  می مورد نظرو پس از آن استانداردهاي مربوط به مصالح یا فناوري کشور

 .شود ي ابالغی درج میدستور کارها یا  اجرایی  هاي نقشه و  پیمان هاي مربوط توسط مهندس مشاور تهیه و حسب مورد در  دستورالعمل
 . پرتلند است  ، منظور سیمان باشد  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  هایی .در ردیف9
 . است  منظورشدهفصل حمل ونقل(فصل یازدهم) به صورت مجزا  هاي ردیفبهاي واحد  در  مصالح  و باراندازي، حمل  بارگیري  هزینه.10
  تایید مهندس  به  از سفارش  ، قبل یا دستورکارها فنی  تبا مشخصا  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  نمونه .11

 مشاور برسد.
به مفاد   ، با توجه ستا دستور کارها و اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  ، که شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها، بر اساس  گیري اندازه .12

  گیري ، اندازه است  شده  بینی بها پیش فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  موارديدر  گیرد. می  ، صورتها فصل  مقدمه و  کلیات
 شود. می  انجام  شده  تعیین  روش به

ها و  ، کشهاي چوبی ، کالف یکن ، مانند پی ها بعداً میسر نیست آن  کامل  بازرسی  شود و امکان می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  .عملیاتی13
مشاور   ، با مهندس شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجراي  و دستور کارها، حین  فنی  ، مشخصات اجرایی  هاي ها با نقشه آن  باید مطابقت کنوسازي

 ها باید حاوي عکس، نقشه و گزارش توصیفی باشد. جلسه  صورت .دلسه شوج صورت
 شود. می   منظور  موقت  هاي وضعیت  رتدر صو 1  پیوست  کار، طبق پاي  مصالح بهاي.14
 جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد: . در تنظیم صورت15
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  کلیات
 ١۴٠١رشته مرمت بناهای تاریخی سال  فهرست بهای واحد پایه

  
هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی،  و بر اساس نقشه ضمن اجراي کار و پس از اتمام هر یک از اجزاي آن، باید ها جلسه صورت. 15-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:

پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ  مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)،نام کارفرما، مهندس مشاور،  -

 جلسه صورت

 جلسه اجراي کار موضوع صورت مربوط بهفنی  جعمرذکر  -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار -

 .مربوط به اجراي عملیاتمتره و محاسبه مقادیر  -

(در موارد تعیین شده) برسد. ، مهندس مشاور و کارفرما (نظارت فنی کارگاهی)ها باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر  جلسه . صورت15-2

باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت وضعیت به  ها جلسه صورتتمامی 

طرف  مزبور ظرف مدت یاد شده از هاي جلسه صورتهمراه موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه 

جلسه اصالحی را به  کارفرما به هر دلیل ابالغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیه صورت

جلسه اصالحی، الزم است مراحل تهیه و ابالغ آن ظرف  اطالع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت

جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج  انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت (عالوه بر سه هفته پیشگفته)دو هفته  مدت

جلسه اصالحی  از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابالغ صورت

 گردد. مربوط به آن، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می و پرداخت مبلغ

هاي فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و اینگونه صورتجلسات فاقد ابالغ کارفرما صرفا در صورت تایید مهندس مشاور، با اعمال  جلسه صورت

بوده و از   جلسه صورتتوسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و  ها لسهج صورتابالغ  در صورت وضعیت لحاظ می گردد. 0.7ضریب 

 کاهد. هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی تعهدات و مسوولیت

جلسه مطابقت داشته باشد و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین  . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورت15-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. دستگاه اجرایی میمقام 

 جلسه مجاز نیست. جلسه)قبل از تنظیم و ابالغ صورت صورت موضوع با . هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده(درارتباط15-4

سطوح قائم و منظور از سطوح قوسی، انحنا یا قوس موجود در سقف یا  ها یا انحنا یا قوس موجود در دیواره  منظور از سطوح منحنی،.16

 سطوح افقی است.
 شود. سطح دسترسی بنا، سطح مبدأ حمل با هر نوع وسیله است (ورودي یا یکی از ورودي هاي کارگاه) که توسط مهندس مشاور مشخص می.17

متر) اختالف ارتفاع داشته باشد و بعنوان سطح مالك عمل  -5/1+ یا 5/1سطح همکف، سطحی است که نسبت به سطح دسترسی بنا (  .18
 تر از آن طبقه اول یا زیرزمین است.  شود. سطح باالتر و پایینبراي دپوي نخاله و آوار و انتقال به سطح دسترسی بنا منظور می

بنا طوري باشد که بیش از یک سطح همکف در جهات مختلف داشته باشد، سطح همکف اصلی که در  در صورتی که وضعیت زمین.19
 هاي اولیه مشخص شده، مالك محاسبه است. نقشه

 متر از سطح همکف لحاظ شده است. 6هاي ناشی از صعوبت کار در ارتفاع تا  هاي این فهرست هزینه . در ردیف20
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  کلیات
 ١۴٠١رشته مرمت بناهای تاریخی سال  فهرست بهای واحد پایه

  
هاي تاریخی باید براساس طرح تهیه شده و متناسب با الگوي اولیه ساخت بناي تاریخی و با رعایت کلیه مصالح مصرفی در مرمت بنا .21

اصالت و یکپارچگی اثر، انتخاب و به تایید مهندس مشاور برسد. همچنین در صورت الزام به کاربرد سیمان (مالت یا بتن) با دستور مهندس 
 شود. یین میمشاور، مقدار آن بر مبناي حداقل میزان مصرف تع

هاي یازدهم (حمل و نقل) و دوازدهم (کارهاي دستمزدي) منظوراز هزینه تعیین شده در شرح  هاي این فهرست بجز فصل . در ردیف22
 در شرح ردیف مشخص شده باشد.  به صراحتکه  باشد، مگر آن هاي مربوط آن ردیف می ها، تامین مصالح، حمل، دستمزد و کلیه هزینه ردیف

و براي سیستم اطفاء حریق از  فهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقیایید کارفرما، براي سیستم کشف و اعالم حریق از . با ت23
بایست  می )اسپرینکلرها( هاي بارنده خودکاراطفاي حریق شبکهاستفاده شود. موارد مربوط به  فهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی

 هاي بارنده خودکاراطفاي حریق دستورالعمل طراحی و نصب شبکه"سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان  822ه منطبق با ضابطه شمار
 باشد. استاندارد ملی ایران  و ")اسپرینکلرها(

 . است  شده  محاسبه 1400  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  این .24
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 آوار برداری و پاک سازی.  میک  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال فهرست 

  
 آوار برداری و پاک سازی.  میک  فصل

 
  مقدمه

 
دستور کار مهندس آالت ، صرفاً با  شود و در صورت لزوم استفاده از ماشین در این فصل عملیات برچیدن، با وسایل دستی انجام می .1

 پذیراست. مشاورامکان
 کیلوگرم مجاز است. 10هاي برچیدن دیوارو کف، استفاده از چکش برقی صرفاً با دستور کار مهندس مشاور حداکثر تا  در ردیف .2

 از است.کیلوگرم مج 5هاي تراشیدن اندودها، استفاده از چکش برقی صرفاً با دستور کار مهندس مشاور حداکثر تا  ردیف در .3

بندهاي فرسوده، استفاده ازابزار و ماشین آالت برقی مجاز نیست و عملیات فوق باید بدون آسیب رساندن به  هاي خارج کردن در ردیف .4
 بدنه صورت گیرد.

ساز  ادثههاي فرسوده خشتی و گلی(درمواردي که فاقد ارزش نگهداري هستند) که ممکن است حها و سقف ها، بدنهدر برچیدن دیواره .5
 باشند با دستور کار مهندس مشاور از ردیف مهاربندي مناسب عالوه بر ردیف برچیدن استفاده شود.

 گیرد. شود تعلق می اي که از بدنه جدا می هاي تراشیدن الیه ها، در صورت تعدد الیه، این ردیف به الیه در ردیف .6

ها  حاصل از برچیدن تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازي، در بهاي ردیفآوري، بارگیري و حمل مصالح قابل استفاده  هزینه جمع .7
منظور شده است. در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور الزم شود مصالح برچیدنی مذکور از محل انباشت موقت خارج شود، هزینه 

هاي این  شود.در ردیف ل ونقل)، محاسبه و پرداخت میهاي مربوط به حمل از فصل یازدهم(حم بارگیري، حمل و باراندازي آن طبق ردیف
 کردن تا سطح دسترسی بنا (معبر ورودي) لحاظ شده است. متر از محل توده 5/1هاي مذکور تا ارتفاع  فصل هزینه

 شود. اي انجام نمی هاي روي دیوار یا زیرسقف، پرداخت جداگانه ها، براي اندود یا پوشش در برچیدن دیوارها و سقف. 8

جلسه شیوه کار به منظور جلوگیري از صدمه به  ها، محل و مقدار کار برچیدنی باید با دستور کار مهندس مشاور و صورت در کلیه برچیدن .9
 هاي دیگر بنا، تنظیم گردد.قسمت

اي واحد ردیف لحاظ متر در به سانتی 5ها با هر نوع مالت، ضخامت مالت تا فرش آوري کف هاي مربوط به برچیدن و جمع در ردیف .10
 .شده است

 هاي الحاقی باید طبق دستور کار مهندس مشاور صورت گیرد. برداشتن الیه .11

بندي براي استفاده مجدد مصالح با مهندس مشاور است و در  آوري، تشخیص قابل تمیزکاري و دسته هاي برچیدن و جمع در ردیف .12
هاي برچیدن  هزینه دیگري بابت ردیف  بندي براي استفاده مجدد، ابل تمیزکاري و دستههاي مربوط به برچیدن مصالح ق صورت پرداخت ردیف

اي که ازبرچیدن  مصالح قابل استفاده هاي مربوطه قابل پرداخت است. مصالح غیرقابل استفاده پرداخت نخواهد شد. لذا فقط یکی از ردیف
بندي کردن  فکیک و به صورت مجزا از یکدیگر قرار گیرد. براي دستهبایست طبق تشخیص مهندس مشاور به طور مرتب ت شود می حاصل می

 اي به استثناء مواردي که به صراحت مشخص شده است، پرداخت نخواهد شد. آنها نیز هزینه جداگانه
 باشد. متر می سانتی30هاي این فصل حداکثر ارتفاع سنگ پاشنه حوض مورد استفاده در ردیف .13

 اي بابت آن پرداخت نخواهد شد. هاي این فصل، توده کردن لحاظ شده است و اضافه در بهاي واحد ردیف .14
 باشد. ، مبناي محاسبه، بر اساس حجم روي کار می010119. در ردیف 15
 .شود انجام میاستفاده از سشوار صنعتی  ، با010405.در ردیف 16
 مالك محاسبه، سطح ظاهري کار است. 010407و  010406و  010405هاي  . براي ردیف17
 سازي چوب به شرح ذیل است: هاي پاك روش 010407و  010406و  010405هاي  . در ردیف18
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 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال فهرست 

  
زاي مادون قرمز و یا  ن حرارتی سرد یا گرم با پرتو افککش ی، کیلر و سیلر و... به روش لیسهاورتان، اپوکس زدایش الیه رزین پلی استر، پلی -

 سشوار صنعتی.
 هاي غیر قطبی با فشار بخار باال.زدایش الیه رزین پلی استر، پلی اورتان، اپوکسی، کیلر و سیلر و... به روش ضمادگذاري با حالل -
 زدا.هاي رنگزدایش الیه رزین پلی استر، پلی اورتان، اپوکسی، کیلر و سیلر و... به روش اعمال ژل -
 زاي مادون قرمز و یا سشوار صنعتی.زدایش الیه رنگ هاي پوششی پایه روغنی به روش لیسه کشی سرد یا گرم با پرتو افکن حرارت -
 هاي غیر قطبی با فشار بخار باال.زدایش الیه رنگ هاي پوششی پایه روغنی به روش ضمادگذاري با حالل -
 زدا.هاي رنگش اعمال ژلزدایش الیه رنگ هاي پوششی پایه روغنی به رو -
 هاي پوشش پایه آب (اکریلیک و پالستیک) به روش لیسه کشی سرد یا گرم.زدایش الیه رنگ -
 هاي پایه الکلیهاي پوشش پایه آب (اکریلیک و پالستیک) به روش ضمادگذاري با حاللزدایش الیه رنگ -

 زدا.هاي رنگروش اعمال ژل هاي پوشش پایه آب (اکریلیک و پالستیک) بهزدایش الیه رنگ -
 سازي نهایی بعد از الیه برداري و تسطیح سطوح استفاده از سمباده دستی بالمانع است.در صورت لزوم براي پاك -
 
 هاي این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه . به منظور سهولت دسترسی به ردیف91
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 آوار برداری و پاک سازی.  میک  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,٢٠۵  
فرش آجری ساده با هر نوع  آوری کف برچیدن و جمع

  برای اجرای مجدد  بندی تمیزکاری و دستهمالت، 
٠١٠١٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١٣٨  
فرش آجری غیر قابل  آوری هرنوع کف برچیدن و جمع

  استفاده با هر نوع مالت
٠١٠١٠٢ 

 مترمربع ٢۵٩,٠٠٠  
فرش آجری هره و حصیری با هر  آوری کف برچیدن و جمع

  بندی برای اجرای مجدد نوع مالت، تمیزکاری و دسته
٠١٠١٠٣ 

 ٠١٠١٠۴ آوری انواع سنگهای پاشنه با هر نوع مالت برچیدن و جمع متر طول ٠٠٠,١٧۵  

  
 متر مربع ٣٢٧,٠٠٠

 ١٠فرش سنگی تا ضخامت  آوری کف برچیدن و جمع
متر و تا سطح یک مترمربع با هرنوع مالت و در هر  سانتی

 بندی برای اجرای مجدد ابعاد و دسته

٠١٠١٠۵ 

 مربعمتر  ٩٨,٨٠٠  
متر افزایش  سانتی ۵به ازای هر  ٠١٠١٠۵بها به ردیف  اضافه

 فرش سنگی ضخامت کف
٠١٠١٠۶ 

 متر مربع ١٠٠,۶۴  
دهم مترمربع  به ازای هر یک ٠١٠١٠۵بها به ردیف  اضافه

 فرش سنگی افزایش سطح کف
٠١٠١٠٧ 

 ٠١٠١٠٨ فرش قلوه سنگ با هر نوع مالت آوری کف برچیدن و جمع متر مربع ۵٠٠,١۵٩  

 ٠١٠١٠٩  تمیز کردن و شستن سفال بام برای اجرای مجدد  برچیدن، عدد ١٠٠,۶۶  

 متر مربع ٢٢۵,۵٠٠  
آوری ازاره آجری با هر نوع مالت و  برچیدن و جمع

  بندی برای اجرای مجدد سازی مالت و دسته ضخامت، پاک
٠١٠١١٠ 

 متر مربع ٠٠٠,١۴۴  
قابل استفاده با هر آوری ازاره آجری غیر  برچیدن و جمع

 نوع مالت
٠١٠١١١ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٣١۵

متر تا  سانتی ۵آوری ازاره سنگی تا ضخامت  برچیدن و جمع
سطح یک مترمربع با هر نوع مالت و در هر ابعاد و 

  بندی برای اجرای مجدد دسته

٠١٠١١٢ 

 متر مربع ٠٠٠,٧۵  
افزایش متر  به ازای هر سانتی ٠١٠١١٢بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ
٠١٠١١٣ 

 متر مربع ٧٧,٠٠٠  
به ازای هر یک دهم مترمربع  ٠١٠١١٢بها به ردیف  اضافه

 افزایش سطح سنگ
٠١٠١١۴ 

 متر مربع ١٩٢,٠٠٠  
آوری ازاره سنگی غیرقابل استفاده با هر  برچیدن و جمع

 نوع مالت
٠١٠١١۵ 

 مترمکعب ۵١٣,٠٠٠  
  چینی و صندوقه بندی برچیدن و تخلیه قیدبندی، کونال

  خشتی
٠١٠١١۶ 
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 آوار برداری و پاک سازی.  میک  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۵٠٠,۵٨٠  
  چینی بندی و صندوقه برچیدن و تخلیه قیدبندی، کونال

  آجری
٠١٠١١٧ 

 ٠١٠١١٨  های فرسوده سنگی بندی برچیدن کونال مترمکعب ۶١٨,٠٠٠  

 مترمکعب ٠٠٠,٨٢۶  
ازاره   برچیدن مصالح فرسوده و فاقد استحکام پشت سنگ

  مقاوم کار تا رسیدن به سطح
٠١٠١١٩ 

 ٠١٠١٢٠ برچیدن پاالنه خشتی فرسوده روی سقف قوسی یا تخت مترمربع ١٨٣,٠٠٠  

 ٠١٠١٢١ برچیدن پاالنه آجری فرسوده روی سقف قوسی یا تخت مترمربع ۵٠٠,٢۴٢  

 مترمکعب ۵٠٠,٣۴٧  
های فرسوده خشتی روی دیوار یا جرز با هر  برچیدن بخش

 نوع مالت
٠١٠١٢٢ 

 مترمکعب ۴۴۶,۵٠٠  
فرسوده آجری روی دیوار یا جرز با هر  های  برچیدن بخش

 نوع مالت
٠١٠١٢٣ 

 مترمکعب ۵٠٠,۴٩٣  
های فرسوده سنگی روی دیوار یا جرز با هر  برچیدن بخش

 نوع مالت
٠١٠١٢۴ 

 ٠١٠١٢۵  بندی برای اجرای مجدد های آجری و دسته برچیدن پله متر طول ٣٢٠,٠٠٠  

 متر طول ۵٠٠,١۶٩  
بندی برای  سازی و دسته برچیدن شرفی بام در یک رج، پاک

  اجرای مجدد
٠١٠١٢۶ 

 متر طول ٣٠٠,٧۴  
به ازای هر رج اضافه برچیدن  ٠١٠١٢۶بها به ردیف  اضافه

 شرفی 
٠١٠١٢٧ 

 ٠١٠١٢٨ بندی برای اجرای مجدد   برچیدن پروازبندی سقف و دسته مترمربع ۵٠٠,٢٢١  

 ٠١٠١٢٩  برچیدن پروازبندی غیرقابل استفاده با متعلقات مترمربع ١٧٣,٠٠٠  

 متر مربع ٣١٣,٠٠٠  
برچیدن اندود ساروج، ماسه سیمان، باتارد و ماسه آهک 

 روی دیوار یا جرز به هر ضخامت 
٠١٠١٣٠ 

 متر مربع ۵٠٠,۴۴١  
برچیدن اندود ساروج، ماسه سیمان، باتارد و ماسه آهک 

 تخت یا قوسی به هر ضخامت   زیر سقف
٠١٠١٣١ 

 متر مربع ١۵٧,٠٠٠  
گل، اندود گچ یا گچ وخاک روی دیوار یا  برچیدن اندود کاه

 جرز به هر ضخامت 
٠١٠١٣٢ 

 متر مربع ٢٢٨,٠٠٠  
  گل، اندود گچ یا گچ و خاک زیر سقف برچیدن اندود کاه

 تخت یا قوسی به هر ضخامت 
٠١٠١٣٣ 

 متر مربع ١۶۴,۵٠٠  
آوری اندود ماسه سیمان در کف تا  برچیدن و جمع

  متر سانتی ۵ضخامت 
٠١٠١٣۴ 

 متر مربع ۵٠٠,٣٠  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ٠١٠١٣۴بها به ردیف  اضافه

 ضخامت
٠١٠١٣۵ 
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 آوار برداری و پاک سازی.  میک  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٢٠٩  
آوری اندود ماسه سیمان یا باتارد روی  برچیدن و جمع

  متر سانتی ۵های تخت تا ضخامت  بام
٠١٠١٣۶ 

 مترمربع ٠٠٠,۴۵  
متر  به ازای هر یک سانتی ٠١٠١٣۶بها به ردیف  اضافه

 افزایش ضخامت
٠١٠١٣٧ 

 ٠١٠١٣٨  قوسی بامروی سطوح  ٠١٠١٣۶بها به ردیف  اضافه مترمربع ۵٧,٧٠٠  

 ٠١٠٢٠١  متر ١٫۵برچیدن تویزه خشتی تا دهانه  متر مربع ۵٠٠,٣٩٠  

 ٠١٠٢٠٢ متر ١٫۵برچیدن تویزه آجری تا دهانه  متر مربع ٣٩٧,٠٠٠  

 ٠١٠٢٠٣  متر ١٫۵برچیدن تویزه سنگی تا دهانه  متر مربع ۵٠٠,۴۵٣  

 ٠١٠٢٠۴   متر ٣تا  ١٫۵از برچیدن تویزه خشتی به دهانه بیش  متر مربع ۵٠٠,۴۶٧  

 ٠١٠٢٠۵   متر ٣تا  ١٫۵برچیدن تویزه آجری به دهانه بیش از  متر مربع ۵٨۴,۵٠٠  

 ٠١٠٢٠۶     متر ٣تا  ١٫۵برچیدن تویزه سنگی به دهانه بیش از  متر مربع ٠٠٠,۶۶۶  

 ٠١٠٢٠٧   متر ۵تا  ٣ برچیدن تویزه خشتی به دهانه بیش از متر مربع ۶۵٣,٠٠٠  

 ٠١٠٢٠٨   متر ۵تا  ٣به دهانه بیش از  برچیدن تویزه آجری متر مربع ٧٧٣,٠٠٠  

 ٠١٠٢٠٩     متر ۵تا  ٣به دهانه بیش از  برچیدن تویزه سنگی متر مربع ٨۶۵,۵٠٠  

 ٠١٠٢١٠   متر ٧تا  ۵به دهانه بیش از  برچیدن تویزه خشتی متر مربع ٨٧١,٠٠٠  

 ٠١٠٢١١ متر ٧تا  ۵ به دهانه بیش از آجریبرچیدن تویزه  متر مربع ۵٠٠,٩٩٣  

 ٠١٠٢١٢     متر ٧تا  ۵ به دهانه بیش از برچیدن تویزه سنگی متر مربع ٠٠٠,١,٠٩۶  

 ٠١٠٢١٣ متر ١١تا  ٧به دهانه بیش از  برچیدن تویزه خشتی متر مربع ٠٠٠,٩٨۴  

 ٠١٠٢١۴   متر ١١تا  ٧به دهانه بیش از  برچیدن تویزه آجری متر مربع ١,١۵٢,٠٠٠  

 ٠١٠٢١۵  متر ١١تا  ٧به دهانه بیش از  برچیدن تویزه سنگی متر مربع ٠٠٠,١,٢۶۶  

 ٠١٠٣٠١  متر ١٫۵برچیدن طاق خشتی تا دهانه  مترمربع ٣٣٧,٠٠٠  

 ٠١٠٣٠٢ متر ١٫۵برچیدن طاق آجری تا دهانه  مترمربع ٣٧۴,۵٠٠  

 ٠١٠٣٠٣  متر ١٫۵برچیدن طاق سنگی تا دهانه  مترمربع ۴٣١,٠٠٠  

 ٠١٠٣٠۴  متر ٣تا  ١٫۵  برچیدن طاق خشتی به دهانه بیش از مترمربع ٣۶٩,٠٠٠  

 ٠١٠٣٠۵  متر ٣تا  ١٫۵برچیدن طاق آجری به دهانه بیش از  مترمربع ۴٢٢,٠٠٠  

 ٠١٠٣٠۶  متر ٣تا  ١٫۵برچیدن طاق سنگی به دهانه بیش از  مترمربع ۴۴٢,٠٠٠  

 ٠١٠٣٠٧ متر ۵تا  ٣طاق خشتی به دهانه بیش از برچیدن  مترمربع ٠٠٠,۴٧۴  

 ٠١٠٣٠٨  متر ۵تا  ٣برچیدن طاق آجری به دهانه بیش از  مترمربع ٠٠٠,۵٨۴  

 ٠١٠٣٠٩ متر ۵تا  ٣برچیدن طاق سنگی به دهانه بیش از  مترمربع ۶٣٩,٠٠٠  
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 آوار برداری و پاک سازی.  میک  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١٠٣١٠  متر ٧تا  ۵برچیدن طاق خشتی به دهانه بیش از  مترمربع ۶٢١,٠٠٠  

 ٠١٠٣١١ متر ٧تا  ۵برچیدن طاق آجری به دهانه بیش از  مترمربع ٧٣٣,٠٠٠  

 ٠١٠٣١٢  متر ٧تا  ۵برچیدن طاق سنگی به دهانه بیش از  مترمربع ٩۴٣,٠٠٠  

 ٠١٠٣١٣  متر ١١تا  ٧برچیدن طاق خشتی به دهانه بیش از  مترمربع ٠٠٠,٨۴۵  

 ٠١٠٣١۴  متر ١١تا  ٧از برچیدن طاق آجری به دهانه بیش  مترمربع ۵٠٠,٩۴٠  

 ٠١٠٣١۵   متر ١١تا  ٧برچیدن طاق سنگی به دهانه بیش از  مترمربع ١,١۴٨,٠٠٠  

 متر طول ۵٠٠,١۴٩  
برچیدن سنگ پاشویه پیرامون حوض با هر نوع مالت و در 

  بندی برای اجرای مجدد هر ابعاد و دسته
٠١٠٣١۶ 

 مترمربع ٢٣٠,٠٠٠  
وسیله برس دستی روی سطوح تمیزکردن بدنه آجری به 

 افقی یا قائم
٠١٠۴٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۴١٣  
های رنگی، دوده و چربی به صورت فیزیکی از  زدودن الیه

 روی سطوح سنگی یا آجری
٠١٠۴٠٢ 

 مترمربع ٣۵٠,٠٠٠  
سنگی به صورت فیزیکی از رنگ، سیمان و   ه تمیزکاری ازار

 هر نوع اضافات
٠١٠۴٠٣ 

 مترمربع ۵٩٧,٠٠٠  
های رنگی، دوده و چربی به صورت فیزیکی از  زدودن الیه

  روی سطوح کاشی
٠١٠۴٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,۵۵٠  
پاکسازی موادرنگی(رنگ روغن) از سطوح چوبی برای هر 

 قشر رنگ
٠١٠۴٠۵ 

 ٠١٠۴٠۶ پاکسازی موادرنگی(کیلرکاری یا پلی استر) از سطوح چوبی مترمربع ۵٢٨,٠٠٠  

 ٠١٠۴٠٧ های دوده و چربی از سطوح چوبی تمیزکاری و زدودن الیه مترمربع ۵٠۵,۵٠٠  

 ٠١٠۵٠١  های فرسوده بام   کندن الیه مترمکعب ۵۵۵,۵٠٠  

 متر مربع ١١٨,٠٠٠  
 ١گل روی دیوار یا جرز تا ضخامت  تراشیدن اندود کاه

 سازی سطح متر برای یکسان سانتی
٠١٠۵٠٢ 

 متر مربع ١٢٨,٠٠٠  
گل زیر سقف تخت یا قوسی تا ضخامت  کاهتراشیدن اندود 

 سازی سطح متر برای یکسان سانتی ١
٠١٠۵٠٣ 

 متر مربع ١٣٩,٠٠٠  
 ١تراشیدن اندودگچ روی دیوار یا جرز تا ضخامت 

 سازی سطح متر برای یکسان سانتی
٠١٠۵٠۴ 

 متر مربع ١٧٢,٠٠٠  
 ١تراشیدن اندود گچ زیر سقف تخت یا قوسی تا ضخامت 

 سازی سطح برای یکسانمتر  سانتی
٠١٠۵٠۵ 
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 متر مربع ٠٠٠,٣۶۵

تراشیدن اندود ساروج، ماسه سیمان، باتارد و ماسه آهک 
متر برای  سانتی ١روی دیوار یا جرز تا ضخامت 

 سازی سطح یکسان

٠١٠۵٠۶ 

  
 متر مربع ۵٠٠,۴۵٩

تراشیدن اندود ساروج، ماسه سیمان، باتارد و ماسه آهک 
متر برای  سانتی ١تا ضخامت   زیر سقف تخت یا قوسی

 سازی سطح یکسان

٠١٠۵٠٧ 

 متر مربع ٠٠٠,١۶۵  
خارج کردن بندهای فرسوده گچی و پاک کردن درزها روی 

 دیوار یا سطوح عمودی
٠١٠۵٠٨ 

 متر مربع ٠٠٠,١۵۶  
خارج کردن بندهای فرسوده گچی و پاک کردن درزها روی 

    سقف تخت یا قوسی
٠١٠۵٠٩ 

 مربعمتر  ۵٠٠,١٨١  
خارج کردن بندهای فرسوده گچی و پاک کردن درزها زیر 

   سقف تخت یا قوسی
٠١٠۵١٠ 

 متر مربع ٠٠٠,١٢۵  
آجری ساده   فرش خارج کردن بندهای فرسوده گچی از کف

 و پاک کردن درزها
٠١٠۵١١ 

 متر مربع ١٧۶,۵٠٠  
خارج کردن هر نوع بند فرسوده گچی و پاک کردن درزها از 

 دیوارهای با آجرچینی هره یا حصیریکف و 
٠١٠۵١٢ 

 متر مربع ٠٠٠,١٨۶  
خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع مالت (بجزگچ) و 

 پاک کردن درزها روی دیوار یا سطوح عمودی
٠١٠۵١٣ 

 متر مربع ١٨٣,٠٠٠  
خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع مالت (بجزگچ) 

 درزهاروی سقف تخت یا قوسی و پاک کردن 
٠١٠۵١۴ 

 متر مربع ٢١٠,٠٠٠  
خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع مالت (بجزگچ) زیر 

 سقف تخت یا قوسی و پاک کردن درزها
٠١٠۵١۵ 

 متر مربع ۵٠٠,١٣٢  
خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع مالت (بجز گچ) از 

 آجری ساده و پاک کردن درزها  فرش کف
٠١٠۵١۶ 

 متر مربع ١٩٠,٠٠٠  
خارج کردن هر نوع بند فرسوده (بجز گچ) و پاک کردن 

  درزها از کف و دیوارهای با آجرچینی هره یا حصیری
٠١٠۵١٧ 

 مترمکعب ۵٠٠,٩٢٠  
های خاک و آوار برای    سازی سبکی الیه برداشت و پاک

 متر ١٫۵یافتن اجزای باقیمانده بناهای تاریخی تا عمق 
٠١٠۵١٨ 

 ٠١٠۶٠١  شیرسرهای چوبی با کلیه اتصاالت و متعلقات برچیدن مترمربع ۵۴٧,٠٠٠  

 مترطول ٠٠٠,٢۵۴  
  برچیدن کالف چوبی فرسوده داخل دیوار، زیرسری، ستون

  و تیر
٠١٠۶٠٢ 

 مترمکعب ۵۶١,٠٠٠,٢  
قدیمی از هر نوع اضافات برای   سازی چاه تخلیه و پاک

 متر ٢٠احیای مجدد تا عمق 
٠١٠٧٠١ 

 
 

 

١٣  
 

 



 آوار برداری و پاک سازی.  میک  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١,٢۵٨,٠٠٠  
آب از هر نوع   نما و جوی ، آب سازی حوض تخلیه و پاک

 اضافات برای احیای مجدد
٠١٠٧٠٢ 

 
 

 

١۴  
 

 



 حفاظت اضطراری. دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 اضطراریحفاظت . دوم  فصل

 
  مقدمه

 
 نباشد. سریم نیزم يداربست از رو يکه امکان اجرااست  ها و موارد مشابه مرمت پل يداربست برا يمعلق، اجرا ي.منظور از داربست فلز1
 ها، اطراف بادگیرها و موارد مشابه است. منظور از داربست حجمی (کفراژ بندي)، اجراي داربست در فضاي زیر گنبدها، کنار برج.2

متر است که متناسب با محل اجرا و دستور مهندس مشاور انتخاب 6تا  4هاي این فصل با عرض متوسط  نایلون عریض صنعتی ردیف.3
 شود. می
 شود. مناسب در محل اجرا با دستور مهندس مشاور انتخاب می ضخامت هاي این فصل باورق گالوانیزه ردیف.4

 15متر و قطر  5تا  3جراي مهاربندهاي موقت دیوار یا سقف، از چوب آزاد یا تبریزي با طول هاي این فصل، چوب الوار براي ا در ردیف.5
 شود.متر استفاده می سانتی 20تا
 شود.  شود که در برابرعوامل طبیعی مانند بارندگی، تابش آفتاب و سایر موارد از آن محافظت می شده به سطحی اطالق می سطح حفاظت.6
ه قابل مربوط تیدر بخش فعال يبند ورد وبرنامه زمانآشده دربر ینیبشیدرصد مدت پ20تا ر حداکثی حفاظت يها داربست ياجرا نهی.هز7

 .افزایش است
اي) یا الحاقی براي پوشاندن سطوح با  منظور از تزئینات معماري، بخشی از هویت و ساختار معماري است که به صورت کالبدي (سازه .8

 شود. مصالح مناسب و مستحکم استفاده می
 ه است.هاي این فصل در جدول ذیل درج شد هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 9
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
 هدایت و دفع آب باران 03 پوشش نایلون  01
 هاي فلزي داربست 04 مهاربندي موقت 02

 
 

 

١۵  
 

 



 حفاظت اضطراری. دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٧٣,٧٠٠  
پوشش نایلون عریض صنعتی روی بام و کف برای 

 حفاظت فیزیکی به ازای سطح حفاظت شده
٠٢٠١٠١ 

 مترمربع ٩۴,۶٠٠  
و دیوار   پنجره،  پوشش نایلون عریض صنعتی روی ارسی

 برای حفاظت فیزیکی به ازای سطح حفاظت شده
٠٢٠١٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١٢٨  
پوشش نایلون عریض صنعتی روی تزئینات معماری برای 

 حفاظت فیزیکی به ازای سطح حفاظت شده
٠٢٠١٠٣ 

 مترمربع در ماه ٠٠٠,١۴۵  
پوشش استحفاظی موقت با لوله داربست، متعلقات و 

 اتصاالت الزم
٠٢٠١٠۴ 

 مترمربع ١,٧٢٩,٠٠٠  
ای،  پوشش استحفاظی موقت با ورق گالوانیزه کرکره

 متعلقات و اتصاالت الزم
٠٢٠١٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٠٨۴  
مهاربندی موقت دیوار یا جرز با شمع چوبی به ازای سطح 

 کار مهار شده
٠٢٠٢٠١ 

 مترمربع ٧٩۴,۵٠٠  
ازای سطح  مهاربندی موقت دیوار یا جرز با شمع فلزی به

 کار مهار شده
٠٢٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۶٢٨,٠٠٠,١

مهاربندی موقت دیوار یا جرز دارای تزئینات معماری بر 
با چوب یا لوله داربست به ازای سطح کار مهار  روی دیوار

 شده

٠٢٠٢٠٣ 

 مترمربع ١,٢٨١,٠٠٠  
مهاربندی موقت سقف با شمع چوبی به ازای سطح کار 

 مهار شده
٠٢٠٢٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٨۴۵  
مهاربندی موقت سقف با شمع فلزی به ازای سطح کار 

 مهار شده
٠٢٠٢٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٧٢۵  
مهاربندی موقت سقف دارای تزئینات معماری با چوب یا 

 لوله داربست به ازای سطح کار مهار شده
٠٢٠٢٠۶ 

 متر طول ١,٠۶٩,٠٠٠  
قطر نامی هدایت و دفع آب باران با لوله پی وی سی به 

  و کلیه اتصاالت ١١٠
٠٢٠٣٠١ 

 مترمربع در ماه ١٢۵,۵٠٠  
متر برای رفع خطر به عنوان  ۶داربست فلزی تا ارتفاع 

 سازه نگهبان
٠٢٠۴٠١ 

 مترمربع در ماه ۵٠٠,١۶٧  
متر برای رفع  ١٢تا  ۶داربست فلزی برای ارتفاع بیش از 

 خطر به عنوان سازه نگهبان
٠٢٠۴٠٢ 

 ٠٢٠۴٠٣ متر ١٢برای ارتفاع بیش از  ٠٢٠۴٠٢بها به ردیف  اضافه مترمربع در ماه ۵٠٠,١١١  

 ٠٢٠۴٠۴  داربست فلزی معلق مترمکعب در ماه ۵٠٠,٢٩٢  

 
 

 

١۶  
 

 



 حفاظت اضطراری. دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب در ماه ٣۴١,٠٠٠  
متر برای  ۶داربست فلزی حجمی (کفراژبندی) تا ارتفاع 

 مرمت استحفاظی و رفع خطر
٠٢٠۴٠۵ 

 مترمکعب در ماه ٣٧٣,٠٠٠  
 ۶داربست فلزی حجمی (کفراژبندی) برای ارتفاع بیش از 

 متر برای مرمت استحفاظی و رفع خطر ١٢تا 
٠٢٠۴٠۶ 

 ٠٢٠۴٠٧ متر ١٢برای ارتفاع بیش از  ٠٢٠۴٠۶بها به ردیف  اضافه مترمکعب در ماه ١۴۶,۵٠٠  

 
 

 

١٧  
 

 



 عملیات خاکی با دست .  مسو  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 عملیات خاکی با دست .  مسو  فصل

 
  مقدمه

 
شوند، بهاي واحد این  هاي این فصل، براي انتقال خاك، نخاله و آواري است که در داخل کارگاه تا سطح دسترسی بنا جابجا می ردیف .1

ها یک بار قابل پرداخت است. به عبارت دیگر، براي انباشتن (دپو کردن) و بارگیري مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت. چنانچه  ردیف
عیت کار، حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، هزینه حمل و بارگیري طبق دستور کار مهندس مشاور و برحسب ضرورت و موق

قابل پرداخت  "عملیات خاکی"بهاي واحد پایه رشته ابنیه با عنوان  اي که به تأیید کارفرما رسیده باشد، از فصل دوم فهرست جلسه صورت
 است .

 باشد. تر قابل پرداخت است و اضافه بر آن با دستور مهندس مشاور قابل محاسبه میم 200. هزینه حمل با وسایل دستی تا فاصله 2
 شود. هاي این فصل، توسط مهندس مشاور تعیین می نحوه انتقال خاك، نخاله و آوار مطابق هر یک از ردیفتعیین ردیف حمل و . 3

 باشد. دستی مانند فرغون (چرخ دستی) یا زنبه میوسیله کارگر و یا استفاده از هرنوع وسایل  ، حمل به 030101. ردیف 4
 باشد. وسیله کارگر با گونی بدون استفاده از وسایل دستی مانند فرغون یا زنبه می ،حمل به 030104. ردیف 5
 باشد. انبار می مانند پایاب و آب متر نسبت به سطح همکف 6براي انتقال از عمق بیش از  ،030105. ردیف 6
شود، طبق  کنی تا سطح دسترسی بنا، حجم خاکی که حمل می کنی، گودبرداري و کانال هاي حاصل از خاکبرداري، پی حمل خاك مورددر  .7

ها منظور  مربوط به افزایش حجم یا تورم در بهاي ردیف هاي  شود. هزینه هاي اولیه محاسبه می ها و برداشت هاي برآورد شده از نقشه انداره
 شود. یگري پرداخت نمیي د شده است و هزینه

ي غیر  و حاوي قطعات خشت و آجرهاي فرسوده متراکم، حمل از قبل کهی درصورتشود  حجم آواري که حمل می ،030101  ردیفبراي  .8
 با تأیید مهندس مشاور قابل اعمال است.  1/1قابل مصرف باشد، ضریب تراکم 

 هاي این فصل در جدول ذیل درج شده است. ره و شرح مختصر گروههاي مورد نیاز، شما به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 9
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
   انتقال خاك، نخاله و آوار 01

 
 

 

١٨  
 

 



 عملیات خاکی با دست .  مسو  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۵٠٠,۶۵١  
انتقال خاک، نخاله و آوار از سطح همکف به سطح 

  متر ۵٠دسترسی بنا با هر نوع وسیله دستی تا فاصله 
٠٣٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۴٠۵

متر  ۵٠برای حمل به ازای هر  ٠٣٠١٠١بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب محاسبه  ۵٠اضافه با وسیله دستی ، کسر 

 شود می

٠٣٠١٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣٢۵  
انتقال خاک، نخاله و آوار از سطح زیر همکف به سطح 

 همکف با هر نوع وسیله دستی
٠٣٠١٠٣ 

 مترمکعب ۵٠٠,۶۶١  
نخاله و آوار از از سطح زیر همکف به سطح انتقال خاک، 

  همکف با گونی
٠٣٠١٠۴ 

 مترمکعب ٢۶٩,٠٠٠  
 ۶برای انتقال از عمق بیش از  ٠٣٠١٠۴بها به ردیف  اضافه

 شود متر به تناسب محاسبه می ۶متر، کسر  ۶متر به ازای هر 
٠٣٠١٠۵ 

 مترمکعب ٢٨۴,۵٠٠  
سطوح برچیدن در  انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از

 باالی همکف به سطح همکف با استفاده از شوتینگ فلزی
٠٣٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٣٢۵

برچیدن در سطوح  انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از
باالی همکف به سطح همکف با باالبر (در صورت عدم 

 امکان نصب شوتینگ فلزی)

٠٣٠١٠٧ 

  
 مترمکعب ۶٩٢,٠٠٠

برچیدن در سطوح  ازانتقال خاک، نخاله و آوار حاصل 
صورت دستی (در  باالی همکف به سطح همکف به

 صورت عدم امکان نصب باالبر و شوتینگ فلزی)

٠٣٠١٠٨ 

  
 مترمکعب ٣١٨,٠٠٠

ها و  برچیدن الیه انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از
قیدبندی بام یا سطوح باالی همکف به سطح همکف با 

 استفاده از شوتینگ فلزی

٠٣٠١٠٩ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٣٩۶

ها و  برچیدن الیه انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از
قیدبندی بام یا سطوح باالی همکف به سطح همکف با 

 باالبر (در صورت عدم امکان نصب شوتینگ فلزی)

٠٣٠١١٠ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٧۵٩

ها و  برچیدن الیه و آوار حاصل از انتقال خاک، نخاله
همکف به سطح همکف به  قیدبندی بام یا سطوح باالی

صورت دستی (در صورت عدم امکان نصب باالبر و 
 شوتینگ فلزی)

٠٣٠١١١ 

 
 

 

١٩  
 

 



 . عملیات مرمتی با خشت چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 عملیات مرمتی با خشت.  چهارم  فصل

 
  مقدمه

 .متراست سانتی 20×20× 5هاي این فصل  ابعاد خشت سنتی در ردیف. 1
کاري یا طاق کسر نخواهد شد و از بابت ایجاد چنین حفره یا  مترمربع، از حجم خشت 05/0هاي با مقطع کمتر از  . حجم حفره یا سوراخ2

 نخواهد گرفت. اي صورت کاري، پرداخت جداگانه هایی در خشت سوراخ
ضرب  باشد که سطح دوبعدي آن (حاصل هاي این فصل، قسمت نمایان طاق وتویزه (دهانه به دهانه) می . مساحت مورد محاسبه در ردیف3

 شود. طول در عرض (پالن معکوس)) محاسبه می
 متر از سطح زمین است. سانتی 90بندي و تثبیت جرزها براي حداکثر تا ارتفاع  هاي پی. ردیف4

اي صورت  جداگانه ها منظور شده است و از این بابت پرداختریزي (گچ تیز) روي کارهاي خشتی و سقف در ردیف . هزینه دوغاب5
 نخواهد گرفت.

 شود. هاي مربوط به دوخت و دوز، روش کار و مصالح برحسب نوع دوخت و دوز توسط مهندس مشاور تعیین می . در ردیف6
باشد که   با هر نوع مقطع (دایره، مثلث یا مربع) به ضخامت دیوار یا استحکامات دفاعی در بناهاي تاریخی می، تیرکش 040113. در ردیف 7

 شود. نوع و مقطع  آن با توجه به شرایط بنا توسط مهندس مشاور تعیین می
درصد به بهاي  30گرفته است  که اجراي نماچینی در قوس نسبت به محور قائم انجام شود، بابت سطحی که در قوس قرار . در صورتی8

 شود. هاي این فصل اضافه می ردیف

هاي دیگري متناسب  باشد. در مواردي که نیاز باشد از نسبت می ذیلدر این فصل نسبت مالت به کار رفته در شرح عملیات برمبناي مقادیر  .9
 شود. قیمت آن جداگانه محاسبه میبا محل کار استفاده شود، الزم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت 

 
 1:2مالت گچ و خاك:   1:3مالت گل آهک:  

 
 

 هاي این فصل در جدول ذیل درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 10
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه

سازي،  دیوارچینی و صندوقهخشت مالی،  01
 زنی، کنگره خشتی، تیرکش پاالنه

 کاربندي خشتی 05

دیوارچینی به روش چینه باغی و قالبی،  02
 چوب شورانه

 هاي خشتی دوخت و دوز ترك 06

 بخشی با خشت بندي و استحکام پی 07 طاق یا تویزه خشتی لنگه 03

 هاي فرسوده خشتی مرمت بخش 08 زنی خشتی طاق 04
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 . عملیات مرمتی با خشت چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 ٠۴٠١٠١ متر سانتی ٢٠×٢٠×۵مالی به ابعاد  خشت قالب ٨٠٠,١۴  

 ٠۴٠١٠٢  دیوارچینی با خشت و مالت گل به ضخامت یک خشت مترمربع ۴٢٣,٠٠٠,٢  

 ٠۴٠١٠٣  برای اجرای منقوش ٠۴٠١٠٢بها به ردیف  اضافه مترمربع ۵٠٠,٣۶١  

 مترمکعب ١٠,١۵٨,٠٠٠  
خشت و بیشتر با  ١٫۵دیوارچینی با خشت به ضخامت 

  مالت گل
٠۴٠١٠۴ 

 ٠۴٠١٠۵ برای اجرای منقوش  ٠۴٠١٠۴بها به ردیف  اضافه مترمکعب ۵۵١,٠٠٠  

 ٠۴٠١٠۶ چینی خشتی با مالت گل صندوقه مترمربع ٢,٩٣١,٠٠٠  

 ٠۴٠١٠٧ چینی خشتی با مالت گچ و خاک صندوقه مترمربع ٠٠٠,۶٣۶,٣  

 ٠۴٠١٠٨ زنی خشتی با مالت گل پاالنه مترمربع ٠٠٠,١,٣٨۶  

 ٠۴٠١٠٩ زنی خشتی با مالت گچ یا گچ و خاک پاالنه مترمربع ١,٢٨٧,٠٠٠  

 مترطول ۶۶٨,٠٠٠,١  
 ۴٠ها تا ارتفاع  های قلعه خشتی لبه حصار و برج  کنگره
 متر با مالت گچ و خاک سانتی

٠۴٠١١٠ 

 مترطول ١,٧٣٩,٠٠٠  
 ۴٠ها تا ارتفاع  های قلعه خشتی لبه حصار و برج  کنگره
 متر با مالت گل سانتی

٠۴٠١١١ 

 مترطول ١٩٨,٠٠٠  
متر افزایش  سانتی ۵به ازای هر  ٠۴٠١١١بها به ردیف  اضافه

 ارتفاع کنگره
٠۴٠١١٢ 

 ٠۴٠١١٣ تعبیه تیرکش در دیوارها و استحکامات دفاعی عدد ۴٢٠,٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠١  باغی دیوارچینی به روش چینه مترمکعب ۴٩٧,٠٠٠,٣  

 ٠۴٠٢٠٢  قالبی چینه دیوارچینی به روش مترمکعب ٣,٩١٨,٠٠٠  

 متر طول ٠٠٠,٧٩۴  
متر در  سانتی ۵جاگذاری چوب شورانه با قطر متوسط 

 دیوارچینی به روش چینه قالبی
٠۴٠٢٠٣ 

 مترمربع ٢۶٩,٠٠٠,۶  
طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر به دهانه  لنگه
 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ٣تا  ١٫۵

٠۴٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٧۴۶,۶  
طاق یا تویزه باخشت ختایی به صورت رومی به دهانه  لنگه
 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ٣تا  ١٫۵

٠۴٠٣٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٨٠۶,۶  
طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر به دهانه  لنگه
 متر با مالت گل و شیره آهک یا گل آهک ٣تا  ١٫۵

٠۴٠٣٠٣ 

 مترمربع ۴٨٠,٠٠٠,٧  
تویزه با خشت ختایی به صورت رومی با طاق یا  لنگه

 متر با مالت گل و شیره آهک یا گل آهک ٣تا  ١٫۵دهانه 
٠۴٠٣٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,۵۵۴,٧  
به دهانه  طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ۵تا  ٣بیش از 
٠۴٠٣٠۵ 
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 . عملیات مرمتی با خشت چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترمربع ۵١٨,٠٠٠,٨  
به  خشت ختایی به صورت رومیطاق یا تویزه با  لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ۵تا  ٣دهانه بیش از 
٠۴٠٣٠۶ 

 مترمربع ٨,٠۶٩,٠٠٠  
به دهانه  طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر لنگه

 متر با مالت گل و شیره آهک یا گل آهک ۵تا  ٣بیش از 
٠۴٠٣٠٧ 

  
 مترمربع ٨,٩٠٨,٠٠٠

به  ختایی به صورت رومیطاق یا تویزه با خشت  لنگه
متر با مالت گل و شیره آهک یا گل  ۵تا  ٣دهانه بیش از 

 آهک

٠۴٠٣٠٨ 

 مترمربع ٨,٠٩٠,٠٠٠  
به دهانه  طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ٧تا  ۵بیش از 
٠۴٠٣٠٩ 

 مترمربع ۵٩٢,٠٠٠,٨  
به  به صورت رومی طاق یا تویزه با خشت ختایی لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ٧تا  ۵دهانه بیش از 
٠۴٠٣١٠ 

 مترمربع ٨,١٨٧,٠٠٠  
به دهانه  طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر لنگه

 متر با مالت گل و شیره آهک یا گل آهک ٧تا  ۵بیش از 
٠۴٠٣١١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٩,٠١۵

به  صورت رومیطاق یا تویزه با خشت ختایی به  لنگه
متر با مالت گل و شیره آهک یا گل  ٧تا  ۵دهانه بیش از 

 آهک

٠۴٠٣١٢ 

 مترمربع ٢,٧٠٢,٠٠٠  
طاق یا تویزه خشتی به ازای هر  های لنگه بها به ردیف اضافه

 طاق یا تویزه رج اضافه ضخامت لنگه
٠۴٠٣١٣ 

 مترمربع ۵,۶٣٢,٠٠٠  
 ٣تا  ١٫۵زنی با خشت ختایی به صورت پر به دهانه  طاق

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک
٠۴٠۴٠١ 

 مترمربع ۶,۴٧٨,٠٠٠  
تا  ١٫۵زنی با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه  طاق

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ٣
٠۴٠۴٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٨٨۵,۵  
 ٣تا  ١٫۵زنی با خشت ختایی به صورت پر به دهانه  طاق

 متر با مالت گل یا گل آهک (شیره آهک)
٠۴٠۴٠٣ 

 مترمربع ۶,۵٩٨,٠٠٠  
تا  ١٫۵زنی با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه  طاق

 (شیره آهک) متر با مالت گل یا گل آهک ٣
٠۴٠۴٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٩٣۴,۶  
 ٣به دهانه بیش از  زنی با خشت ختایی به صورت پر طاق

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ۵تا 
٠۴٠۴٠۵ 

 مترمربع ٧,٨٩٢,٠٠٠  
به دهانه بیش از  زنی با خشت ختایی به صورت رومی طاق

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ۵تا  ٣
٠۴٠۴٠۶ 

 مترمربع ٠٠٠,٧,٣۴۶  
 ٣به دهانه بیش از  زنی با خشت ختایی به صورت پر طاق

 (شیره آهک) متر با مالت گل یا گل آهک ۵تا 
٠۴٠۴٠٧ 
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 . عملیات مرمتی با خشت چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترمربع ٨,٧٢٠,٠٠٠  
به دهانه بیش از  صورت رومیزنی با خشت ختایی به  طاق

 متر با مالت گل یا گل آهک (شیره آهک) ۵تا  ٣
٠۴٠۴٠٨ 

 مترمربع ٠٠٠,٧,٨٨۶  
 ۵ به دهانه بیش از  زنی با خشت ختایی به صورت پر طاق

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ٧تا 
٠۴٠۴٠٩ 

 مترمربع ٠٠٠,٨,٧٨۵  
از به دهانه بیش  زنی با خشت ختایی به صورت رومی طاق

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک ٧تا  ۵
٠۴٠۴١٠ 

 مترمربع ٧,٨۵٨,٠٠٠  
 ۵به دهانه بیش از  زنی با خشت ختایی به صورت پر طاق

 (شیره آهک) متر با مالت گل یا گل آهک ٧تا 
٠۴٠۴١١ 

 مترمربع ٨,٩٠٢,٠٠٠  
به دهانه بیش از  زنی با خشت ختایی به صورت رومی طاق

 (شیره آهک) یا گل آهکمتر با مالت گل  ٧تا  ۵
٠۴٠۴١٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣,٧۵۶

زنی با خشت ختایی به صورت الپوش (چپیله) به  طاق
متر و مالت گچ یا گچ و خاک با یک  ٣تا  ١٫۵دهانه بیش از 

 الیه پاالنه

٠۴٠۴١٣ 

  
 مترمربع ٧٠٣,٠٠٠,۴

به  زنی با خشت ختایی به صورت الپوش (چپیله) طاق
متر و مالت گچ یا گچ و خاک با یک  ۵تا  ٣دهانه بیش از 

 الیه پاالنه

٠۴٠۴١۴ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٨١۵  
زنی خشتی به ازای هر رج  های طاق بها به ردیف اضافه

  اضافه ضخامت در طاق
٠۴٠۴١۵ 

 ٠۴٠۴١۶ دزد (کنو شکنی) با خشت طاق مترمربع ۴۵٢,٠٠٠,٣  

 ٠۴٠۴١٧ و خاکبندی خشتی با مالت گل یا گچ  کونال مترمربع ٠٠٠,۴۴۵,٢  

 مترمربع ۴٠٨,٠٠٠,٨  
ختایی به صورت دورچین (گردچین)   زنی با خشت طاق

  متر با هر نوع مالت ۵الی  ٣به دهانه بیش از 
٠۴٠۴١٨ 

 مترمربع ٩,١۶١,٠٠٠  
ختایی به صورت دورچین (گردچین)   زنی با خشت طاق

 متر با هر نوع مالت ٧الی  ۵به دهانه بیش از 
٠۴٠۴١٩ 

  
 مترمربع ۶,۶١٩,٠٠٠

ترک ساده با خشت به ضخامت نیم  ١٠تا  ٨کاربندی 
با پر کردن فضای بین   خشت به ازای سطح نمایان کاربندی

 آن

٠۴٠۵٠١ 

  
 مترمربع ۴١٠,٠٠٠,٧

ترک ساده با خشت به ضخامت نیم  ١۶تا  ١٢کاربندی 
با پر کردن فضای بین   خشت به ازای سطح نمایان کاربندی

 آن

٠۴٠۵٠٢ 

 مترطول ١,٢٩٨,٠٠٠  
های سطحی در سطوح افقی یا قائم  دوخت و دوز ترک

 خشتی
٠۴٠۶٠١ 
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 . عملیات مرمتی با خشت چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترطول ۵٧٣,٠٠٠,١  
های نیمه عمیق در سطوح افقی یا قائم  دوخت و دوز ترک

 خشتی
٠۴٠۶٠٢ 

 مترطول ١,٨۵٣,٠٠٠  
های عمیق در سطوح افقی یا قائم  دوخت و دوز ترک

 خشتی
٠۴٠۶٠٣ 

 ٠۴٠۶٠۴ طاق یا تویزه های آسیب دیده در لنگه دوخت و دوز خشت مترمربع ٠٠٠,٣,١٧۶  

 مترمربع ١,٨۴٣,٠٠٠  
چینی  های آسیب دیده در کرسی دوخت و دوز خشت

 بندی) (پی
٠۴٠۶٠۵ 

 ٠۴٠٧٠١ بخشی دیوار با خشت و مالت گل بندی و استحکام پی مترمکعب ٢,٨۶٧,٠٠٠  

 مترمربع ٢,٩۵٧,٠٠٠  
در سطوح افقی، قائم یا  های فرسوده خشتی مرمت بخش

  منحنی
٠۴٠٨٠١ 

 
 

 

٢۴  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١مرمت بناهای تاریخی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل

 
  مقدمه

 
هاي زیر  متربا اندازه سانتی 5/1تا  5/0باشد.تغییرات ضخامت آجردر حدود  ابعاد آجرهاي سنتی موضوع این فصل، به شرح جدول زیر می .1

 )متر یسانتواحد (شود: یکسان محاسبه می
 

5 ×20×20 6×27 ×27 4  ×20  ×10 

5  ×22  ×22 6  ×30 ×30 5 ×22  ×11 

  5 ×24  ×24 

 
متر، یک  سانتی 35متر است. دیوارچینی به ضخامت یک ونیم آجره حدود  سانتی 21× 10× 5/5ابعاد آجر فشاري در این فصل، حدود  .2

 متر است. سانتی 11متر و نیم آجره  سانتی 22آجره حدود 
شد و بابت ایجاد چنین حفره یا متر مربع، از حجم آجرکاري یا طاق کسر نخواهد  05/0هاي با مقطع کمتر از  حجم حفره یا سوراخ .3

 اي صورت نخواهد گرفت. هایی در آجرکاري، پرداخت جداگانه سوراخ

اي صورت  هاي واحد مربوط منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ریزي روي کارهاي آجري و سقف در قیمت هزینه دوغاب .4
 نخواهد گرفت.

 ها، پایین دیوار و باغچه لحاظ شده است. بام، پله، دور پنجرهچینی این فصل، براي لبه  هاي هره . ردیف5
 مشاورباشد. کلیه مصالح مورد مصرف در این فصل باید طبق مشخصات از نوع مرغوب، درجه یک و مورد تأیید مهندس .6

ه یا جزو مصالح تحویلی سازي بدست آمد هاي این فصل آجر موجود، آجري است که در کارگاه و از محل آواربرداري و پاكدر ردیف .7
 کارفرما است.

ضرب  باشد که سطح دوبعدي آن (حاصل هاي این فصل، قسمت نمایان طاق وتویزه (دهانه به دهانه) می مساحت مورد محاسبه در ردیف. 8
 شود. طول در عرض (پالن معکوس)) محاسبه می

 باشد. متر از سطح زمین میسانتی 90بندي و تثبیت جرزها براي حداکثر تا ارتفاع  هاي پیردیف .9
 هاي مربوط، آهک سفید معمولی(هوایی)است. آهک منظور شده در ردیف .10

 16 ) چنانچه درهرمترمربع کمتراز051306الی  051301و  050508الی  050501هاي  هاي مرمت نما (ردیفواحد محاسبه درردیف .11
 هاي نماچینی قابل محاسبه است.  د باشد، مترمربع و از ردیفعد 16 عددآجرآسیب دیده باشد،قالب، و در صورتی که بیش از

 شود. هاي دوخت و دوز، روش کار و مصالح مورد نیاز برحسب نوع دوخت و دوز توسط مهندس مشاور تعیین می . در ردیف12

 باشد. ها و به صورت نورگیر می ، هورنو فقط براي انواع طاق051505. در ردیف 13
درصد به بهاي  30ت سطحی که در قوس قرار گرفته است ي نماچینی در قوس نسبت به محور قائم انجام شود، بابکه اجرا ی. در صورت14

 شود.  هاي این فصل اضافه می ردیف
هاي دیگري  باشد. در مواردي که نیاز باشد از نسبت می ذیلدر این فصل نسبت مالت به کار رفته در شرح عملیات برمبناي مقادیر  .15

 شود. متناسب با محل کار استفاده شود، الزم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت قیمت آن جداگانه محاسبه می
 

 1:2  مالت گچ و خاك: 1:2:8مالت با تارد:       1:3مالت ماسه آهک:                    1:3مالت گل آهگ:  
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 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١مرمت بناهای تاریخی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 هاي این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف . 16

 
 
 

 شـرح مختصرگروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
 طاق و تویزه با آجرهاي سنتی لنگه 10 آجرکاري با آجر فشاري 01
 بندي با آجرهاي سنتی زنی، کونال طاق 11 آجرکاري با آجرهاي سنتی  02
 با آجرهاي سنتی  کاربندي 12 نماچینی با آجرهاي سنتی 03
 مرمت نماي طاق و لنگه آجري 13 ناودان دیواري آجري 04
 شرفی با آجرهاي سنتی 14 مرمت نماي آجري 05
با آجرهاي سنتی،   طاقزنی روي  پاالنه 15 چینی با آجرهاي سنتی هره 06

 هورنو
 هاي آجري دوخت و دوز ترك 16 چینی با آجرهاي سنتی شبکه 07
 پله با انواع آجرها 17 ازاره با آجرهاي سنتی 08
آجرچینی الپوش (تیغه اي)، قرنیز با  09

 آجرهاي سنتی
 غرقه چینی 18
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 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترمکعب ٧,٢۶٢,٠٠٠  
آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و 

 بیشتر با مالت گل
٠۵٠١٠١ 

 مترمکعب ٣,٣٨٩,٠٠٠  
آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک و نیم آجر 

 و بیشتر با مالت گل  
٠۵٠١٠٢ 

 مترمکعب ٧,٧۴٧,٠٠٠  
آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و 

  بیشتر با مالت گل آهک
٠۵٠١٠٣ 

 مترمکعب ٣,٧٨١,٠٠٠  
آجر آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک و نیم 

  و بیشتر با مالت  گل آهک
٠۵٠١٠۴ 

 مترمکعب ٠٠٠,٧,١٩۶  
آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و 

 بیشتر با مالت گچ  و خاک
٠۵٠١٠۵ 

 مترمکعب ۴,۵٠٧,٠٠٠  
آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک و نیم آجر 

  و بیشتر با مالت  گچ و خاک
٠۵٠١٠۶ 

 ٠۵٠١٠٧ آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک آجر با مالت گل مربعمتر  ١,٩۵٣,٠٠٠  

 متر مربع ١,٣٧٨,٠٠٠  
آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک آجر با 

 مالت گل  
٠۵٠١٠٨ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٨٠۵  
آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک آجر با مالت گل 

 آهک  
٠۵٠١٠٩ 

 متر مربع ١,٣٧٠,٠٠٠  
آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک آجر با 

  مالت گل آهک
٠۵٠١١٠ 

 متر مربع ۶٢٢,٠٠٠,١  
آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک آجر با مالت گچ 

 و خاک 
٠۵٠١١١ 

 متر مربع ٠٠٠,١,١۶۵  
آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک آجر با 

 مالت گچ و خاک  
٠۵٠١١٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,٧۴۴,١۴  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 

 نیم آجر با مالت باتارد  
٠۵٠٢٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴,۶٧۵  
متر موجود به  سانتی  ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 

 ضخامت یک و نیم آجر با مالت باتارد  
٠۵٠٢٠٢ 

 مترمکعب ١۴,۶٩٢,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 

 نیم آجر با مالت ماسه آهک  
٠۵٠٢٠٣ 

 مترمکعب ٨۶٣,٠٠٠,۴  
متر موجود به  سانتی  ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با  مالت ماسه آهک
٠۵٠٢٠۴ 

 مترمکعب ١۴,۶٣٠,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 

 نیم آجر با مالت گل آهک  
٠۵٠٢٠۵ 
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 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترمکعب ٨٠٢,٠٠٠,۴  
متر موجود به  سانتی  ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با  مالت گل آهک
٠۵٠٢٠۶ 

 مترمکعب ١٣,٩٨٢,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 
 نیم آجر با مالت گل  

٠۵٠٢٠٧ 

 مترمکعب ١۵٣,٠٠٠,۴  
متر موجود به  سانتی ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 

 ضخامت یک و نیم آجر با مالت گل 
٠۵٠٢٠٨ 

 مترمکعب ٧٠٨,٠٠٠,١۴  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 

 آجر با مالت گچ و خاک نیم
٠۵٠٢٠٩ 

 مترمکعب ٨٧٩,٠٠٠,۴  
متر موجود به  سانتی  ٢٠×٢٠آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٢١٠ 

 مترمکعب ١٣,٩۴٣,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی ٢٢×٢٢آجرکاری با آجرسنتی 

  نیم آجر با مالت  باتارد
٠۵٠٢١١ 

 مترمکعب ۵٨٣,٠٠٠,٣  
موجود به  متر سانتی ٢٢×٢٢آجرکاری با آجرسنتی 

 ضخامت یک و نیم آجر با مالت باتارد
٠۵٠٢١٢ 

 مترمکعب ١٣,٩٩٩,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٢×٢٢آجرکاری با آجرسنتی 

 نیم آجر با مالت ماسه آهک  
٠۵٠٢١٣ 

 مترمکعب ۶۴٨,٠٠٠,٣  
موجود به متر  سانتی  ٢٢×٢٢آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با  مالت ماسه آهک
٠۵٠٢١۴ 

 مترمکعب ١٣,٨٨٣,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٢×٢٢آجرکاری با آجرسنتی 

   نیم آجر با مالت  گل آهک
٠۵٠٢١۵ 

 مترمکعب ۵٢٢,٠٠٠,٣  
متر موجود به  سانتی  ٢٢×٢٢آجرکاری با آجرسنتی 

 آهکضخامت یک و نیم آجر با  مالت گل 
٠۵٠٢١۶ 

 مترمکعب ۴٩١,٠٠٠,١٣  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٢×٢٢آجرکاری با آجرسنتی 
  نیم آجر با مالت  گل

٠۵٠٢١٧ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣,١١۵  
متر موجود به  سانتی  ٢٢×٢٢آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با  مالت گل
٠۵٠٢١٨ 

 مترمکعب ١٣,٩٩٢,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٢×٢٢ آجرکاری با آجرسنتی

 نیم آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٢١٩ 

 مترمکعب ۶٣١,٠٠٠,٣  
متر موجود به  سانتی  ٢٢×٢٢آجرکاری با آجرسنتی 

 ضخامت یک و نیم آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٢٢٠ 

 مترمکعب ٣٠٨,٠٠٠,١۶  
متر به ضخامت یک و  سانتی ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

  مالت باتاردنیم آجر با 
٠۵٠٢٢١ 
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 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترمکعب ٣۴٨,٠٠٠,۴  
متر موجود به  سانتی ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با مالت باتارد
٠۵٠٢٢٢ 

 مترمکعب ٣۶٩,٠٠٠,١۶  
متر به ضخامت یک و  سانتی ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

 نیم آجر با مالت ماسه آهک
٠۵٠٢٢٣ 

 مترمکعب ۴,۴٢٩,٠٠٠  
متر موجود به  سانتی ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با مالت ماسه آهک
٠۵٠٢٢۴ 

 مترمکعب ٠٠٠,١۵,۵٣۵  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

   نیم آجر با مالت گل آهک
٠۵٠٢٢۵ 

 مترمکعب ۴,۴٣٧,٠٠٠  
به متر موجود  سانتی  ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

 ضخامت یک و نیم آجر با مالت گل آهک
٠۵٠٢٢۶ 

 مترمکعب ٠٠٠,٠٠٠,١۶  
متر به ضخامت یک و  سانتی ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

  نیم آجر با مالت گل
٠۵٠٢٢٧ 

 مترمکعب ٠٨٣,٠٠٠,۴  
متر موجود به  سانتی ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با مالت گل
٠۵٠٢٢٨ 

 مترمکعب ١۵,۶١١,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

 نیم آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٢٢٩ 

 مترمکعب ۵٨٧,٠٠٠,٣  
متر موجود به  سانتی  ٢۴×٢۴آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٢٣٠ 

 مترمکعب ٠٠٠,١٨,٠٠۶  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٧×٢٧آجرکاری با آجرسنتی 

  نیم آجر با مالت گل آهک
٠۵٠٢٣١ 

 مترمکعب ٠٠٠,٢١۵,۴  
متر موجود به  سانتی  ٢٧×٢٧آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با مالت گل آهک
٠۵٠٢٣٢ 

 مترمکعب ١٧,٣٨٩,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٧×٢٧آجرکاری با آجرسنتی 

 مالت گلنیم آجر با 
٠۵٠٢٣٣ 

 مترمکعب ٣,٩١٢,٠٠٠  
متر موجود به  سانتی  ٢٧×٢٧آجرکاری با آجرسنتی 

  ضخامت یک و نیم آجر با مالت گل
٠۵٠٢٣۴ 

 مترمکعب ١٨,٠٢١,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٧×٢٧آجرکاری با آجرسنتی 

  نیم آجر با مالت ماسه آهک
٠۵٠٢٣۵ 

 مترمکعب ٠٠٠,٢٧۶,۴  
متر موجود به  سانتی  ٢٧×٢٧آجرسنتی آجرکاری با 

  ضخامت یک و نیم آجر با مالت ماسه آهک
٠۵٠٢٣۶ 

 مترمکعب ١٧,٩۵٣,٠٠٠  
متر به ضخامت یک و  سانتی  ٢٧×٢٧آجرکاری با آجرسنتی 
  نیم آجر با مالت باتارد

٠۵٠٢٣٧ 
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 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترمکعب ١۶١,٠٠٠,۴  
متر موجود به  سانتی  ٢٧×٢٧آجرکاری با آجرسنتی 

  و نیم آجر با مالت باتاردضخامت یک 
٠۵٠٢٣٨ 

 مترمکعب ۴٨١,٠٠٠,١  
بخشی  های آجرکاری به منظور استحکام  بها به ردیف اضافه

 دیوار روی پی
٠۵٠٢٣٩ 

 متر مربع ۶٩٢,٠٠٠,٣  
متر به ضخامت نیم  سانتی  ٢٠×٢٠نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت  باتارد
٠۵٠٣٠١ 

 متر مربع ۶۶٢,٠٠٠,٢  
متر موجود به  سانتی  ٢٠×٢٠نماچینی با آجرسنتی 

 ضخامت نیم آجر با مالت باتارد  
٠۵٠٣٠٢ 

 متر مربع ۴٢٠,٠٠٠,٣  
متر به ضخامت نیم  سانتی  ٢٠×٢٠نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت گچ و خاک 
٠۵٠٣٠٣ 

 متر مربع ٢,٣٩٠,٠٠٠  
متر موجود به  سانتی  ٢٠×٢٠نماچینی با آجرسنتی 

 ضخامت نیم آجر با مالت گچ و خاک 
٠۵٠٣٠۴ 

 متر مربع ٠٠٠,٣٠۶,۵  
متر به ضخامت یک  سانتی  ٢٠×٢٠نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت باتارد  
٠۵٠٣٠۵ 

 متر مربع ٣,٢٧١,٠٠٠  
متر موجود به  سانتی  ٢٠×٢٠نماچینی با آجرسنتی 

 ضخامت یک آجر با مالت باتارد 
٠۵٠٣٠۶ 

 متر مربع ٠٠٠,١٩۶,۵  
متر به ضخامت یک  سانتی  ٢٠×٢٠نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت گچ و خاک 
٠۵٠٣٠٧ 

 متر مربع ٠٠٠,٣,١٣۵  
متر موجود به  سانتی  ٢٠×٢٠نماچینی با آجرسنتی 

 ضخامت یک آجر با مالت گچ و خاک 
٠۵٠٣٠٨ 

 متر مربع ٠۴١,٠٠٠,۴  
متر به ضخامت نیم  سانتی  ٢٢×٢٢نماچینی با آجرسنتی 

  آجر با مالت باتارد
٠۵٠٣٠٩ 

 متر مربع ٢,٨١٩,٠٠٠  
متر موجود به  سانتی  ٢٢×٢٢نماچینی با آجرسنتی 

 ضخامت نیم آجر با مالت باتارد 
٠۵٠٣١٠ 

 متر مربع ٣,٨۶٩,٠٠٠  
متر به ضخامت نیم  سانتی  ٢٢×٢٢نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت گچ و خاک 
٠۵٠٣١١ 

 متر مربع ۶۴٨,٠٠٠,٢  
متر موجود به  سانتی  ٢٢×٢٢نماچینی با آجرسنتی 

  نیم آجر با مالت گچ و خاکضخامت 
٠۵٠٣١٢ 

 متر مربع ۵,۶١٨,٠٠٠  
متر به ضخامت یک  سانتی ٢٢×٢٢نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت باتارد 
٠۵٠٣١٣ 

 متر مربع ٠٠٠,۴١۵,٣  
متر موجود به ضخامت  سانتی ٢٢×٢٢نماچینی با آجرسنتی 

 یک آجر با مالت باتارد 
٠۵٠٣١۴ 

 
 

 

٣٠  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ۵,۴٣٢,٠٠٠  
متر به ضخامت یک  سانتی ٢٢×٢٢نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت گچ و خاک 
٠۵٠٣١۵ 

 متر مربع ٣,١۶٣,٠٠٠  
متر موجود به ضخامت  سانتی ٢٢×٢٢نماچینی با آجرسنتی 

  یک آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٣١۶ 

 متر مربع ٣٨١,٠٠٠,۴  
متر به ضخامت نیم  سانتی  ٢۴×٢۴نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت باتارد 
٠۵٠٣١٧ 

 متر مربع ٠٠٠,٢,٨٧۴  
متر موجود به  سانتی  ٢۴×٢۴نماچینی با آجرسنتی 

 ضخامت نیم آجر با مالت باتارد 
٠۵٠٣١٨ 

 متر مربع ٠٨٣,٠٠٠,۴  
متر به ضخامت نیم  سانتی  ٢۴×٢۴نماچینی با آجرسنتی 

 با مالت گچ و خاکآجر 
٠۵٠٣١٩ 

 متر مربع ٠٠٠,۵۴۶,٢  
متر موجود به  سانتی  ٢۴×٢۴نماچینی با آجرسنتی 

  ضخامت نیم آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٣٢٠ 

 متر مربع ٢۴٩,٠٠٠,۶  
متر به ضخامت یک  سانتی ٢۴×٢۴نماچینی با آجرسنتی 

  آجر با مالت باتارد
٠۵٠٣٢١ 

 متر مربع ٣,١۴٩,٠٠٠  
متر موجود به ضخامت  سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی نماچینی 

  یک آجر با مالت باتارد
٠۵٠٣٢٢ 

 متر مربع ٩٠١,٠٠٠,۵  
متر به ضخامت یک  سانتی ٢۴×٢۴نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٣٢٣ 

 متر مربع ٢,٩٩٨,٠٠٠  
متر موجود به ضخامت  سانتی ٢۴×٢۴نماچینی با آجرسنتی 

  گچ و خاکیک آجر با مالت 
٠۵٠٣٢۴ 

 متر مربع ٠٠٠,٧۵۴,۴  
متر به ضخامت نیم  سانتی  ٢٧×٢٧نماچینی با آجرسنتی 

   آجر با مالت باتارد
٠۵٠٣٢۵ 

 متر مربع ٢,٧٣٧,٠٠٠  
متر موجود به  سانتی  ٢٧×٢٧نماچینی با آجرسنتی 

 ضخامت نیم آجر با مالت باتارد 
٠۵٠٣٢۶ 

 متر مربع ۴,۴۴٣,٠٠٠  
متر به ضخامت نیم  سانتی  ٢٧×٢٧آجرسنتی نماچینی با 

 آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٣٢٧ 

 متر مربع ٠٠٠,۴٢۵,٢  
متر موجود به  سانتی  ٢٧×٢٧نماچینی با آجرسنتی 

 ضخامت نیم آجر با مالت گچ و خاک 
٠۵٠٣٢٨ 

 متر مربع ٧,١۴٨,٠٠٠  
متر به ضخامت یک  سانتی ٢٧×٢٧نماچینی با آجرسنتی 

  باتاردآجر با مالت 
٠۵٠٣٢٩ 

 متر مربع ٣,٠٨٣,٠٠٠  
متر موجود به ضخامت  سانتی ٢٧×٢٧نماچینی با آجرسنتی 

 یک آجر با مالت باتارد 
٠۵٠٣٣٠ 

 
 

 

٣١  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ٩٠٩,٠٠٠,۶  
متر به ضخامت یک  سانتی ٢٧×٢٧نماچینی با آجرسنتی 

 آجر با مالت گچ و خاک 
٠۵٠٣٣١ 

 متر مربع ٢,٨٩١,٠٠٠  
متر موجود به ضخامت  سانتی ٢٧×٢٧نماچینی با آجرسنتی 

  یک آجر با مالت گچ و خاک
٠۵٠٣٣٢ 

 متر مربع ١,٢٨١,٠٠٠  
های نماچینی با اجرا به صورت خفته و  بها به ردیف اضافه

  راسته یا حصیری
٠۵٠٣٣٣ 

 ٠۵٠٣٣۴ ساب کردن آجر  های نماچینی برای آب بها به ردیف اضافه متر مربع ۵٠٠,۶٠٩  

 مربعمتر  ۵٢٩,٠٠٠  
های نماچینی برای تراش،کشویی و فاق  بها به ردیف اضافه

 نمودن آجر 
٠۵٠٣٣۵ 

 متر مربع ٢,٩٨٨,٠٠٠  
متر به صورت لوزی  سانتی ٢٠×٢٠نماچینی با آجرسنتی 

 (مربع قناس) با مالت باتارد 
٠۵٠٣٣۶ 

 متر مربع ٠٠٠,٧٠۶,۴  
متر و کاشی  سانتی ٢٠×٢٠نماچینی معقلی با آجرسنتی 

 صابونک به صورت لوزی (مربع قناس) با مالت باتارد 
٠۵٠٣٣٧ 

 ٠۵٠٣٣٨ های نماچینی به صورت دورو نما  بها به ردیف اضافه متر مربع ١,٨٢٧,٠٠٠  

 ٠۵٠۴٠١ متر (بشنی)  سانتی ٢٠×٢٠ناودان دیواری با آجر سنتی  مترطول ۶٣٣,٠٠٠,١  

  

 قالب ۵٠٠,١٧٨

 ٢٠متر آسیب دیده تا  سانتی  ٢٠×٢٠مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای 

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب  فرسوده، آماده
 آجرجدید و بندکشی 

٠۵٠۵٠١ 

  

 قالب ۵٠٠,١۴٧

 ٢٠متر آسیب دیده تا  سانتی  ٢٠×٢٠مرمت نمای آجری 
های  درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجر

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر  فرسوده، آماده
 موجود و بندکشی 

٠۵٠۵٠٢ 

  

 قالب ١۶٩,٠٠٠

 ٢٠متر آسیب دیده تا  سانتی  ٢٢×٢٢مرمت نمای آجری 
کردن آجرهای  درصد در هر متر مربع، شامل خارج

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب  فرسوده، آماده
 آجرجدید و بندکشی

٠۵٠۵٠٣ 

  

 قالب ١۴٧,٠٠٠

 ٢٠متر آسیب دیده تا  سانتی  ٢٢×٢٢مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای 

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر  فرسوده، آماده
 موجود و بندکشی 

٠۵٠۵٠۴ 

 
 

 

٣٢  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  

 قالب ٢٠٩,٠٠٠

 ٢٠متر آسیب دیده تا  سانتی  ٢۴×٢۴مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای 

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب  فرسوده، آماده
 آجرجدید و بندکشی

٠۵٠۵٠۵ 

  

 قالب ١۶۵,۵٠٠

 ٢٠متر آسیب دیده تا  سانتی  ٢۴×٢۴مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای 

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر  فرسوده، آماده
 موجود و بندکشی 

٠۵٠۵٠۶ 

  

 قالب ۵٠٠,٢٧٧

 ٢٠متر آسیب دیده تا  سانتی  ٢٧×٢٧مرمت نمای آجری 
کردن آجرهای درصد در هر متر مربع، شامل خارج 

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب  فرسوده، آماده
 آجرجدید و بندکشی

٠۵٠۵٠٧ 

  

 قالب ٢١٣,٠٠٠

 ٢٠متر آسیب دیده تا  سانتی ٢٧×٢٧مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای 

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر  فرسوده، آماده
 موجود و بندکشی  

٠۵٠۵٠٨ 

  

 متر مربع ۶,۶٨٠,٠٠٠

متر آسیب دیده بیش از  سانتی  ٢٠×٢٠مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای  ٢٠

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر  فرسوده، آماده
 جدید به صورت هشت گیر و بندکشی 

٠۵٠۵٠٩ 

  

 متر مربع ۵,۵۶٢,٠٠٠

متر آسیب دیده بیش از  سانتی  ٢٠×٢٠مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای  ٢٠

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب  فرسوده، آماده
 آجرموجود به صورت هشت گیر و بندکشی 

٠۵٠۵١٠ 

  

 متر مربع ٩۵١,٠٠٠,۶

متر آسیب دیده بیش از  سانتی  ٢٢×٢٢مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای  ٢٠

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر  فرسوده، آماده
 جدید به صورت هشت گیر و بندکشی  

٠۵٠۵١١ 

  

 متر مربع ٠٠٠,٧۶۵,۵

متر آسیب دیده بیش از  سانتی  ٢٢×٢٢مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر  مربع، شامل خارج کردن آجرهای  ٢٠

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب  فرسوده، آماده
  آجرموجود  به صورت هشت گیر و بندکشی

٠۵٠۵١٢ 

  

 متر مربع ٠٠٠,٨,١۵۴

متر آسیب دیده بیش از  سانتی  ٢۴×٢۴مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای  ٢٠

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر  آمادهفرسوده، 
 جدید به صورت هشت گیر و بندکشی

٠۵٠۵١٣ 

 
 

 

٣٣  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  

 متر مربع ٠٠٠,٩٨۵,۵

متر آسیب دیده بیش از  سانتی  ٢۴×٢۴مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای  ٢٠

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب  فرسوده، آماده
 آجرموجود به صورت هشت گیر و بندکشی 

٠۵٠۵١۴ 

  

 متر مربع ٠٠٠,۵۵۶,٨

متر آسیب دیده بیش از  سانتی  ٢٧×٢٧مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای  ٢٠

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر  فرسوده، آماده
 جدید به صورت هشت گیر و بندکشی 

٠۵٠۵١۵ 

  

 متر مربع ٠٠٠,۶,۴۶۵

متر آسیب دیده بیش از  سانتی  ٢٧×٢٧مرمت نمای آجری 
درصد در هر متر  مربع، شامل خارج کردن آجرهای  ٢٠

سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب  فرسوده، آماده
  آجرموجود  به صورت هشت گیر و بندکشی

٠۵٠۵١۶ 

 مترطول ١,٠١١,٠٠٠  
متر با  سانتی ٢٠×٢٠چینی نیم آجره با آجرسنتی  هره

 های آهکی مالت
٠۵٠۶٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٧٢٨  
متر موجود با  سانتی ٢٠×٢٠با آجرسنتی چینی نیم آجره  هره

   های آهکی مالت
٠۵٠۶٠٢ 

 مترطول ١,١٨٢,٠٠٠  
متر با  سانتی ٢٠×٢٠چینی یک آجره با آجرسنتی  هره

 های آهکی  مالت
٠۵٠۶٠٣ 

 مترطول ٧٩۶,۵٠٠  
متر موجود  سانتی ٢٠×٢٠چینی یک آجره با آجرسنتی  هره

 های آهکی با مالت
٠۵٠۶٠۴ 

 مترطول ١,٢٠٠,٠٠٠  
متر با  سانتی ٢٢×٢٢چینی نیم آجره با آجرسنتی  هره

  های آهکی مالت
٠۵٠۶٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,٨١۵  
متر موجود با  سانتی ٢٢×٢٢چینی نیم آجره با آجرسنتی  هره

  های آهکی مالت
٠۵٠۶٠۶ 

 مترطول ۴٧٩,٠٠٠,١  
متر با  سانتی ٢٢×٢٢چینی یک آجره با آجرسنتی  هره

 های آهکی  مالت
٠۵٠۶٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,٩٠١  
متر موجود  سانتی ٢٢×٢٢چینی یک آجره با آجرسنتی  هره

   های آهکی با مالت
٠۵٠۶٠٨ 

 مترطول ۴٧٨,٠٠٠,١  
متر با  سانتی ٢۴×٢۴چینی نیم آجره با آجرسنتی  هره

 های آهکی  مالت
٠۵٠۶٠٩ 

 مترطول ١,٠۴٧,٠٠٠  
موجود با متر  سانتی ٢۴×٢۴چینی نیم آجره با آجرسنتی  هره

 های آهکی مالت
٠۵٠۶١٠ 

 مترطول ٠٠٠,١,٧٠۶  
متر با  سانتی ٢۴×٢۴چینی یک آجره با آجرسنتی  هره 

 های آهکی  مالت
٠۵٠۶١١ 

 
 

 

٣۴  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترطول ١,٠۵٩,٠٠٠  
متر موجود  سانتی ٢۴×٢۴چینی یک آجره با آجرسنتی  هره

  های آهکی با مالت
٠۵٠۶١٢ 

 مترطول ۶٢٢,٠٠٠,١  
متر با  سانتی ٢٧×٢٧آجرسنتی  چینی نیم آجره با هره 

 های آهکی مالت
٠۵٠۶١٣ 

 مترطول ۵٠٠,٩٧٧  
متر موجود با  سانتی ٢٧×٢٧چینی نیم آجره با آجرسنتی  هره

  های آهکی مالت
٠۵٠۶١۴ 

 مترطول ٢,٠۴٧,٠٠٠  
متر با  سانتی ٢٧×٢٧چینی یک آجره با آجرسنتی  هره

 های آهکی  مالت
٠۵٠۶١۵ 

 مترطول ١,٢٠٧,٠٠٠  
متر موجود  سانتی ٢٧×٢٧چینی یک آجره با آجرسنتی  هره

  های آهکی با مالت
٠۵٠۶١۶ 

 مترطول ٠٠٠,١,٩٨۴  
متر با انواع  سانتی ٢٠×٢٠چینی دو آجره با آجر سنتی  هره

  آهکی  مالت
٠۵٠۶١٧ 

 مترطول ١,٢١١,٠٠٠  
متر موجود  سانتی ٢٠×٢٠  چینی دو آجره با آجر سنتی هره

   آهکی  با انواع مالت
٠۵٠۶١٨ 

 مترطول -١,٠٢٠  
در صورت  ٠۵٠۶١٨الی  ٠۵٠۶٠١های  ردیف  کسربها به

  استفاده از مالت گچ و خاک یا گچ سنتی
٠۵٠۶١٩ 

 مترطول ٣٠٢,٠٠٠  
چینی در صورت استفاده از  های هره بها به ردیف اضافه

  حمیل کاشی
٠۵٠۶٢٠ 

 متر مربع ۴٧٠,٠٠٠,٢  
چینی نیم آجره ساده به صورت مربعی با آجرسنتی  شبکه 

 متر با مالت گچ و بندکشی  سانتی  ٢٠× ٢٠
٠۵٠٧٠١ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٩٠۵  
چینی نیم آجره ساده به صورت مربعی با آجرسنتی  شبکه 

  متر موجود با مالت گچ و بندکشی سانتی ٢٠×٢٠
٠۵٠٧٠٢ 

 متر مربع ٣,٢٩٧,٠٠٠  
چینی یک آجره ساده به صورت مربعی با آجرسنتی  شبکه 

 متر با مالت گچ و بندکشی  سانتی  ٢٠×٢٠
٠۵٠٧٠٣ 

 متر مربع ٠٠٠,٢,٠٣۵  
چینی یک آجره ساده به صورت مربعی با آجرسنتی  شبکه 

 متر موجود با مالت گچ و بندکشی  سانتی  ٢٠× ٢٠
٠۵٠٧٠۴ 

 متر مربع ۵٨٨,٠٠٠,٢  
متر با نقش  سانتی ٢٢×١١چینی ساده با آجرسنتی  شبکه 

 فخرومدین با مالت گچ و بندکشی 
٠۵٠٧٠۵ 

 متر مربع ۴٩٢,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ٢٢×١١چینی ساده با آجرسنتی  شبکه 

   نقش فخرومدین با مالت گچ و بندکشی
٠۵٠٧٠۶ 

 متر مربع ٣,٢۴٩,٠٠٠  
متر با نقش  سانتی  ٢٢×٢٢چینی ساده با آجرسنتی  شبکه 

 فخرومدین با مالت گچ و بندکشی  
٠۵٠٧٠٧ 

 
 

 

٣۵  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ٠٠٠,۶٧۶,١  
متر موجود با  سانتی ٢٢×٢٢چینی ساده با آجرسنتی  شبکه

 نقش فخرومدین با مالت گچ و بندکشی 
٠۵٠٧٠٨ 

 متر مربع ٩٨۵,۵٠٠  
چینی در صورت استفاده از  های شبکه بها به ردیف اضافه

 حمیل کاشی 
٠۵٠٧٠٩ 

 متر مربع ٧۶۴,۵٠٠  
چینی در صورت استفاده از  های شبکه بها به ردیف اضافه

 حمیل کاشی موجود 
٠۵٠٧١٠ 

 مترمربع ٣,٢٢٠,٠٠٠  
  متر به صورت هره سانتی ٢٠×٢٠ازاره آجری با آجرسنتی 

 های آهکی با مالت
٠۵٠٨٠١ 

 مترمربع ۴٧٣,٠٠٠,٢  
متر موجود به  سانتی ٢٠×٢٠ازاره آجری با آجرسنتی 

 های آهکی  با مالت  صورت هره
٠۵٠٨٠٢ 

 مترمربع ۵١٣,٠٠٠,٣  
متر به صورت  سانتی ٢٠×٢٠ازاره آجری با آجرسنتی 

 های آهکی  دار با مالت طرح
٠۵٠٨٠٣ 

 مترمربع ۶٣٧,٠٠٠,٢  
متر موجود به  سانتی ٢٠×٢٠ازاره آجری با آجرسنتی 

  های آهکی دار با مالت صورت طرح
٠۵٠٨٠۴ 

 مترمربع ٠۶١,٠٠٠,۴  
 ٢٠×١٠ازاره آجری به صورت خفته و راسته با آجرسنتی 

 های آهکی  متر با مالت سانتی
٠۵٠٨٠۵ 

 مترمربع ۶٩٣,٠٠٠,٢  
 ٢٠×١٠ازاره آجری به صورت خفته و راسته با آجرسنتی 

 های آهکی مالت متر موجود با سانتی
٠۵٠٨٠۶ 

 متر مربع ١,٢۵٠,٠٠٠  
کردن با آجر  ای) به صورت پکفته آجرچینی الپوش (تیغه

 فشاری با مالت گچ و خاک
٠۵٠٩٠١ 

 متر مربع ٨١٨,٠٠٠  
کردن با آجر  ای) به صورت پکفته آجرچینی الپوش (تیغه

 فشاری موجود با مالت گچ و خاک 
٠۵٠٩٠٢ 

 متر مربع ١,٩۴١,٠٠٠  
کردن با  ای) به صورت پکفته آجرچینی الپوش (تیغه

 متر با مالت گچ و خاک سانتی ٢٠×١٠آجرسنتی 
٠۵٠٩٠٣ 

 متر مربع ٠٠٠,٨٢۶  
کردن با  ای) به صورت پکفته آجرچینی الپوش (تیغه

 متر موجود با مالت گچ و خاک سانتی ٢٠×١٠آجرسنتی 
٠۵٠٩٠۴ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٧۶۵  
کردن با  ای) به صورت پکفته (تیغهآجرچینی الپوش 

 متر با مالت گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵٠٩٠۵ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٠۴۴  
کردن با  ای) به صورت پکفته آجرچینی الپوش (تیغه

  متر موجود با مالت گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵٠٩٠۶ 

 متر مربع ١,٨۵٧,٠٠٠  
کردن با  پکفته ای) به صورت آجرچینی الپوش (تیغه

 متر با مالت گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵٠٩٠٧ 

 
 

 

٣۶  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ٠٠٠,١,٠٨۶  
کردن با  ای) به صورت پکفته آجرچینی الپوش (تیغه

   متر موجود با مالت گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵٠٩٠٨ 

 متر مربع ١,٩٧٨,٠٠٠  
کردن  پکفتهای) تیغه ای به صورت  آجرچینی الپوش (تیغه

 متر با مالت گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی 
٠۵٠٩٠٩ 

 متر مربع ١,٠٢٨,٠٠٠  
کردن با  ای) به صورت پکفته آجرچینی الپوش (تیغه

  متر موجود با مالت گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵٠٩١٠ 

 متر مربع ۴١٢,٠٠٠,٢  
کردن با  ای) به صورت پکفته آجرچینی الپوش (تیغه

  متر با مالت گچ و خاک سانتی ٢٧×٢٧آجرسنتی 
٠۵٠٩١١ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٣٢۵  
کردن با  ای) به صورت پکفته آجرچینی الپوش (تیغه

  متر موجود با مالت گچ و خاک سانتی ٢٧×٢٧آجرسنتی 
٠۵٠٩١٢ 

 متر طول ٠٠٠,۴٠۵,١  
متر به صورت  سانتی ٢٠×٢٠قرنیز پای دیوار با آجر سنتی 

 مالت باتاردپکفته با 
٠۵٠٩١٣ 

 متر طول ١,٢۶٠,٠٠٠  
متر موجود به  سانتی ٢٠×٢٠قرنیز پای دیوار با آجر سنتی 

  صورت پکفته با مالت باتارد
٠۵٠٩١۴ 

 متر مربع ۶,۶٩٨,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠

٠۵١٠٠١ 

 متر مربع ٣,٩٩٣,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
   متر موجود با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠

٠۵١٠٠٢ 

 متر مربع ۴٧٢,٠٠٠,٧  
متر با  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه  لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١٠٠٣ 

  
 متر مربع ۴,۴٣٣,٠٠٠

متر با  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه  لنگه
متر موجود با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 

  خاک

٠۵١٠٠۴ 

 متر مربع ٠٠٠,٧,٠۴۵  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
  متر با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠

٠۵١٠٠۵ 

 متر مربع ٣۴٠,٠٠٠,۴  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
 متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠

٠۵١٠٠۶ 

 متر مربع ٠٠٠,٧,٨١۵  
متر با  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه  لنگه

 متر با مالت گل آهک سانتی  ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١٠٠٧ 

 مربعمتر  ٩۵٠,٠٠٠,۵  
متر با  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه  لنگه

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١٠٠٨ 

 متر مربع ٠٠٠,٩۶۶,۶  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢

٠۵١٠٠٩ 
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 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ٣,٩٠٣,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
   متر موجود با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی  ٢٢×٢٢

٠۵١٠١٠ 

 متر مربع ٧,٧١١,٠٠٠  
متر با  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه  لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١٠١١ 

  
 متر مربع ٣٣٩,٠٠٠,۴

متر با  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه  لنگه
متر موجود با مالت گچ یا گچ و  سانتی  ٢٢×٢٢آجرسنتی 

  خاک

٠۵١٠١٢ 

 متر مربع ٧,٢٢٨,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
 متر با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢

٠۵١٠١٣ 

 متر مربع ٠٠٠,٢۶۴,۴  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢

٠۵١٠١۴ 

 متر مربع ٧,٩٨٠,٠٠٠  
متر با  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه  لنگه

 متر با مالت گل آهک سانتی   ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١٠١۵ 

 متر مربع ۴,۶٠٩,٠٠٠  
متر با  ٣تویزه به صورت رومی تا دهانه طاق یا  لنگه

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١٠١۶ 

 متر مربع ٧,١٧٢,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴

٠۵١٠١٧ 

 متر مربع ٣,٨١٣,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣صورت پر تا دهانه طاق یا تویزه به  لنگه
 متر موجود با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴

٠۵١٠١٨ 

 متر مربع ٧,٧٩٢,٠٠٠  
متر با  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه  لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١٠١٩ 

  
 متر مربع ٣,٨٧٣,٠٠٠

متر با  ٣صورت رومی تا دهانه طاق یا تویزه به  لنگه
متر موجود با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 

 خاک

٠۵١٠٢٠ 

 متر مربع ٠٠٠,۴۵۵,٧  
متر با آجرسنتی  ٣طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه  لنگه
 متر با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴

٠۵١٠٢١ 

 متر مربع ٠٠٠,٠٩۶,۴  
متر با آجرسنتی  ٣دهانه  طاق یا تویزه به صورت پر تا لنگه
 متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴

٠۵١٠٢٢ 

 متر مربع ٠٠٠,٨,١٢۴  
متر با  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه  لنگه

 متر با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١٠٢٣ 

 متر مربع ٠٠٠,٢٠۵,۴  
متر با  ٣تا دهانه  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه

 متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١٠٢۴ 

 
 

 

٣٨  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ٠٠٠,۴١۶,٧  
متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠با آجرسنتی 
٠۵١٠٢۵ 

  
 متر مربع ٧١١,٠٠٠,۴

متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه
متر موجود با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠با آجرسنتی 

  خاک

٠۵١٠٢۶ 

  
 متر مربع ٨,١۶٨,٠٠٠

 ۵تا  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از  لنگه
متر با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠متر با آجر سنتی 

 خاک

٠۵١٠٢٧ 

  
 متر مربع ١٢٨,٠٠٠,۵

 ۵تا  ٣صورت رومی به دهانه بیش از طاق یا تویزه به  لنگه
متر موجود با مالت گچ یا  سانتی ٢٠×٢٠متر به آجر سنتی 

 گچ و خاک

٠۵١٠٢٨ 

 متر مربع ٠٠٠,٧,٣٠۵  
متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠با آجرسنتی 
٠۵١٠٢٩ 

 متر مربع ٣,٩٣٣,٠٠٠  
متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠با آجرسنتی 
٠۵١٠٣٠ 

 متر مربع ٠٠٠,٨,٠٠۵  
 ۵تا  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از  لنگه

 متر با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠متر با آجر سنتی 
٠۵١٠٣١ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٢١۵,۴

 ۵تا  ٣طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از  لنگه
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢٠×٢٠متر به آجر سنتی 

 آهک

٠۵١٠٣٢ 

 متر مربع ۵٩١,٠٠٠,٧  
متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢با آجرسنتی 
٠۵١٠٣٣ 

  
 متر مربع ۴,۶٣٧,٠٠٠

متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه
متر موجود با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٢×٢٢با آجرسنتی 

  خاک

٠۵١٠٣۴ 

  
 متر مربع ٨,٢٨٨,٠٠٠

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
با مالت گچ یا گچ و متر  سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 

 خاک

٠۵١٠٣۵ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٩١۶,۴

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر موجود با مالت گچ یا  سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 

  گچ و خاک

٠۵١٠٣۶ 

 متر مربع ٧,٨٧٧,٠٠٠  
متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی با 
٠۵١٠٣٧ 

 
 

 

٣٩  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ٩٢٣,٠٠٠,۴  
متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

 متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢با آجرسنتی 
٠۵١٠٣٨ 

 متر مربع ٠٠٠,۵٨۵,٨  
 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 
٠۵١٠٣٩ 

  
 متر مربع ٢١٣,٠٠٠,۵

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 

  آهک

٠۵١٠۴٠ 

 متر مربع ٧,٧٩٣,٠٠٠  
متر  ۵تا  ٣ به دهانه بیش از طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی 
٠۵١٠۴١ 

  
 متر مربع ٠٠٠,۴,۴٣۴

متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه
متر موجود با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی 

  خاک

٠۵١٠۴٢ 

  
 متر مربع ۶٣٢,٠٠٠,٨

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  صورت رومیطاق یا تویزه به  لنگه
متر با مالت گچ و خاک یا  سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 

 گچ

٠۵١٠۴٣ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٧١۴,۴

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر موجود با مالت گچ و  سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 

 خاک یا گچ

٠۵١٠۴۴ 

 مربعمتر  ٨,٠٩٠,٠٠٠  
متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی 
٠۵١٠۴۵ 

 متر مربع ٧٣٢,٠٠٠,۴  
متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

 متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی 
٠۵١٠۴۶ 

 متر مربع ٨,٧۶٧,٠٠٠  
 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 
٠۵١٠۴٧ 

  
 متر مربع ٨۴٨,٠٠٠,۴

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 

  آهک

٠۵١٠۴٨ 

 متر مربع ٨,٧۵٧,٠٠٠  
متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠با آجرسنتی 
٠۵١٠۴٩ 

  
 متر مربع ٠۵٢,٠٠٠,۶

متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه
یا گچ و متر موجود با مالت گچ  سانتی ٢٠×٢٠با آجرسنتی 

  خاک

٠۵١٠۵٠ 

 
 

 

۴٠  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  
 متر مربع ۴٩٩,٠٠٠,٩

 ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی 

 خاک

٠۵١٠۵١ 

  
 متر مربع ۶,۴۶٠,٠٠٠

 ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر موجود با مالت گچ یا  سانتی ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی 

  گچ و خاک

٠۵١٠۵٢ 

 متر مربع ٨,٩۶٢,٠٠٠  
متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠با آجرسنتی 
٠۵١٠۵٣ 

 متر مربع ٢۵٧,٠٠٠,۶  
متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی با 
٠۵١٠۵۴ 

 متر مربع ٩,٧٣١,٠٠٠  
 ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی 
٠۵١٠۵۵ 

  
 متر مربع ۶,۶٩٢,٠٠٠

 ٧ تا ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی 

  آهک

٠۵١٠۵۶ 

 متر مربع ٨,٩٣٢,٠٠٠  
متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

 متر با مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢با آجرسنتی 
٠۵١٠۵٧ 

  
 متر مربع ٩٧٧,٠٠٠,۵

متر  ٧تا  ۵دهانه بیش از به  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه
متر موجود با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٢×٢٢با آجرسنتی 

  خاک

٠۵١٠۵٨ 

  
 متر مربع ٠٠٠,۶٧۴,٩

 ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 

 خاک

٠۵١٠۵٩ 

  
 متر مربع ٣٠٢,٠٠٠,۶

 ٧تا  ۵به دهانه بیش از  یا تویزه به صورت رومیطاق  لنگه
متر موجود با مالت گچ یا  سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 

  گچ و خاک

٠۵١٠۶٠ 

 متر مربع ٩,٢۴٢,٠٠٠  
متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢با آجرسنتی 
٠۵١٠۶١ 

 متر مربع ٢٨٨,٠٠٠,۶  
متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢با آجرسنتی 
٠۵١٠۶٢ 

 متر مربع ٠٠٠,٩,٨٧۶  
 ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 
٠۵١٠۶٣ 

 
 

 

۴١  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  
 متر مربع ٠٠٠,۶,۵٠۵

 ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 

  آهک

٠۵١٠۶۴ 

 متر مربع ٠٠٠,٩,١٣۴  
متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

 خاک متر با مالت گچ یا گچ و سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی 
٠۵١٠۶۵ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٧٧۵,۵

متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه
متر موجود با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی 

  خاک

٠۵١٠۶۶ 

  
 متر مربع ٩,٧٣٢,٠٠٠

 ٧تا  ۵به دهانه بیش از   طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر با مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 

  خاک

٠۵١٠۶٧ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٨١۴,۵

 ٧تا  ۵طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از  لنگه
متر موجود با مالت گچ یا  سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 

  گچ و خاک

٠۵١٠۶٨ 

 متر مربع ٠٠٠,۴٠۴,٩  
متر  ٧ تا ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی 
٠۵١٠۶٩ 

 متر مربع ٠٠٠,٠۴۶,۶  
متر  ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت پر لنگه

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی 
٠۵١٠٧٠ 

 متر مربع ١٠,٢٩١,٠٠٠  
 ٧تا  ۵بیش از به دهانه  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه

  متر با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 
٠۵١٠٧١ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٣٢۶,۶

 ٧تا  ۵به دهانه بیش از  طاق یا تویزه به صورت رومی لنگه
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 

  آهک

٠۵١٠٧٢ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٩٨۵  
یا تویزه به ازای هر رج  طاق های لنگه بها به ردیف اضافه

 طاق یا تویزه اضافه ضخامت لنگه
٠۵١٠٧٣ 

 متر مربع ۵,۶٩٣,٠٠٠  
 ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت پر تا دهانه  طاق

  متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی
٠۵١١٠١ 

 متر مربع ۵٠٣,٠٠٠,٣  
 ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت پر تا دهانه  طاق

  موجود و مالت گچ یا گچ و خاک متر سانتی
٠۵١١٠٢ 

 متر مربع ٠٠٠,٣٨۶,۶  
متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت رومی تا دهانه  طاق
  متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠

٠۵١١٠٣ 

 متر مربع ٣,٨۶١,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت رومی تا دهانه  طاق
  گچ و خاکمتر موجود و مالت گچ یا  سانتی ٢٠×٢٠

٠۵١١٠۴ 
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 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ١١٠,٠٠٠,۶  
 ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت پر تا دهانه  طاق

  متر و مالت گل آهک سانتی
٠۵١١٠۵ 

 متر مربع ٠٠٠,۶٣۶,٣  
 ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت پر تا دهانه  طاق

  متر موجود و مالت گل آهک سانتی
٠۵١١٠۶ 

 متر مربع ۶,۶۵٣,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت رومی تا دهانه  طاق
   متر و مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠

٠۵١١٠٧ 

 متر مربع ١٢٨,٠٠٠,۴  
متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت رومی تا دهانه  طاق
  متر موجود و مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠

٠۵١١٠٨ 

 متر مربع ٩٧٨,٠٠٠,۵  
 ٢٢×٢٢با آجرسنتی متر  ٣زنی به صورت پر تا دهانه  طاق

  متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی
٠۵١١٠٩ 

 متر مربع ٠٠٠,۶۶۶,٣  
 ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت پر تا دهانه  طاق

  متر موجود و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی
٠۵١١١٠ 

 متر مربع ۶,۶٩٢,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت رومی تا دهانه  طاق
  متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢

٠۵١١١١ 

 متر مربع ۶۴٢,٠٠٠,٣  
متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت رومی تا دهانه  طاق
  متر موجود و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢

٠۵١١١٢ 

 متر مربع ٠٠٠,٢۶۴,۶  
 ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت پر تا دهانه  طاق

 آهکمتر و مالت گل  سانتی
٠۵١١١٣ 

 متر مربع ٣,٩۵٢,٠٠٠  
 ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت پر تا دهانه  طاق

 متر موجود و مالت گل آهک سانتی
٠۵١١١۴ 

 متر مربع ٩٩١,٠٠٠,۶  
متر با آجرسنتی  ٣زنی به صورت رومی تا دهانه  طاق
 متر و مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢

٠۵١١١۵ 

 متر مربع ٣,٩۴٠,٠٠٠  
متر با آجرسنتی  ٣به صورت رومی تا دهانه  زنی طاق
 متر موجود و مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢

٠۵١١١۶ 

 متر مربع ٣۶١,٠٠٠,۶  
متر با  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت پر طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١١٧ 

  
 متر مربع ١٧٢,٠٠٠,۴

متر با  ۵تا  ٣دهانه بیش از به  زنی به صورت پر طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 

  خاک

٠۵١١١٨ 

 متر مربع ٧,٠۴١,٠٠٠  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

  متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١١٩ 

 
 

 

۴٣  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  
 متر مربع ٠٠٠,۴,۵١۶

متر با  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت رومی طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 

  خاک

٠۵١١٢٠ 

 متر مربع ۶,۵۶٣,٠٠٠  
متر با  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت پر طاق

 متر و مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١٢١ 

 متر مربع ٠٠٠,٣٧۴,۴  
متر با  ۵تا  ٣بیش از  به دهانه زنی به صورت پر طاق

 مترموجود و مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١٢٢ 

 متر مربع ٧,٢٩٠,٠٠٠  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

 متر و مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١٢٣ 

 متر مربع ٠٠٠,٧۶۵,۴  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

 متر موجود و مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١٢۴ 

 متر مربع ۶,۶٧٧,٠٠٠  
متر با  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت پر طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١٢۵ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٣۶۵,۴

متر با  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت پر طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 

 خاک 

٠۵١١٢۶ 

 متر مربع ٧,٣٢٧,٠٠٠  
متر با  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت رومی طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١٢٧ 

  
 مربعمتر  ۴,۴٠١,٠٠٠

متر با  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت رومی طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 

   خاک

٠۵١١٢٨ 

 متر مربع ٩۶٨,٠٠٠,۶  
متر با  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت پر طاق

 متر و مالت گل آهک  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١٢٩ 

 متر مربع ٠٠٠,۴,۶٠۵  
متر با  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت پر طاق

 متر موجود و مالت گل آهک  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١٣٠ 

 متر مربع ۶۶٢,٠٠٠,٧  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

 متر و مالت گل آهک  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١٣١ 

 متر مربع ۴,۶١١,٠٠٠  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

 متر موجود و مالت گل آهک  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١٣٢ 

 متر مربع ٠٠٠,٧٨۶,۵  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١٣٣ 

  
 متر مربع ٣,٢٨٨,٠٠٠

متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 

 خاک 

٠۵١١٣۴ 

 
 

 

۴۴  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ٨۴٠,٠٠٠,۶  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١٣۵ 

  
 مربعمتر  ٣,٨۵٣,٠٠٠

متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 

   خاک

٠۵١١٣۶ 

 متر مربع ١٣٢,٠٠٠,۶  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

 متر با مالت گل آهک  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١٣٧ 

 متر مربع ۶٢٧,٠٠٠,٣  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

   متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١٣٨ 

 متر مربع ٠٠٠,۵۶۶,٧  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

 متر با مالت گل آهک  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١٣٩ 

 متر مربع ١٧٨,٠٠٠,۶  
متر با  ۵تا  ٣زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

 متر موجود با مالت گل آهک  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١۴٠ 

 متر مربع ٨,١۶٩,٠٠٠  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١۴١ 

  
 متر مربع ٩٧٩,٠٠٠,۵

متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 

 خاک 

٠۵١١۴٢ 

 متر مربع ٨,٩۴٧,٠٠٠  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١۴٣ 

  
 مربعمتر  ۶,۴٢٢,٠٠٠

متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 

  خاک

٠۵١١۴۴ 

 متر مربع ٨,١٨٩,٠٠٠  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

 متر با مالت گل آهک  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١۴۵ 

 متر مربع ٠٠٠,٠٠٠,۶  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١۴۶ 

 متر مربع ٠٠٠,٨,٩٣۴  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

 متر با مالت گل آهک  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١۴٧ 

 متر مربع ٠٠٠,۶,۴٨۴  
متر با  ٧تا  ۵صورت رومی به دهانه بیش از زنی به  طاق

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 
٠۵١١۴٨ 

 متر مربع ٠٠٠,۴۶۶,٨  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١۴٩ 

 
 

 

۴۵  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  
 متر مربع ٠٠٠,١۵۴,۶

متر با  ٧تا  ۵پر به دهانه بیش از  زنی به صورت طاق
و مالت گچ یا گچ و  متر موجود سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 

   خاک

٠۵١١۵٠ 

 متر مربع ٠٠٠,٩,٢٨۵  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١۵١ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٧,٠٩۵

متر با  ٧تا  ۵صورت رومی به دهانه بیش از زنی به  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 

 خاک

٠۵١١۵٢ 

 متر مربع ٠٠٠,٩,٠١۶  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

 متر با مالت گل آهک  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١۵٣ 

 متر مربع ٧,١۶١,٠٠٠  
متر با  ٧تا  ۵پر به دهانه بیش از زنی به صورت  طاق

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١۵۴ 

 متر مربع ٠٠٠,۵٠۶,٩  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

 متر با مالت گل آهک  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١۵۵ 

 متر مربع ٠٠٠,٧,٣١۶  
متر با  ٧تا  ۵دهانه بیش از زنی به صورت رومی به  طاق

 متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 
٠۵١١۵۶ 

 متر مربع ٩,٢٠٢,٠٠٠  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١۵٧ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٧۶۴,۵

متر با  ٧تا  ۵بیش از زنی به صورت پر به دهانه  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 

  خاک

٠۵١١۵٨ 

 متر مربع ۵۶٢,٠٠٠,٩  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

   متر و مالت گچ یا گچ و خاک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١۵٩ 

  
 متر مربع ۶,۴٢٩,٠٠٠

متر با  ٧تا  ۵دهانه بیش از زنی به صورت رومی به  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 

   خاک

٠۵١١۶٠ 

 متر مربع ۵٣٢,٠٠٠,٨  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت پر به دهانه بیش از  طاق

 متر با مالت گل آهک  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١۶١ 

 متر مربع ٠٧٣,٠٠٠,۶  
متر با  ٧تا  ۵بیش از زنی به صورت پر به دهانه  طاق

  متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١۶٢ 

 متر مربع ۶٧١,٠٠٠,١٠  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

 متر با مالت گل آهک  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١۶٣ 

 متر مربع ٠٠٠,٨,١١۵  
متر با  ٧تا  ۵زنی به صورت رومی به دهانه بیش از  طاق

   متر موجود با مالت گل آهک سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 
٠۵١١۶۴ 

 
 

 

۴۶  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  
 متر مربع ٣,٩١٩,٠٠٠

متر با  ٣زنی به صورت الپوش (چپیله) تا دهانه  طاق
متر و مالت گچ یا گچ و خاک با  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 

 یک الیه پاالنه 

٠۵١١۶۵ 

  
 متر مربع ۴٩٢,٠٠٠,٢

متر با  ٣(چپیله) تا دهانه زنی به صورت الپوش  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی 

  خاک با یک الیه پاالنه

٠۵١١۶۶ 

  
 متر مربع ٠٠٠,١٨۴,۴

متر با  ٣زنی به صورت الپوش (چپیله) تا دهانه  طاق
متر و مالت گچ یا گچ و خاک با  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 

 یک الیه پاالنه 

٠۵١١۶٧ 

  
 متر مربع ٢,٢۴٢,٠٠٠

متر با  ٣زنی به صورت الپوش (چپیله) تا دهانه  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٢×٢٢آجرسنتی 

  خاک با یک الیه پاالنه

٠۵١١۶٨ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٢٨۵,۴

متر با  ٣زنی به صورت الپوش (چپیله) تا دهانه  طاق
متر و مالت گچ یا گچ و خاک با  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 

 یک الیه پاالنه 

٠۵١١۶٩ 

  
 متر مربع ١,٨٢٢,٠٠٠

متر با  ٣زنی به صورت الپوش (چپیله) تا دهانه  طاق
متر موجود و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴آجرسنتی 

 خاک با یک الیه پاالنه 

٠۵١١٧٠ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٧٠۶,۴

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت الپوش (چپیله) طاق
متر و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی 

 خاک با یک الیه پاالنه 

٠۵١١٧١ 

  
 متر مربع ٣,١۶١,٠٠٠

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت الپوش (چپیله) طاق
متر موجود و مالت گچ یا  سانتی ٢٠×٢٠متر با آجرسنتی 

 گچ و خاک با یک الیه پاالنه 

٠۵١١٧٢ 

  
 متر مربع ۴,۵٣٩,٠٠٠

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت الپوش (چپیله) طاق
متر و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 

 خاک با یک الیه پاالنه 

٠۵١١٧٣ 

  
 متر مربع ٢,٨٧٠,٠٠٠

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت الپوش (چپیله) طاق
متر موجود و مالت گچ یا  سانتی ٢٢×٢٢متر با آجرسنتی 

 گچ و خاک با یک الیه پاالنه 

٠۵١١٧۴ 

  
 متر مربع ٣٠٠,٠٠٠,۵

 ۵تا  ٣به دهانه بیش از  زنی به صورت الپوش (چپیله) طاق
متر و مالت گچ یا گچ و  سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 

 خاک با یک الیه پاالنه 

٠۵١١٧۵ 

 
 

 

۴٧  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  
 متر مربع ٢,٨۶١,٠٠٠

 ۵تا  ٣زنی به صورت الپوش (چپیله) به دهانه بیش از  طاق
 متر موجود و مالت گچ یا سانتی ٢۴×٢۴متر با آجرسنتی 

  گچ و خاک با یک الیه پاالنه

٠۵١١٧۶ 

 متر مربع ٠٠٠,۶٨۴,١  
زنی به ازای هر رج اضافه  های طاق بها به ردیف اضافه

  ضخامت طاق
٠۵١١٧٧ 

 متر مربع ٨٢٢,٠٠٠,۵  
متر و مالت  سانتی ٢٠×٢٠زنی بین قیدها با آجرسنتی  طاق

 گچ یا گچ و خاک 
٠۵١١٧٨ 

 متر مربع ۴٨٧,٠٠٠,٣  
متر موجود و  سانتی ٢٠×٢٠زنی بین قیدها با آجرسنتی  طاق

 مالت گچ یا گچ و خاک 
٠۵١١٧٩ 

 متر مربع ٠٠٠,۵٧۴,٢  
و چشمه با هر نوع آجر و   های طاق بندی روی سقف کونال

 مالت گچ 
٠۵١١٨٠ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٨۴۶  
و چشمه با هر نوع آجر   های طاق بندی روی سقف کونال

 موجود و مالت گچ 
٠۵١١٨١ 

  
 متر مربع ١٠,٠۵٨,٠٠٠

متر به  سانتی ٢٠×٢٠ترک با آجر سنتی  ١٠تا  ٨کاربندی 
با پر کردن   ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 فضای بین آن

٠۵١٢٠١ 

  
 متر مربع ٨٣٨,٠٠٠,۶

متر  سانتی ٢٠×٢٠ترک با آجر سنتی  ١٠تا  ٨کاربندی 
  موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 با پر کردن فضای بین آن

٠۵١٢٠٢ 

  
 متر مربع ١٠,٨١٧,٠٠٠

متر به  سانتی ٢٢×٢٢ترک با آجر سنتی  ١٠تا  ٨کاربندی 
با پر کردن   ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 فضای بین آن

٠۵١٢٠٣ 

  
 متر مربع ٠٠٠,٧,١٢۴

متر  سانتی ٢٢×٢٢ترک با آجر سنتی  ١٠تا  ٨کاربندی 
  موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 با پر کردن فضای بین آن

٠۵١٢٠۴ 

  
 متر مربع ١٢,١٣٨,٠٠٠

متر به  سانتی ٢۴×٢۴ترک با آجر سنتی  ١٠تا  ٨کاربندی 
با پر کردن   سطح نمایان کاربندیضخامت نیم آجر به ازای 

 فضای بین آن

٠۵١٢٠۵ 

  
 متر مربع ۵٣١,٠٠٠,٧

متر  سانتی ٢۴×٢۴ترک با آجرسنتی  ١٠تا  ٨کاربندی 
  موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 با پر کردن فضای بین آن

٠۵١٢٠۶ 

  
 متر مربع ١١,٨۶٢,٠٠٠

متر به  سانتی ٢٠×٢٠ترک با آجر سنتی  ١۶تا  ١٢کاربندی 
با پر کردن   ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 فضای بین آن

٠۵١٢٠٧ 

 
 

 

۴٨  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  
 متر مربع ۶۴٢,٠٠٠,٨

متر  سانتی ٢٠×٢٠ترک با آجر سنتی  ١۶تا  ١٢کاربندی 
  موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 با پر کردن فضای بین آن

٠۵١٢٠٨ 

  
 متر مربع ١٢,٧۴١,٠٠٠

متر به  سانتی ٢٢×٢٢ترک با آجر سنتی  ١۶تا  ١٢کاربندی 
با پر کردن   ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 فضای بین آن

٠۵١٢٠٩ 

  
 متر مربع ٩,٠۴٨,٠٠٠

متر  سانتی ٢٢×٢٢ترک با آجر سنتی  ١۶تا  ١٢کاربندی 
  موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 با پر کردن فضای بین آن

٠۵١٢١٠ 

  
 متر مربع ٠۶٢,٠٠٠,١۴

متر به  سانتی ٢۴×٢۴ترک با آجر سنتی  ١۶تا  ١٢کاربندی 
با پر کردن   ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی

 فضای بین آن

٠۵١٢١١ 

  
 متر مربع ٠٠٠,۴۵۴,٩

متر  سانتی ٢۴×٢۴ترک با آجرسنتی  ١۶تا  ١٢کاربندی 
  ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندیموجود به 

 با پر کردن فضای بین آن

٠۵١٢١٢ 

  

 قالب ٣۶۶,۵٠٠

متر آسیب  سانتی  ٢٠×٢٠مرمت نمای طاق و لنگه آجری 
درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن  ٢٠دیده تا 

سازی جای آجر، آجرتراشی و  آجرهای فرسوده، آماده
  نصب آجر جدید و بندکشی

٠۵١٣٠١ 

  

 قالب ۵٠٠,٣۴١

متر آسیب  سانتی  ٢٠×٢٠مرمت نمای طاق و لنگه آجری 
درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن  ٢٠دیده تا 

سازی جای آجر، آجرتراشی و  آجرهای فرسوده، آماده
 نصب آجر موجود و بندکشی

٠۵١٣٠٢ 

  

 قالب ۵٠٠,۴٠٧

 متر آسیب سانتی  ٢٢×٢٢مرمت نمای طاق و لنگه آجری 
درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن  ٢٠دیده تا 

سازی جای آجر، آجرتراشی و  آجرهای فرسوده، آماده
 نصب آجر جدید و بندکشی

٠۵١٣٠٣ 

  

 قالب ٣٨٢,٠٠٠

متر آسیب  سانتی  ٢٢×٢٢مرمت نمای طاق و لنگه آجری 
درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن  ٢٠دیده تا 

سازی جای آجر، آجرتراشی و  آمادهآجرهای فرسوده، 
 نصب آجر موجود و بندکشی

٠۵١٣٠۴ 

  

 قالب ۵٠٠,۴٢٧

متر آسیب  سانتی  ٢۴×٢۴مرمت نمای طاق و لنگه آجری 
درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن  ٢٠دیده تا 

سازی جای آجر، آجرتراشی و  آجرهای فرسوده، آماده
 نصب آجر جدید و بندکشی

٠۵١٣٠۵ 

 
 

 

۴٩  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  

 قالب ٣۴١,٠٠٠

متر آسیب  سانتی  ٢۴×٢۴مرمت نمای طاق و لنگه آجری 
درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن  ٢٠دیده تا 

سازی جای آجر، آجرتراشی و  آجرهای فرسوده، آماده
 نصب آجر موجود و بندکشی

٠۵١٣٠۶ 

 متر طول ۵٠٠,۴۵٣  
متر با هر نوع  سانتی ٢٠×٢٠شرفی یک ردیفه با آجرسنتی 

 گیری گچی شمشهمالت با 
٠۵١۴٠١ 

 ٠۵١۴٠٢ به ازای هر رج آجر اضافی ٠۵١۴٠١بها به ردیف  اضافه متر طول ٣٩٧,٠٠٠  

 متر طول ٣٢۴,۵٠٠  
متر موجود با  سانتی ٢٠×٢٠شرفی یک ردیفه با آجرسنتی 

  گیری گچی هر نوع مالت با شمشه
٠۵١۴٠٣ 

 ٠۵١۴٠۴ رج آجر اضافی به ازای هر ٠۵١۴٠٣بها به ردیف  اضافه متر طول ۵٠٠,٢۶٨  

 متر طول ۵٠٠,۴٨٠  
متر با هر نوع  سانتی ٢٢×٢٢شرفی یک ردیفه با آجرسنتی 

 گیری گچی مالت با شمشه
٠۵١۴٠۵ 

 ٠۵١۴٠۶ به ازای هر رج آجر اضافی ٠۵١۴٠۵بها به ردیف  اضافه متر طول ۴١۴,۵٠٠  

 متر طول ٣۵٢,٠٠٠  
موجود با متر  سانتی ٢٢×٢٢شرفی یک ردیفه با آجرسنتی 

  گیری گچی هر نوع مالت با شمشه
٠۵١۴٠٧ 

 ٠۵١۴٠٨ به ازای هر رج آجر اضافی ٠۵١۴٠٧بها به ردیف  اضافه متر طول ٢٧۴,۵٠٠  

 متر طول ۵۵٩,٠٠٠  
متر با هر نوع  سانتی ٢۴×٢۴شرفی یک ردیفه با آجرسنتی 

 مالت
٠۵١۴٠٩ 

 ٠۵١۴١٠ هر رج آجر اضافیبه ازای  ٠۵١۴٠٩بها به ردیف  اضافه متر طول ۴٧۶,۵٠٠  

 متر طول ۵٠٠,۴١٢  
متر موجود با  سانتی ٢۴×٢۴شرفی یک ردیفه با آجرسنتی 

  هر نوع مالت
٠۵١۴١١ 

 ٠۵١۴١٢ به ازای هر رج آجر اضافی ٠۵١۴١١بها به ردیف  اضافه متر طول ٣١٢,٠٠٠  

 متر طول ۵٠٠,٧٢٩  
 متر با هر نوع سانتی ٢٧×٢٧شرفی یک ردیفه با آجرسنتی 

 مالت
٠۵١۴١٣ 

 ٠۵١۴١۴ به ازای هر رج آجر اضافی ٠۵١۴١٣بها به ردیف  اضافه متر طول ۵٠٠,۶٣٧  

 متر طول ٠٠٠,۴۶۶  
متر موجود با  سانتی ٢٧×٢٧شرفی یک ردیفه با آجرسنتی 

  هر نوع مالت
٠۵١۴١۵ 

 ٠۵١۴١۶ به ازای هر رج آجر اضافی ٠۵١۴١۵بها به ردیف  اضافه متر طول ٣٧٢,٠٠٠  

 متر طول ٠٠٠,١,١٣۴  
متر در یک  سانتی ۴٠×۴٠شرفی لبه دیوار با آجر نظامی 

 ردیف با هر نوع مالت
٠۵١۴١٧ 

 متر طول ۵٠٠,۵۶٨  
متر موجود در  سانتی ۴٠×۴٠شرفی لبه دیوار با آجر نظامی 

 یک ردیف با هر نوع مالت
٠۵١۴١٨ 

 
 

 

۵٠  
 

 



 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر طول ٠٠٠,١,٠٩۴  
در یک ردیف با متر  سانتی ۴٠×۵٠شرفی لبه دیوار با آجر 

 هر نوع مالت
٠۵١۴١٩ 

 متر طول ٠٠٠,۵٩۴  
متر موجود در یک  سانتی ۴٠×۵٠شرفی لبه دیوار با آجر 

  ردیف با هر نوع مالت
٠۵١۴٢٠ 

 متر طول ١,١۵٣,٠٠٠  
متر در یک ردیف با  سانتی ۵٠×۵٠شرفی لبه دیوار با آجر 

 هر نوع مالت
٠۵١۴٢١ 

 متر طول ۵٠٠,۶۶١  
متر موجود در یک  سانتی ۵٠×۵٠با آجر شرفی لبه دیوار 

  ردیف با هر نوع مالت
٠۵١۴٢٢ 

 ٠۵١۴٢٣ دار با هر نوع مالت شرفی لبه دیوار با کاشی سفال لعاب متر طول ٢,٨١٠,٠٠٠  

 متر طول ٧۴۶,۵٠٠  
دار با هر نوع مالت با  شرفی لبه دیوار با کاشی سفال لعاب

 های موجود کاشی
٠۵١۴٢۴ 

 طولمتر  ٢,٧٣٨,٠٠٠  
گشنیزی با  دار طرح گل شرفی لبه دیوار با کاشی سفال لعاب

 هر نوع مالت
٠۵١۴٢۵ 

 متر طول ١,٠٣٩,٠٠٠  
گشنیزی  دار طرح گل شرفی لبه دیوار با کاشی سفال لعاب

  موجود با هر نوع مالت
٠۵١۴٢۶ 

 متر طول ۵٠٠,٧٢٢  
های شرفی برای هاللی کردن دستی،  بها به ردیف اضافه

   شیارزنی و چفت در هر رجساییدن، 
٠۵١۴٢٧ 

 متر طول ٢٣٢,٠٠٠  
های شرفی با اجرا به صورت  بها به ردیف اضافه
 موشی دندان

٠۵١۴٢٨ 

 متر طول ١,٠٣٣,٠٠٠  
متر در یک ردیف با  سانتی ۴٠×٢٠شرفی لبه دیوار با آجر 

 هر نوع مالت
٠۵١۴٢٩ 

 متر طول ٠٠٠,۴٩۴  
متر موجود در یک  سانتی ۴٠×٢٠شرفی لبه دیوار با آجر 

 ردیف با هر نوع مالت
٠۵١۴٣٠ 

 متر مربع ۵٩٨,٠٠٠,١  
متر با مالت  سانتی ٢٠×٢٠زنی روی طاق با آجرسنتی  پاالنه

 گل
٠۵١۵٠١ 

 متر مربع ٨٨۵,۵٠٠  
متر موجود  سانتی ٢٠×٢٠زنی روی طاق با آجرسنتی  پاالنه

  با مالت گل
٠۵١۵٠٢ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٧۴۴  
متر با مالت  سانتی ٢٠×٢٠زنی روی طاق با آجرسنتی  پاالنه

 گچ و خاک
٠۵١۵٠٣ 

 متر مربع ١,٠٢٠,٠٠٠  
متر موجود  سانتی ٢٠×٢٠زنی روی طاق با آجرسنتی  پاالنه

   با مالت گچ و خاک
٠۵١۵٠۴ 

 عدد ٢,٧٩٣,٠٠٠  
عدد شیشه  ۴متر با تعداد  سانتی ۵٠هورنو به قطر حداکثر 

 متر سانتی ٢٠×٢٠متر و ابعاد  میلی ٨به ضخامت 
٠۵١۵٠۵ 
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 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر طول ١,١١٠,٠٠٠  
های سطحی در سطوح افقی و قائم  دوخت و دوز ترک

 آجری
٠۵١۶٠١ 

 متر طول ۵١٨,٠٠٠,١  
های نیمه عمیق در سطوح افقی و قائم  دوخت و دوز ترک

 آجری
٠۵١۶٠٢ 

 متر طول ١,٩۶٠,٠٠٠  
و قائم  های عمیق در سطوح افقی دوخت و دوز ترک

 آجری
٠۵١۶٠٣ 

 متر طول ۵٠٠,۴۴٧  
به ازای  ٠۵١۶٠٣تا  ٠۵١۶٠١های  بها به ردیف اضافه

  دوخت و دوز در  سطوح منحنی
٠۵١۶٠۴ 

 مترمکعب ٧,١۵٢,٠٠٠  
چین جهت زیرسازی با  پله با آجر فشاری به صورت رگ

 مالت گچ و خاک
٠۵١٧٠١ 

 مترمکعب ٣,٣٩٢,٠٠٠  
چین جهت  صورت رگپله با آجر فشاری موجود به 

 زیرسازی با مالت گچ و خاک
٠۵١٧٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,٧,٧٨۶  
چین جهت زیرسازی با  پله با آجر فشاری به صورت رگ

 مالت باتارد
٠۵١٧٠٣ 

 مترمکعب ٠٩٧,٠٠٠,۴  
چین جهت  پله با آجر فشاری موجود به صورت رگ

  زیرسازی با مالت باتارد
٠۵١٧٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٣۶۶  
چین با  متر به صورت رگ سانتی ٢٠×٢٠آجرسنتی پله با 

 مالت باتارد
٠۵١٧٠۵ 

 مترطول ١,٩۵١,٠٠٠  
متر موجود به صورت  سانتی ٢٠×٢٠پله با آجرسنتی 

  چین با مالت باتارد رگ
٠۵١٧٠۶ 

 متر طول ٢,١٣٧,٠٠٠  
چین با  متر به صورت رگ سانتی ٢٠×٢٠پله با آجرسنتی 
  مالت گچ و خاک

٠۵١٧٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,١,٨٣۶  
متر موجود به صورت  سانتی ٢٠×٢٠پله با آجرسنتی 

  چین با مالت گچ و خاک رگ
٠۵١٧٠٨ 

 مترطول ۵٢١,٠٠٠,٢  
چین با  متر به صورت رگ سانتی ٢٢×٢٢پله با آجرسنتی 

 مالت باتارد
٠۵١٧٠٩ 

 مترطول ٠٠٠,١,٩١۴  
متر موجود به صورت  سانتی ٢٢×٢٢پله با آجرسنتی 

  مالت باتارد چین با رگ
٠۵١٧١٠ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٣٧۵  
چین با  متر به صورت رگ سانتی ٢٢×٢٢پله با آجرسنتی 
  مالت گچ و خاک

٠۵١٧١١ 

 مترطول ١,٨٣١,٠٠٠  
متر موجود به صورت  سانتی ٢٢×٢٢پله با آجرسنتی 

   چین با مالت گچ و خاک رگ
٠۵١٧١٢ 
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 عملیات مرمتی با آجر .  مپنج  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترطول ۵۵١,٠٠٠,٢  
چین با  متر به صورت رگ سانتی ٢۴×٢۴پله با آجرسنتی 

 مالت باتارد
٠۵١٧١٣ 

 مترطول ٠٠٠,١,٩٢۶  
متر موجود به صورت  سانتی ٢۴×٢۴پله با آجرسنتی 

  چین با مالت باتارد رگ
٠۵١٧١۴ 

 مترطول ٠٠٠,۵٠۴,٢  
چین با  متر به صورت رگ سانتی ٢۴×٢۴پله با آجرسنتی 
  مالت گچ و خاک

٠۵١٧١۵ 

 مترطول ١,٨۵٧,٠٠٠  
متر موجود به صورت  سانتی ٢۴×٢۴با آجرسنتی  پله
  چین با مالت گچ و خاک رگ

٠۵١٧١۶ 

 ٠۵١٧١٧ متر سانتی ۵٠×۵٠پله با آجر نظامی  مترطول ۶٧٨,٠٠٠,١  

 ٠۵١٧١٨  متر موجود سانتی ۵٠×۵٠پله با آجر نظامی  مترطول ١,١۴٨,٠٠٠  

 ٠۵١٨٠١ خاکچینی با خرده آجر و مالت گچ و  غرقه مترمکعب ٠٠٠,۴٩۶,٣  

 ٠۵١٨٠٢ چینی با خرده آجر و مالت باتارد غرقه مترمکعب ٣۶٧,٠٠٠,۴  
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 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال فهرست بهای 

  
 مرمتی باسنگعملیات .  مشش  فصل

 
  مقدمه

 
ویژه اي مشخص نشده باشد)، الزم است از منطقه  هاي این فصل (چنانچه در اسناد و مدارك پیمان، معدن هاي موضوع ردیف تمام سنگ .1

 اجراي پروژه با توجه به مشخصات فنی، پس از تأیید مهندس مشاور یا کارفرما تهیه شود.
 .شود محاسبه میگیري براساس سطح کار نمایان سنگ  اندازه .2
 شود.دهد، سطح قائم و در غیر این صورت، سطح افقی محسوب می درجه یا بیشتر تشکیل می 30. سطحی که با سطح افقی زاویه 3
 باشد. می» هاي سنگیدیواره«با عنوان  90هاي مصرفی در این فصل براساس نشریه شماره تعاریف و مشخصات سنگ .4

هاي بزرگ که حمل و جابجایی آن نیاز به اي است که با نیروي انسانی قابل جابجایی باشد. سنگ هاي موضوع این فصل، در اندازهسنگ .5
 هاي این فصل نیستند.ماشین دارد، مشمول ردیف

ها به طریقی انتخاب شود که داراي  نگباشد، یا شکل س هاي مصرفی محدودیت در دو بعد سنگ مشخص شده در صورتی که براي سنگ .6
 شود. درصد  به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه می10هاي پالك،  هاي مربوط به حکمی بودن سنگزوایاي قائم نباشند، به منظورجبران هزینه

از آن،  ارينگهدو  يبند قالب، بستدار ،يشمعبند، بنديازتر، شابلون ،تهیهمصالح  ،ینفصلا  مربوط به طاق و تویزه يیفهارددر  .7
 شود. اي انجام نمی ها منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانهآن، در بهاي واحد ردیفمانندوقالبها دنکرزبا
 يمبنازمرو  دمیگیر رتصو هشداجراسقف  کامل سطح يبرمبنا، هاي طاق و تویزه این فصلبهاي واحد ردیفخت داپرو  يگیر ازهندا .8
 ست.اطاق یا تویزه جی رخاره اجد ،سقف يیرگازهندا

 .رود یکار م بهیوار د یکرس ای ینییپا يلوال تعبیه يدروازه، برا درب یا هیپا نییکه در پا ی استسنگ تخت و پهنسنگ پاشنه،  .9
هاي قدیمی سازي با سنگ مشابههایی که به منظور جایگزینی و سازي و نصب سنگ صرفاً براي تهیه، آماده ،061402و 061401هاي ردیف .10

 شود. که از بین رفته است استفاده می

 شود. هاي مربوط به دوخت و دوز، روش کار و مصالح برحسب نوع دوخت و دوز توسط مهندس مشاور تعیین می .  در ردیف11

از گچ سنتی با فرآیند تولید صنعتی یا  ر،پخت است. با تأیید مهندس مشاو کوب نیم هاي این فصل، منظور از گچ سنتی، گچ نیم .  در ردیف12
 تواند استفاده شود. داشته باشند می هاي متناسب با اقلیم و نوع مرمت که مشخصات الزم را گچ
درصد به بهاي  30که اجراي نماچینی در قوس نسبت به محور قائم انجام شود، بابت سطحی که در قوس قرار گرفته است  . در صورتی13

 شود. فصل اضافه میهاي این  ردیف
هاي دیگري متناسب  باشد.در مواردي که نیاز باشد از نسبت می ذیلدر این فصل نسبت مالت به کار رفته در شرح عملیات برمبناي مقادیر  .14

 شود. با محل کار استفاده شود، الزم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت قیمت آن جداگانه محاسبه می
 
 

 1:2:8مالت با تارد:       1:2مالت گچ وخاك:                  1:3آهک:   مالت گل
 

 هاي این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 15
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 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال فهرست بهای 

  
 
 
 
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
تراشیدن قطعه سنگ ،دیوارچینی و استحکام  01

 بخشی
 زنی با سنگ قلوه  طاق 10

 زنی با سنگ تراش طاق 11 ، پایه ستون سنگی ازاره 02
 شرفی لبه بام با سنگ  12 آناستیلوز قطعه سنگ 03
 ها  با انواع سنگ  ناودان 13 هاي سنگی دوخت و دوز ترك 04
 ها سنگقطعه  14 هاي آسیب دیده مرمت سنگ 05
 ها جدول باغچه با انواع سنگ 15 طاق یا تویزه با سنگ الشه لنگه 06
 سنگ پاشنه و درپوش 16 طاق یا تویزه با سنگ قلوه لنگه 07
 پاشویه سنگی 17 طاق یا تویزه با سنگ تراش لنگه 08
 فواره سنگی 18 زنی با سنگ الشه طاق 09
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 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 ٠۶٠١٠١ تراشیدن قطعه سنگ از قله مترمکعب ۵٨٢,٠٠٠,٨  

 ٠۶٠١٠٢  چینی دیوارچینی با سنگ الشه به صورت خشکه مترمکعب ٧٧١,٠٠٠,۴  

 ٠۶٠١٠٣ دیوارچینی با سنگ الشه و مالت گچ یا گچ و خاک مترمکعب ٠٠٠,٣٢۶,۶  

 ٠۶٠١٠۴ های آهکی دیوارچینی با سنگ الشه و مالت مترمکعب ۶,۶۵٢,٠٠٠  

 مترمربع ۴٣٩,٠٠٠,١  
نماسازی برای  ٠۶٠١٠۴و  ٠۶٠١٠٣های  بها به ردیف اضافه

  موزائیکی با سنگ تراش
٠۶٠١٠۵ 

 ٠۶٠١٠۶ دیوارچینی با سنگ قلوه و مالت گچ مترمکعب ٣٣٠,٠٠٠,۶  

 ٠۶٠١٠٧ دیوارچینی با سنگ قلوه و مالت آهکی مترمکعب ٨۴١,٠٠٠,۶  

 مترمکعب ٩۵٣,٠٠٠,۵  
بندی دیوار با سنگ الشه با هر نوع  بخشی و پی استحکام

 مالت
٠۶٠١٠٨ 

  
 مترمربع ١,٩٨٨,٠٠٠

دار موجود به همراه تراز  نصب ازاره سنگی قدیمی ریشه
دهم مترمربع  متر تا سطح هشت سانتی ٢٠کردن تا ضخامت 

 هر سنگ و بندکشی مجدد

٠۶٠٢٠١ 

 مترمربع ٧١٠,٠٠٠,۴  
متر با هر نوع  سانتی ۵ازاره با سنگ خاقانی به ضخامت 

 مالت
٠۶٠٢٠٢ 

 مترمربع ٧۴٣,٠٠٠  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ٠۶٠٢٠٢ بها به ردیف اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶٠٢٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۵,۴٢۴  
متر با هر نوع  سانتی ٨ازاره باسنگ الشتر به ضخامت 

 مالت
٠۶٠٢٠۴ 

 مترمربع ۵٨٩,٠٠٠  
متر افزایش  به ازای هر سانتی  ٠۶٠٢٠۴بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶٠٢٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,١٠۵,۵  
متر با مالت  سانتی ۵گندمک به ضخامت  سنگ ازاره با 

  باتارد
٠۶٠٢٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,۶۶٩  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ٠۶٠٢٠۶بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶٠٢٠٧ 

 ٠۶٠٢٠٨  متر سانتی ٨آباد به ضخامت  ازاره با سنگ شبه گرانیت هتن مترمربع ٠٠٠,٧٣۶,۶  

 مترمربع ۵٠٠,٧١٣  
  متر افزایش به ازای هر سانتی ٠۶٠٢٠٨به ردیف بها  اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶٠٢٠٩ 

 ٠۶٠٢١٠  متر  سانتی ٨ازاره با سنگ کریستال به ضخامت  مترمربع ٠٠٠,٩٠۶,۴  

 مترمربع ۵٠٠,٣٨١  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ٠۶٠٢١٠بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶٠٢١١ 

 ٠۶٠٢١٢  متر سانتی ۵اتابکی به ضخامت ازاره با سنگ  مترمربع ١۵٠,٠٠٠,۵  
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 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترمربع ۵٠٠,٧٣٠  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ٠۶٠٢١٢بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶٠٢١٣ 

 قطعه ۶,۶۵٨,٠٠٠  
متر و اتصال  سانتی ۴٠×۴٠×۴٠پایه ستون سنگی به ابعاد 

 به پایه ستون از هر نوع  ساقه ستون 
٠۶٠٢١۴ 

  
 قطعه ۴,۶٠١,٠٠٠

های تاریخی طبق  چینی با قطعه سنگ در سایت سنگ
صدم مترمکعب بدون  الگوی اولیه (روش آناستیلوز) تا سه

   مالت

٠۶٠٣٠١ 

 متر طول ٠٠٠,١,٧۶۵  
های سطحی در سطوح افقی یا قائم  دوخت و دوز ترک

 سنگی
٠۶٠۴٠١ 

 متر طول ٢,٨۵٩,٠٠٠  
قائم های نیمه عمیق در سطوح افقی یا  دوخت و دوز ترک

 سنگی
٠۶٠۴٠٢ 

 متر طول ٣,٨۶٠,٠٠٠  
های عمیق در سطوح افقی یا قائم  دوخت و دوز ترک

 سنگی
٠۶٠۴٠٣ 

 متر مربع ٠٠٠,۴,۴٩۵  
طاق یا تویزه  های آسیب دیده در لنگه دوخت و دوز سنگ

 سنگی
٠۶٠۴٠۴ 

 متر مربع ٠٠٠,٩٧۶,۴  
ها و کلیه  های آسیب دیده در طاق دوخت و دوز سنگ

 سنگی  سطوح منحنی
٠۶٠۴٠۵ 

 متر مربع ۴٩٧,٠٠٠,٣  
های آسیب دیده در سطوح افقی یا قائم با  مرمت سنگ
 سنگ جدید

٠۶٠۵٠١ 

 متر مربع ٠٠٠,۴,۴٩۶  
طاق و کلیه  های آسیب دیده در طاق، لنگه مرمت سنگ

 سطوح منحنی با سنگ جدید
٠۶٠۵٠٢ 

 متر مربع ٩۴٣,٠٠٠,۴  
متر با مالت  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ الشه تا دهانه  لنگه

     گل آهک
٠۶٠۶٠١ 

 متر مربع ٠٠٠,١٧۶,۶  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ الشه به دهانه بیش از  لنگه

 متر با مالت گل آهک
٠۶٠۶٠٢ 

 متر مربع ۵۶٠,٠٠٠,٧  
متر  ۵تا  ٣بیش از  طاق یا تویزه با سنگ الشه به دهانه لنگه

 با مالت گل آهک
٠۶٠۶٠٣ 

 متر مربع ۴٣٩,٠٠٠,٩  
متر  ٧تا  ۵طاق یا تویزه با سنگ الشه به دهانه بیش از  لنگه

   با مالت گل آهک
٠۶٠۶٠۴ 

 متر مربع ٠٠٠,۴,۶٢۶  
متر با مالت  ١٫۵سنگ الشه تا دهانه   طاق یا تویزه با لنگه
 گچ 

٠۶٠۶٠۵ 

 متر مربع ٠٠٠,١۶۵,۵  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ الشه به دهانه بیش از  لنگه

    متر با مالت گچ
٠۶٠۶٠۶ 

 
 

 

۵٧  
 

 



 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ۴۵١,٠٠٠,٧  
متر  ۵تا  ٣طاق یا تویزه با سنگ الشه به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت گچ
٠۶٠۶٠٧ 

 متر مربع ٩,٣٨٨,٠٠٠  
متر  ٧تا  ۵طاق یا تویزه با سنگ الشه به دهانه بیش از  لنگه 

 با مالت گچ 
٠۶٠۶٠٨ 

 متر مربع ٨٢٩,٠٠٠,۴  
متر با مالت  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ الشه تا دهانه  لنگه

   باتارد
٠۶٠۶٠٩ 

 متر مربع ١٢٠,٠٠٠,۶  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ الشه به دهانه بیش از  لنگه

 مالت باتاردمتر با 
٠۶٠۶١٠ 

 متر مربع ٠٠٠,۵۵۴,٧  
متر  ۵تا  ٣طاق یا تویزه با سنگ الشه به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت باتارد
٠۶٠۶١١ 

 متر مربع ۵۶٩,٠٠٠,٩  
متر  ٧تا  ۵طاق یا تویزه با سنگ الشه به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت باتارد
٠۶٠۶١٢ 

 متر مربع ٠٠٠,٨١۵,۴  
متر با مالت  ١٫۵تویزه با سنگ قلوه تا دهانه طاق یا  لنگه

 گل آهک
٠۶٠٧٠١ 

 متر مربع ٠۶٣,٠٠٠,۶  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از  لنگه

   متر با مالت گل آهک
٠۶٠٧٠٢ 

 متر مربع ۴۴٣,٠٠٠,٧  
متر  ۵تا  ٣طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از  لنگه

   با مالت گل آهک
٠۶٠٧٠٣ 

 متر مربع ٠٠٠,٩,٣٢۴  
متر  ٧تا  ۵طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از  لنگه

    با مالت گل آهک
٠۶٠٧٠۴ 

 متر مربع ۴,۵٧٧,٠٠٠  
مالت  متر با ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ قلوه تا دهانه  لنگه
 گچ

٠۶٠٧٠۵ 

 متر مربع ٨٧٨,٠٠٠,۵  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از  لنگه

   متر با مالت گچ
٠۶٠٧٠۶ 

 متر مربع ٧,٢٨١,٠٠٠  
متر  ۵تا  ٣طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت گچ 
٠۶٠٧٠٧ 

 متر مربع ٩,١٨٨,٠٠٠  
متر  ٧تا  ۵با سنگ قلوه به دهانه بیش از طاق یا تویزه  لنگه

 با مالت گچ
٠۶٠٧٠٨ 

 متر مربع ٠٠٠,٨٩۶,۴  
متر با مالت  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ قلوه تا دهانه  لنگه

 باتارد
٠۶٠٧٠٩ 

 متر مربع ٩٩٢,٠٠٠,۵  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از  لنگه

 متر با مالت باتارد
٠۶٠٧١٠ 

 
 

 

۵٨  
 

 



 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ۶١٢,٠٠٠,٧  
متر  ۵تا  ٣به دهانه بیش از  طاق یا تویزه با سنگ قلوه لنگه

 با مالت باتارد
٠۶٠٧١١ 

 متر مربع ۴٣٧,٠٠٠,٩  
متر  ٧تا  ۵طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت باتارد
٠۶٠٧١٢ 

 متر مربع ٠٠٠,۶,۶٨۵  
متر با مالت  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ تراش تا دهانه  لنگه

 گل آهک 
٠۶٠٨٠١ 

 متر مربع ۴۴٧,٠٠٠,٨  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

   متر با مالت گل آهک
٠۶٠٨٠٢ 

 متر مربع ١٠,٣۶١,٠٠٠  
متر  ۵تا  ٣طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

   آهک  با مالت گل
٠۶٠٨٠٣ 

 متر مربع ١٢,٨٠٨,٠٠٠  
متر  ٧تا  ۵طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت گل آهک 
٠۶٠٨٠۴ 

 متر مربع ٣٣٣,٠٠٠,۶  
مالت  متر با ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ تراش تا دهانه  لنگه
 گچ

٠۶٠٨٠۵ 

 متر مربع ٨,٣٠١,٠٠٠  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

    متر با مالت گچ
٠۶٠٨٠۶ 

 متر مربع ٠٠٠,١٠,٢۴۴  
متر  ۵تا  ٣طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

   با مالت گچ
٠۶٠٨٠٧ 

 متر مربع ۶٢٢,٠٠٠,١٢  
متر  ٧تا  ۵طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت گچ 
٠۶٠٨٠٨ 

 متر مربع ۶۶٩,٠٠٠,٧  
متر با مالت  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ تراش تا دهانه  لنگه

 گچ سنتی
٠۶٠٨٠٩ 

 متر مربع ١٠,٣١٠,٠٠٠  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

 مالت گچ سنتیمتر با 
٠۶٠٨١٠ 

 متر مربع ١٣,٠٧٢,٠٠٠  
متر  ۵تا  ٣طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت گچ سنتی
٠۶٠٨١١ 

 متر مربع ٨۴١,٠٠٠,١۵  
متر  ٧تا  ۵طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت گچ سنتی
٠۶٠٨١٢ 

 متر مربع ۶,۵۴٣,٠٠٠  
متر با مالت  ١٫۵یا تویزه با سنگ تراش تا دهانه  طاق لنگه

 باتارد
٠۶٠٨١٣ 

 متر مربع ۴١٣,٠٠٠,٨  
 ٣تا  ١٫۵طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

 متر با مالت باتارد
٠۶٠٨١۴ 

 
 

 

۵٩  
 

 



 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ١٠,٣۴٠,٠٠٠  
متر  ۵تا  ٣طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

 باتاردبا مالت 
٠۶٠٨١۵ 

 متر مربع ٠٠٠,١٢,٩٧۶  
متر  ٧تا  ۵طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از  لنگه

 با مالت باتارد
٠۶٠٨١۶ 

 ٠۶٠٩٠١ متر با مالت گل آهک ١٫۵زنی با سنگ الشه تا دهانه  طاق متر مربع ١٣٨,٠٠٠,۵  

 متر مربع ۶,۵۶٩,٠٠٠  
متر با  ٣تا  ١٫۵زنی با سنگ الشه به دهانه بیش از  طاق

   مالت گل آهک
٠۶٠٩٠٢ 

 متر مربع ٨,١۶٠,٠٠٠  
متر با مالت  ۵تا  ٣زنی با سنگ الشه به دهانه بیش از  طاق

 گل آهک
٠۶٠٩٠٣ 

 متر مربع ١٠,١٣٩,٠٠٠  
متر با مالت  ٧تا  ۵زنی با سنگ الشه به دهانه بیش از  طاق

 گل آهک 
٠۶٠٩٠۴ 

 ٠۶٠٩٠۵ متر با مالت گچ  ١٫۵زنی با سنگ الشه تا دهانه  طاق متر مربع ٨٧٩,٠٠٠,۴  

 متر مربع ٣٩٢,٠٠٠,۶  
متر با   ٣تا  ١٫۵زنی باسنگ الشه به دهانه بیش از  طاق

    مالت گچ
٠۶٠٩٠۶ 

 متر مربع ٧,٩٩٩,٠٠٠  
متر با مالت  ۵تا  ٣زنی باسنگ الشه به دهانه بیش از  طاق
 گچ

٠۶٠٩٠٧ 

 متر مربع ٩,٩٧٨,٠٠٠  
متر با مالت  ٧تا  ۵زنی با سنگ الشه به دهانه بیش از  طاق
 گچ 

٠۶٠٩٠٨ 

 ٠۶٠٩٠٩    متر با مالت باتارد ١٫۵زنی با سنگ الشه تا دهانه  طاق متر مربع ٠٠٠,٠۶۶,۵  

 متر مربع ٠٠٠,۶,۵١۴  
متر با  ٣تا  ١٫۵زنی با سنگ الشه به دهانه بیش از  طاق

 باتاردمالت 
٠۶٠٩١٠ 

 متر مربع ٨,١٠١,٠٠٠  
متر با مالت  ۵الی  ٣زنی باسنگ الشه به دهانه بیش از  طاق

 باتارد
٠۶٠٩١١ 

 متر مربع ١٠,٠٧٧,٠٠٠  
متر با مالت  ٧تا  ۵زنی با سنگ الشه به دهانه بیش از  طاق

 باتارد
٠۶٠٩١٢ 

 ٠۶١٠٠١ با مالت گل آهکمتر  ١٫۵زنی با سنگ قلوه تا دهانه  طاق متر مربع ١۵١,٠٠٠,۵  

 متر مربع ۶,۴٧٩,٠٠٠  
متر با  ٣تا  ١٫۵زنی با سنگ قلوه به دهانه بیش از  طاق

   مالت گل آهک
٠۶١٠٠٢ 

 متر مربع ٧,٩٨٣,٠٠٠  
متر با مالت  ۵تا  ٣زنی با سنگ قلوه به دهانه بیش از  طاق

 گل آهک 
٠۶١٠٠٣ 

 متر مربع ٩,٨۶٠,٠٠٠  
متر با مالت  ٧تا  ۵زنی با سنگ قلوه به دهانه بیش از  طاق

   گل آهک
٠۶١٠٠۴ 

 
 

 

۶٠  
 

 



 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 ٠۶١٠٠۵ متر با مالت گچ ١٫۵زنی با سنگ قلوه تا دهانه  طاق متر مربع ٨٩٧,٠٠٠,۴  

 متر مربع ٢۵٩,٠٠٠,۶  
متر بامالت  ٣تا  ١٫۵زنی باسنگ قلوه به دهانه بیش از  طاق
    گچ

٠۶١٠٠۶ 

 مربعمتر  ٧,٨٣١,٠٠٠  
متر با مالت ۵تا  ٣قلوه به دهانه بیش از  زنی باسنگ  طاق
 گچ 

٠۶١٠٠٧ 

 متر مربع ٩,٧٠٨,٠٠٠  
متر با مالت  ٧تا  ۵زنی باسنگ قلوه به دهانه بیش از  طاق
 گچ

٠۶١٠٠٨ 

 ٠۶١٠٠٩ متر با مالت باتارد ١٫۵زنی با سنگ قلوه تا دهانه  طاق متر مربع ٠۴٢,٠٠٠,۵  

 مربعمتر  ٠٠٠,٣٨۶,۶  
متر با  ٣تا  ١٫۵زنی با سنگ قلوه به دهانه بیش از  طاق

 مالت باتارد
٠۶١٠١٠ 

 متر مربع ٧,٩۶١,٠٠٠  
متر با  ۵تا  ٣زنی باسنگ قلوه به دهانه بیش از  طاق

 باتارد مالت
٠۶١٠١١ 

 متر مربع ٩,٨۵٠,٠٠٠  
متر با مالت ٧تا  ۵به دهانه بیش از   زنی باسنگ قلوه طاق

 باتارد
٠۶١٠١٢ 

 ٠۶١١٠١ آهک  گل  متر با مالت ١٫۵زنی با سنگ تراش تا دهانه  طاق مترمربع ٧,٠۶٢,٠٠٠  

 مترمربع ٨,٨٩١,٠٠٠  
متر با  ٣تا  ١٫۵زنی با سنگ تراش به دهانه بیش از  طاق

   مالت گل آهک
٠۶١١٠٢ 

 مترمربع ١٠,٨٠٢,٠٠٠  
متر با مالت  ۵تا  ٣زنی با سنگ تراش به دهانه بیش از  طاق
   آهک گل

٠۶١١٠٣ 

 مترمربع ١٣,٣۴٩,٠٠٠  
متر با مالت  ٧تا  ۵زنی با سنگ تراش به دهانه بیش از  طاق
 آهک  گل

٠۶١١٠۴ 

 ٠۶١١٠۵ متر با مالت باتارد ١٫۵زنی با سنگ تراش تا دهانه  طاق مترمربع ٧۵١,٠٠٠,۶  

 مترمربع ٠٠٠,٨,٧٩۵  
متر  ٣تا  ١٫۵زنی باسنگ تراش به دهانه بیش از  طاق

 بامالت باتارد
٠۶١١٠۶ 

 مترمربع ۶۶٣,٠٠٠,١٠  
متر با مالت  ۵تا  ٣زنی با سنگ تراش به دهانه بیش از  طاق

 باتارد
٠۶١١٠٧ 

 مترمربع ١٣,٢٧٢,٠٠٠  
متربا مالت  ٧تا  ۵زنی باسنگ تراش به دهانه بیش از  طاق

 باتارد
٠۶١١٠٨ 

 متر طول ١,٨٠٩,٠٠٠  
متر با  سانتی ٣٠×٧لبه بام با سنگ گندمک در ابعاد   شرفی

 مالت باتارد
٠۶١٢٠١ 

 متر طول ١,٨٠٧,٠٠٠  
متر با  سانتی ٣٠×٧لبه بام با سنگ اتابکی در ابعاد   شرفی

 مالت باتارد
٠۶١٢٠٢ 

 
 

 

۶١  
 

 



 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر طول ۵٠٠,٢۶٢  
هر به ازای  ٠۶١٢٠٢و  ٠۶١٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 متر افزایش ضخامت سنگ سانتی

٠۶١٢٠٣ 

 متر طول ١,٩٠٠,٠٠٠  
سنگی موجود در هر ابعاد با مالت باتارد به  نصب رخبام

  های الزم همراه کلیه زیرسازی
٠۶١٢٠۴ 

 عدد ۵٩٨,٠٠٠,٨  
متر با  سانتی ١٢٠تا  ٩٠ناودان با سنگ گندمک به طول 

  زنی دستی ابزارزنی و تیشه
٠۶١٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,۵٩۵,٩  
متر با  سانتی ١٢٠تا  ٩٠ناودان با سنگ اتابکی به طول 

  زنی دستی ابزارزنی و تیشه
٠۶١٣٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۵۶۴,٨  
 ٢٠×٢٠آباد به ابعاد  ناودان با سنگ شبه گرانیت هتن

 زنی دستی متر با تراش و تیشه سانتی
٠۶١٣٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۶,۵۶۶  
متر با تراش  سانتی ٢٠×٢٠ناودان با سنگ کریستال به ابعاد 

 زنی دستی و تیشه
٠۶١٣٠۴ 

 ٠۶١٣٠۵ چینی  ناودان دیواری با سنگ عدد ٢,٢٧٧,٠٠٠  

 مترمکعب ٠١٠,٠٠٠,۵  
 ٠٫٢۵های سطوح افقی تا  چینی با قطعه سنگ سنگ

 مترمکعب 
٠۶١۴٠١ 

 مترمکعب ۵,۶۴٨,٠٠٠  
 ٠٫٢۵های سطوح قائم تا  چینی با قطعه سنگ سنگ

 مترمکعب
٠۶١۴٠٢ 

 مترمربع ٧٣٢,٠٠٠,۴  
آباد به  گذاری باغچه با سنگ شبه گرانیت هتن جدول

 متر سانتی ۶ضخامت 
٠۶١۵٠١ 

 مترمربع ۴,۵٢٨,٠٠٠  
 ۶گذاری باغچه با سنگ کریستال به ضخامت  جدول
 متر سانتی

٠۶١۵٠٢ 

 مترمربع ۵,۴٩٧,٠٠٠  
 ۶گذاری باغچه با سنگ الشتر به ضخامت  جدول
 متر سانتی

٠۶١۵٠٣ 

 مترمربع ٢۶٩,٠٠٠,۵  
 ۶گذاری باغچه با سنگ گندمک به ضخامت  جدول
 متر  سانتی

٠۶١۵٠۴ 

 مترمربع ۵۵٩,٠٠٠  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ٠۶١۵٠١بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶١۵٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,۶۴٩  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ٠۶١۵٠٢بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶١۵٠۶ 

 مترمربع ٩۵٠,٠٠٠  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ٠۶١۵٠٣بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶١۵٠٧ 

 مترمربع ٠٠٠,۵١۵  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ٠۶١۵٠۴بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ
٠۶١۵٠٨ 

 
 

 

۶٢  
 

 



 عملیات مرمتی باسنگ.  مشش  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 ٠۶١۶٠١ متر سانتی ١٠×١٠سنگ پاشنه مرمریت به ابعاد  مترطول ۵۶٩,٠٠٠  

 ٠۶١۶٠٢ متر سانتی ١٠×٢٠سنگ پاشنه مرمریت به ابعاد  مترطول ١,٠۶٠,٠٠٠  

 مترطول ٩٢٣,٠٠٠,۵  
 ١٠×٣٠درپوش یا جدول با سنگ خاقانی به ابعاد 

 متر  سانتی
٠۶١۶٠٣ 

 مترطول ١۵٣,٠٠٠,۴  
 ١٠×٢٠درپوش یا جدول با سنگ خاقانی به ابعاد 

 متر  سانتی
٠۶١۶٠۴ 

 مترطول ٣۶٠,٠٠٠,۶  
پاشویه سنگی یک تکه اطراف حوض به ابعاد متوسط 

 سانتی متر با مالت ماسه و سیمان  ٢۵×١٠
٠۶١٧٠١ 

 مترطول ١,٢۵٠,٠٠٠  
نصب پاشویه سنگی موجود در هر ابعاد با مالت باتارد به 

  های الزم همراه کلیه زیرسازی
٠۶١٧٠٢ 

 عدد ۶۴٣,٠٠٠,٧  
متر تا ارتفاع یک متر با  سانتی ١۵فواره سنگی به قطر 

 سوراخ نمودن 
٠۶١٨٠١ 

 عدد ٢,٧١٨,٠٠٠  
متر افزایش  سانتی ۵به ازای هر  ٠۶١٨٠١بها به ردیف  اضافه

 قطر
٠۶١٨٠٢ 

 
 

 

۶٣  
 

 



 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل
 ١۴٠١رشته مرمت بناهای تاریخی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل

 
  مقدمه

 

 هاي موضوع این فصل، باید فرآوري شده باشد و قبل از مصرف به تأیید مهندس مشاور برسد.تمام چوب .1

 چوب هاي آزاد، چنار، سپیدار، ملچ، افرا، راش، نمدار و ممرز است. ،هاي این فصلمنظور از چوب جنگلی در ردیف .2
که محصول  هاي کاج وارداتی معروف به چوب روسی،اعم از اینهاي روسی یا مشابه است. چوبمنظور از چوب نراد خارجی، چوب. 3

 .شود کشور روسیه یا سایر کشورها باشد، تخته نراد خارجی نامیده می
 تواند از چوب جنگلی مرغوب  استفاده شود. زیست، میمحیط تورکار مهندس مشاور یا کارفرما و رعایت اصول حسب ضرورت و دس .4
 شود. ها و مشخصات انجام میگیري کارهاي چوبی،براساس ابعاد درج شده در نقشه اندازه .5
 اتصال منظور شده است.هزینه چسب، پیچ، میخ، اسکوپ و سایر لوازم  هاي این فصل،در بهاي واحدهاي ردیف. 6
 باشد.ها می هاي باریک روي ترکه و الپه در راستاي سره چوب ، چوب071202منظوراز پلک در ردیف . 7
که در مناطق جنوبی کشور مانند فارس و بوشهر استفاده یا صندل هاي این فصل، منظور از چوب قرمز، چوبی است به همین نام  در ردیف .8

 شود. می
استفاده  ، در عملیات سربندي، از پوشش لت یا گالی یا کلوش یا سفالی072105، 072104، 072103، 072102، 072101هاي  درردیف  .9 

 .شود می
 .کشی، اجراي سرنعل، زیرنعل، مشته و اکن می باشد منظور از عملیات کالف .10
 .بزارزنی با جزئیات اجرائی الزم لحاظ شده است کاري و ا ، در بهاي واحد مرمت شیرسر ساده، برش 070501در ردیف  .11
 هاي این فصل در جدول ذیل درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 12

 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
 الپه، سرشاخک، سرچوب 12 کشی چوبی کالف 01
 نشین) دریچه شیروانی (لوجانک، کالغ 13 هاي چوبی(ساده و چهارتراش)  ستون 02
 رو، ناودان چوبی آب لچکی، تخته لب بند،  14 سرستون 03
هاي ابزار خورده،  تخته نرده چوبی، دستک، 15 درزپوش 04

 نرده و دستک صراحی، زهوار
شیرسر، تخته کوبی، مرمت، فاق و زبانه و  05

 کردن  نیمه
فرش چوبی ایوان  کف فرش (پل کوبی)، کف 16

 ها ) و مرمت آنکوبی کف (تخته
 کوبی مورب (زگالی) تخته 17 کوبی)، فاق و زبانه کوبی (لمبه ورم 06
 سازي دیوار ورچین با خورمه 18 چهارتراش روي شیرسرها 07
 کالف، تخته کف، پیشانی و بغل پله 19 تخته پیشانی (شانه ور) 08
 نی زیرسازي، حصیر روي تیر 20 مرمت آن تیرریزي و 09
دستک مایل و مرمت آن، تیر مایل، ترکه،   10

 تخته، سربندي 
هاي چوبی و مرمت آنها (سفالی،  انواع سقف 21

 لت، گالی، کلوشی)
ستون عصایی، مرمت نعل تیر قائم، رکنی  11

 سربندي
  

 
 

 

۶۴  
 

 



 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر طول ١,٢٣٣,٠٠٠  
متر از چوب  سانتی ١٠×١٠کشی چوبی با سطح مقطع  کالف

 نراد خارجی مرغوب 
٠٧٠١٠١ 

 متر طول ۴٠۴,۵٠٠  
متر افزایش  سانتی ٢به ازای هر  ٠٧٠١٠١بها به ردیف  اضافه

 در هر بعد
٠٧٠١٠٢ 

 متر طول ۵٨٣,٠٠٠,١  
متر  سانتی ١٣کشی چوبی با مقطع گرد با قطر متوسط  کالف

 از چوب صندل مرغوب 
٠٧٠١٠٣ 

 متر طول ۴٠٠,٠٠٠  
متر افزایش  سانتی ٢به ازای هر  ٠٧٠١٠٣بها به  ردیف  اضافه

 قطر    
٠٧٠١٠۴ 

 متر طول ۴٣٧,٠٠٠,١  
متر از چوب  سانتی ٧×١۵کشی چوبی با سطح مقطع  کالف

 چهارتراش قرمز 
٠٧٠١٠۵ 

 متر طول ٢٠٩,٠٠٠  
متر  به ازای هر یک سانتی ٠٧٠١٠۵بها به  ردیف  اضافه

 افزایش در ابعاد سطح مقطع   
٠٧٠١٠۶ 

 متر طول ١,٠٧١,٠٠٠  
متر درمقطع  سانتی ١٠×١٠ستون چهارتراش ساده به ابعاد 

 مرغوب   زیرین از چوب نرادخارجی 
٠٧٠٢٠١ 

 متر طول ۵٠٠,۴٠٠  
متر افزایش  سانتی ٢به ازای هر  ٠٧٠٢٠١بها به  ردیف  اضافه

 در ابعاد سطح مقطع   
٠٧٠٢٠٢ 

 متر طول ۵٠٠,٧۴٣  
متر درمقطع  سانتی ١۵×١۵ستون چهارتراش ساده به ابعاد 

 مرغوب   زیرین از چوب نراد خارجی 
٠٧٠٢٠٣ 

 متر طول ۵٨٨,٠٠٠  
متر افزایش در  سانتی ٢به ازای  ٠٧٠٢٠٣بها به  ردیف  اضافه

 ابعاد سطح مقطع   
٠٧٠٢٠۴ 

 متر طول ١,١٨٩,٠٠٠  
متر درمقطع  سانتی ١٢ستون ساده با سطح مقطع گرد با قطر 
 زیرین از چوب نراد خارجی مرغوب 

٠٧٠٢٠۵ 

 متر طول ۵٠٠,۵٧٣  
متر افزایش در  سانتی ٣به ازای  ٠٧٠٢٠۵بها به  ردیف  اضافه

 قطر سطح مقطع   
٠٧٠٢٠۶ 

 عدد ٢,٠۶٢,٠٠٠  
متر از چوب نراد  سانتی ۶٠×٢٠×١٢سر ستون ساده در ابعاد 

 خارجی مرغوب 
٠٧٠٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,۴۵۵  
به ازای هر پنج هزارم  ٠٧٠٣٠١بها به  ردیف  اضافه

 مترمکعب افزایش در حجم سرستون   
٠٧٠٣٠٢ 

 متر طول ۵٠٠,٢٧٩  
متر در محل اتصال  سانتی ٣×٢درزپوش با سطح مقطع 

 ستون به سر ستون از چوب نراد خارجی مرغوب 
٠٧٠۴٠١ 

 عدد ۵٠٠,١٨٢  
) با ابعاد  کوبی فرش چوبی (پل درزپوش ساده زیر کف

 متراز چوب نراد خارجی مرغوب  سانتی ۴٠× ٣×١٫۵
٠٧٠۴٠٢ 

 ٠٧٠۴٠٣ به ازای اجرای ابزار ساده    ٠٧٠۴٠٢بها به  ردیف  اضافه عدد ٢۴٣,٠٠٠  

 
 

 

۶۵  
 

 



 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 عدد ٢٢٠,۴  
متر  سانتی ١٠به ازای هر  ٠٧٠۴٠٢بها به ردیف  اضافه

 افزایش در طول 
٠٧٠۴٠۴ 

 عدد ٠٠٠,١,٨٩۴  
متر تا سطح مقطع  سانتی ١٠٠مرمت شیرسر ساده با طول 

 متر از چوب نراد خارجی مرغوب  سانتی ١٠×١٠
٠٧٠۵٠١ 

 عدد ٠٠٠,۴۵۵  
متر  سانتی ۵٠به ازای هر  ٠٧٠۵٠١بها به ردیف  اضافه

 افزایش در طول شیرسر 
٠٧٠۵٠٢ 

  
 عدد ١,٧٧٠,٠٠٠

 ١٠×١٠متر و سطح مقطع  سانتی ١٠٠شیرسر ساده با طول 
متر با کلیه ملحقات در پشته اول از چوب نراد  سانتی

 خارجی مرغوب 

٠٧٠۵٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۴۵۵  
متر  سانتی ۵٠به ازای هر  ٠٧٠۵٠٣بها به ردیف  اضافه

 افزایش در طول شیرسر 
٠٧٠۵٠۴ 

 مترمربع ۶١٠,٠٠٠,٢  
متر  سانتی ٢٠×٢٫۵تخته کوبی روی شیرسرها با سطح مقطع 

 با کلیه ملحقات از چوب نراد خارجی مرغوب 
٠٧٠۵٠۵ 

  
 مترطول ١,٠٠٠,٠٠٠

مرمت تخته کوبی روی شیر سرها با سطح مقطع 
متر متناسب با نمونه قدیمی موجود از  سانتی  ٢٠×٢٫۵

 چوب نراد خارجی مرغوب 

٠٧٠۵٠۶ 

 مترطول ٩٠٠,۵۶  
متر  به ازای هر نیم سانتی ٠٧٠۵٠۶بها به ردیف  اضافه

 افزایش در ضخامت تخته 
٠٧٠۵٠٧ 

 عدد ۶٣٩,٠٠٠  
کوبی روی  فاق و زبانه به روش سنتی(دستی) برای تخته

 ها سر شیر
٠٧٠۵٠٨ 

 مترمربع ۶١٠,٠٠٠,٢  
متر افزایش در  به ازای هر سانتی ٠٧٠۵٠۵بها به ردیف  اضافه

  ابعاد مقطع
٠٧٠۵٠٩ 

 ٠٧٠۵١٠  کوبی روی سطوح های تخته کردن چوب نیمه مترمربع ٠٠٠,٣٨۵  

  
 متر طول ٢,٣٩٨,٠٠٠

ورم کوبی (لمبه کوبی) زیر تیرریزی سقف با سطح مقطع 
متر با کلیه ملحقات از چوب نراد خارجی  سانتی ١٨×٢

 مرغوب 

٠٧٠۶٠١ 

 متر طول ۵٠٠,۵١٩  
کوبی زیر  ورمفاق و زبانه به روش سنتی (دستی) برای 

 تیرریزی سقف
٠٧٠۶٠٢ 

 متر طول ٠٠٠,١,٢٧۵  
متر از  سانتی ٨×۴چهارتراش روی شیرسرها با سطح مقطع 

 چوب نراد خارجی مرغوب 
٠٧٠٧٠١ 

 متر طول ۶٣,٧٠٠  
متر افزایش  سانتی ٢به ازای هر  ٠٧٠٧٠١بها به ردیف  اضافه

 در ابعاد سطح مقطع 
٠٧٠٧٠٢ 

 
 

 

۶۶  
 

 



 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر طول ٠٠٠,٢٠۴  
به ازای افزایش هر پشته بر  ٠٧٠٧٠١بها به ردیف  اضافه

 روی آن
٠٧٠٧٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢٧۶  
متر و  سانتی ۴٠ور) بین شیرسرها با طول  پیشانی (شانه تخته

 متر از چوب نراد خارجی مرغوب سانتی ١٠×٢سطح مقطع 
٠٧٠٨٠١ 

 مترطول ۵٠٠,١١٨  
 ١٠به ازای هر  ٠٧٠٨٠١بها به ردیف شماره  اضافه
 متر افزایش در طول سانتی

٠٧٠٨٠٢ 

 متر طول ٠٠٠,١,١٣۵  
متر از  سانتی ١٠×١٠مرمت تیرریزی چوبی با سطح مقطع 

 چوب نراد خارجی مرغوب
٠٧٠٩٠١ 

 متر طول ٢٩٩,٠٠٠  
متر از چوب  سانتی ١٠×١٠تیرریزی چوبی با سطح مقطع 

 نراد خارجی مرغوب
٠٧٠٩٠٢ 

 متر طول ٨٠۵,۵٠٠  
مرغوب داخلی (سپیداری) با مقطع گرد تیرریزی با چوب 

 متر سانتی ١۵تا  ١٢
٠٧٠٩٠٣ 

 متر طول ٠٠٠,۵٧۴,١  
 ١٣تیرریزی با چوب صندل مرغوب با قطر متوسط 

 متر سانتی
٠٧٠٩٠۴ 

 ٠٧٠٩٠۵ ٧٫۵×١٨تیرریزی با چوب چهارتراش قرمز با ابعاد مقطع  متر طول ٠٠٠,۵٠۵,١  

 متر طول ١۶۶,۵٠٠  
متر افزایش در  به ازای هرسانتی ٠٧٠٩٠۵بهابه ردیف  اضافه

  هر بعد مقطع
٠٧٠٩٠۶ 

  
 متر طول ٠٠٠,٧٢۶

مرمت دستک مایل تیر عصایی یا تیرهای ضربدری (بین 
متر از چوب نراد  سانتی ٨×٨های عصایی) به ابعاد  ستون

 خارجی مرغوب

٠٧١٠٠١ 

 متر طول ۵٠٠,٢٢٧  
به ازای هر پنج هزارم  ٠٧١٠٠١بها به  ردیف  اضافه

 مترمکعب افزایش در حجم چوب مصرفی   
٠٧١٠٠٢ 

  
 متر طول ۵٠٠,۶٢٢

دستک مایل تیر عصایی یا تیرهای ضربدری (بین 
متر از  سانتی ٨×٨های عصایی) در ابعاد سطح مقطع  ستون

 چوب نرادخارجی مرغوب

٠٧١٠٠٣ 

 متر طول ١٨٢,٠٠٠  
متر افزایش  سانتی ٢به ازای هر  ٠٧١٠٠٣به ردیف  بها اضافه

 در ابعاد سطح مقطع
٠٧١٠٠۴ 

 متر طول ۵٠٠,۴٣٧  
تیر مایل، شیب سربندی (هال یا سرچوب) با سطح مقطع 

   متر از چوب نراد خارجی مرغوب سانتی ۵×۵
٠٧١٠٠۵ 

 متر طول ۵٠٠,٢١٨  
افزایش متر  سانتی ٢به ازای هر ٠٧١٠٠۵بها به ردیف  اضافه

 در ابعاد سطح مقطع
٠٧١٠٠۶ 

 متر طول ۵٠٠,٣٨١  
های روی تیرهای مایل سربندی با سطح مقطع  ترکه یا تیرچه

 متر از چوب نراد خارجی مرغوب سانتی ۴×۴
٠٧١٠٠٧ 

 
 

 

۶٧  
 

 



 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  
 متر مربع ١,٢٣١,٠٠٠

 ١٠×٢کوبی روی تیرهای مایل سربندی با سطح مقطع  تخته
ها از چوب  بین تخته متر سانتی ۵متر با لحاظ فاصله  سانتی

 نراد خارجی مرغوب

٠٧١٠٠٨ 

 متر مربع ٠٠٠,٣۶۴  
درصورت اجرای تخته کوبی   ٠٧١٠٠٨بها به ردیف  اضافه

 بدون فاصله
٠٧١٠٠٩ 

 متر مربع ٢٧٨,٠٠٠  
متر از  سانتی ١٠×٣با سطح مقطع   سربندی برای هر دودکش

 چوب نراد خارجی مرغوب
٠٧١٠١٠ 

 متر طول ١,١١٩,٠٠٠  
 ١٠×١٠(عصایی) یا تیرقائم در ابعاد سطح مقطع  ستون
 متر از چوب نراد خارجی مرغوب سانتی

٠٧١١٠١ 

  
 متر طول ٠٠٠,١,١٧۵

مرمت نعل زیرو روی تیر قائم (عصایی) یا ستون در ابعاد 
متر از چوب نراد خارجی  سانتی ١٠×١٠سطح مقطع 

 مرغوب

٠٧١١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٢,٠٠۶  
 ۶متر با طول  سانتی ١۵متوسط رکنی سربندی گرده با قطر 

 متر از چوب نراد خارجی مرغوب
٠٧١١٠٣ 

 متر طول ١,٨۶٢,٠٠٠  
 ۵الپه (با سطح مقطع نیم دایره) روی سرچوب با قطر 

 متر از چوب نراد خارجی مرغوب سانتی
٠٧١٢٠١ 

 ٠٧١٢٠٢ سرشاخک (پلک) از چوب نراد خارجی مرغوب متر طول ١,٨۶٢,٠٠٠  

 متر طول ۵٠٠,٨٧٠  
 ١۵سرچوب گرده پوست کنده شده با قطر متوسط 

 متر در مقطع زیرین از چوب صنوبر (تبریزی) سانتی
٠٧١٢٠٣ 

  
 عدد ۵٠٧,٠٠٠,٢

 ٧٠×۵٠نشین) به ابعاد  دریچه شیروانی (لوجانک، کالغ
کوبی و  متر از چوب نراد خارجی مرغوب (با تخته سانتی

 پوشش الزم)

٠٧١٣٠١ 

 عدد ٣٩٣,٠٠٠  
به ازای هر دسیمترمربع افزایش  ٠٧١٣٠١ردیف  بها به اضافه

 در ابعاد دریچه
٠٧١٣٠٢ 

 متر طول ٢٨٣,٠٠٠  
متر  سانتی ٧×۵×۵چوب لچکی آبرو توکار با سطح مقطع 

 (مثلثی شکل) از چوب نراد خارجی مرغوب
٠٧١۴٠١ 

 متر طول ٧۴١,٠٠٠  
 ١۵×٣بند (پیشانی) آبرو توکار با سطح مقطع  تخته لب

 چوب نراد خارجی مرغوبمتر از  سانتی
٠٧١۴٠٢ 

 متر طول ۵٠٠,۶٨  
متر افزایش  سانتی ۵به ازای هر  ٠٧١۴٠٢بها به ردیف  اضافه

 در عرض تخته
٠٧١۴٠٣ 

 متر طول ۵۴۴,۵٠٠  
متر از چوب  سانتی ١۵×٣تخته زیر آبرو توکار با سطح مقطع 

 نراد خارجی مرغوب
٠٧١۴٠۴ 

 
 

 

۶٨  
 

 



 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

  
 متر طول ٧٢۶,۵٠٠

 ۵×۵چهار تراش با سطح مقطع آبرو ژاپنی، با چوب 
متر در چپ دست ها و تیر قائم آبرو از چوب نراد  سانتی

 خارجی مرغوب

٠٧١۴٠۵ 

  
 متر طول ۵٣۵,۵٠٠

متر در  سانتی ١۵×٣تخته کوبی آبرو ژاپنی با سطح مقطع 
محل پیشانی و کف خواب آبرو از چوب نراد خارجی 

 مرغوب

٠٧١۴٠۶ 

 عدد ٢,٣٠٣,٠٠٠  
 ١۵×١٢چوب نراد خارجی تا ابعاد ناودان چوبی با 

 متر به طول یک متر سانتی
٠٧١۴٠٧ 

  
 عدد ۵٠٠,۵٢٢

بها به ردیف ناودان چوبی به ازای نصب ورق  اضافه
 ١۵×١٢متر و ابعاد  میلی ١گالوانیزه صاف به ضخامت 

  متر و به طول حداکثر یک متر سانتی

٠٧١۴٠٨ 

 متر مربع ۵٣۶,۵٠٠  
ساده ضربدری با سطح مقطع صورت طرح  نرده چوبی به

 متر از چوب نراد خارجی مرغوب سانتی ۶×۴
٠٧١۵٠١ 

 متر مربع ٠٠٠,٣۶۴  
متر افزایش  سانتی ٢به ازای هر  ٠٧١۵٠١بها به ردیف  اضافه

 در ابعاد سطح مقطع
٠٧١۵٠٢ 

  
 متر طول ٠٠٠,١,٠۴۶

 ١٠×١٠متر با ابعاد مقطع  سانتی ١٠٠شیرسر ساده با طول 
کلیه ملحقات در پشته اول از چوب نراد متر با  سانتی

 خارجی مرغوب

٠٧١۵٠٣ 

 متر طول ١٩١,٠٠٠  
متر افزایش  سانتی ٢به ازای هر  ٠٧١۵٠٣بها به ردیف  اضافه

 در ابعاد سطح مقطع
٠٧١۵٠۴ 

 متر طول ۴٨٩,٠٠٠  
متر  سانتی١۵×٢های ابزار خورده نرده با ابعاد مقطع  تخته

 مرغوب (دستک تکایل) از چوب نرادخارجی
٠٧١۵٠۵ 

 متر طول ۵٠٠,۴٧٨  
متر از چوب  سانتی ٢٫۵×١٣دستک صراحی با ابعاد مقطع 

 نراد خارجی مرغوب
٠٧١۵٠۶ 

 متر طول ٧٨,٠٠٠  
متر افزایش  سانتی ٢به ازای هر  ٠٧١۵٠۶بها به ردیف  اضافه

     در هر دو بعد مقطع
٠٧١۵٠٧ 

 متر طول ٣٧٢,٠٠٠  
متر از چوب نراد  سانتی ٢×٣زهوار دور نرده با سطح مقطع 

 خارجی مرغوب
٠٧١۵٠٨ 

 متر طول ١,١٧٢,٠٠٠  
نرده چوبی (صراحی) خراطی شده به ابعاد متوسط مقطع 

   متر سانتی ٧×٧
٠٧١۵٠٩ 

 متر مربع ٠٠٠,٧٨۶  
فرش چوبی (پل کوبی) با استفاده از تخته ساده به ابعاد  کف

 متر از چوب نراد خارجی مرغوب سانتی ١٨×٣
٠٧١۶٠١ 

 متر مربع ۵,۵٩١,٠٠٠  
فرش چوبی (تخته کوبی کف) با چوب قرمز به ابعاد  کف

 متر سانتی ٢۵×۶
٠٧١۶٠٢ 

 
 

 

۶٩  
 

 



 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ٢,٢۵٨,٠٠٠  
مرمت سقف چوبی پروازبندی شده ساده با تمام لوازم و 

 متعلقات از چوب نراد خارجی مرغوب
٠٧١۶٠٣ 

 ٠٧١۶٠۴  دار صورت طرح برای اجرا به ٠٧١۶٠٣بها به ردیف  اضافه متر مربع ٩۶١,٠٠٠  

 متر مربع ٩٢۶,۵٠٠  
 ٢×٨کوبی کف) با سطح مقطع  فرش چوبی ایوان (تخته کف

 متر از چوب مرغوب داخلی (سپیدار) سانتی
٠٧١۶٠۵ 

 متر مربع ۵٠٠,٣٢٠  
کوبی کف) با سطح  فرش چوبی ایوان (تخته مرمت کف

 (سپیدار)متر از چوب مرغوب داخلی  سانتی ٢×٨مقطع 
٠٧١۶٠۶ 

 مترمربع ٣٣۶,۵٠٠  
 ١٠×٢تخته کوبی مورب دیوار زگالی با سطح مقطع 

 متر از چوب نراد خارجی مرغوب سانتی
٠٧١٧٠١ 

 متر مربع ٣٢٩,٠٠٠  
دیوار ورچین با خورمه سازی محل سر تیرها (ساخت زین 

 اسبی در انتهای تیر) از چوب نراد خارجی مرغوب
٠٧١٨٠١ 

 ٠٧١٨٠٢  ای صورت زگمه برای اجرا به ٠٧١٨٠١بها به ردیف  اضافه مربعمتر  ٢٩٩,٠٠٠  

 متر طول ٠٠٠,٣١۴  
سانتیمتر زیر پله با کلیه  ١٠×١٠کالف چوبی به ابعاد 

 ملحقات از چوب نراد خارجی مرغوب
٠٧١٩٠١ 

 متر طول ٠٠٠,٢١۴  
متر افزایش  سانتی ٢به ازای هر  ٠٧١٩٠١بها به ردیف  اضافه

 سطح مقطعدر ابعاد 
٠٧١٩٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٧۴٢  
متر از چوب نراد  سانتی ٨٠×٣٠×۴تخته کف پله در ابعاد 

  خارجی مرغوب
٠٧١٩٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۶٨٢  
به ازای هریک دسیمترمربع  ٠٧١٩٠٣بها به ردیف  اضافه

 افزایش در مساحت سطح
٠٧١٩٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٧۴٢  
چوب  متر از سانتی ١٠٠×٢٠×٢٫۵تخته پیشانی پله در ابعاد 

 نراد خارجی مرغوب
٠٧١٩٠۵ 

 عدد ۴۵,۵٠٠  
مترمربع  به ازای هر دسی ٠٧١٩٠۵بها به ردیف  اضافه

 افزایش در مساحت سطح
٠٧١٩٠۶ 

 متر طول ٧۶٩,٠٠٠  
متر از چوب  سانتی ٢۵×٣تخته بغل پله در ابعاد سطح مقطع 

 نراد خارجی مرغوب
٠٧١٩٠٧ 

 مترمربع ۵٢٧,٠٠٠  
با  سفال چینی و گالی و کلوشنی مرغوب برای زیر سازی 

  متر سانتی ٢قطر متوسط 
٠٧٢٠٠١ 

 ٠٧٢٠٠٢ حصیر (بوریا) روی تیرهای چوبی مترمربع ۵٨٢,٠٠٠,١  

 مترمربع ٧,٢٩٣,٠٠٠  
سقف سفالی با سفال خمره ای سنتی مطابق با نمونه های 

 قدیمی موجود
٠٧٢١٠١ 

 
 

 

٧٠  
 

 



 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 مترمربع ٣,١٣٩,٠٠٠  
دراز) با سفال مرمت سقف سفالی (سفال گردانی یا 

 ای سنتی موجود خمره
٠٧٢١٠٢ 

 مترمربع ١٢,٩١٧,٠٠٠  
پوش مطابق با نمونه های قدیمی موجود از چوب  سقف لت

  جنگلی راش
٠٧٢١٠٣ 

  
 مترمربع ۴٩٢,٠٠٠,٢

به صورت » لی مردابی « سقف گالی پوش از گیاه محلی 
 ١٫۵سانتی متر و با طول  ١۵بندی شده با قطر متوسط  دسته
 مطابق با نمونه های سنتیمتر 

٠٧٢١٠۴ 

  
 مترمربع ٣,٠٩٨,٠٠٠

بندی  سقف کلوشی از ساقه برنج (کلوش) به صورت دسته
متر مطابق با  ١سانتی متر با طول  ١۵شده با قطر متوسط 

 نمونه های سنتی

٠٧٢١٠۵ 

 ٠٧٢١٠۶ سقف کمبار از طناب بافته شده با ساق و نخل مترمربع   

 مترمربع ۴٩٩,٠٠٠,١  
سقف منگور از گیاه محلی (نی مردابی) به صورت حصیر 

  بافته شده
٠٧٢١٠٧ 

 ٠٧٢٢٠١ درب چوبی تمام قاب فریم دار ازجنس چوب گردو متر مربع   

 ٠٧٢٢٠٢  دار از جنس چوب چنار درب چوبی تمام قاب فریم متر مربع   

 ٠٧٢٢٠٣ دار از جنس چوب تبریزی درب چوبی تمام قاب فریم متر مربع   

 ٠٧٢٢٠۴ دار از جنس چوب نراد خارجی درب چوبی تمام قاب فریم متر مربع   

 ٠٧٢٢٠۵ درب چوبی تمام قاب ساده از جنس چوب گردو  متر مربع   

 ٠٧٢٢٠۶  درب چوبی تمام قاب ساده از جنس چوب چنار متر مربع   

 ٠٧٢٢٠٧  درب چوبی تمام قاب ساده از جنس چوب تبریزی متر مربع   

 ٠٧٢٢٠٨ درب چوبی تمام قاب ساده از جنس چوب نراد خارجی متر مربع   

 ٠٧٢٢٠٩  پنجره چوبی تمام شیشه از جنس چوب گردو متر مربع   

 ٠٧٢٢١٠ پنجره چوبی تمام شیشه از جنس چوب چنار متر مربع ٠٠٠,١٠۶,۴  

 ٠٧٢٢١١ پنجره چوبی تمام شیشه از جنس چوب تبریزی متر مربع   

 ٠٧٢٢١٢  نراد خارجی  شیشه از جنس چوب  پنجره چوبی تمام متر مربع   

 ٠٧٢٢١٣ تند از جنس چوب چنار ١٠کاری به فرم گره  سقف لمبه متر مربع ۶,۵٧٩,٠٠٠  

  
 متر مربع 

سقف چوبی کاذب به فرم قاب اندرقاب به شیوه الماس 
 متر سانتی ٢٠×٣٠تراش از چوب چنار در اندازه متعارف 

٠٧٢٢١۴ 

 متر مربع ۵,۵١١,٠٠٠  
سقف چوبی کاذب به فرم قاب اندرقاب به شیوه ساده از 

 چوب چنار
٠٧٢٢١۵ 

 ٠٧٢٢١۶ سقف چوبی کاذب به فرم ساده از چوب چنار متر مربع ٣,١٨١,٠٠٠  
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 عملیات مرمتی با چوب.  هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 ٠٧٢٢١٧ سقف چوبی ساده به شیوه همدانی از چوب چنار متر مربع ٠٠٠,١٠۶,۴  

  
 متر مربع 

ها بدون هرگونه  درب حجرهها و  اروسی جهت تیمچه 
  تزئینات با جای شیشه ساده از چوب چنار

٠٧٢٢١٨ 
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 فرش کف.  هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 فرش کف.  هشتم  فصل

 
  مقدمه

 
کاري و  هاي مربوط در فصل دهم (اندودفرش لحاظ نشده است.هزینه بندکشی از ردیف هاي این فصل بندکشی کف در بهاي واحد ردیف .1

 باشد. بها قابل پرداخت می بندکشی) این فهرست
 گیرد. صورت نمی ايبندي کف لحاظ شده است و از این بابت پرداخت جداگانه هاي این فصل، هزینه شیبدر بهاي واحد ردیف. 2
اي ه صورت یک ردیف اجرا شود از ردیف که به  چینی این فصل، براي پهناي حداقل دو آجر لحاظ شده است و درصورتی هاي هره . ردیف3

 باشد. ل پرداخت میبها (عملیات مرمتی با آجر) قاب فصل پنجم این فهرست
 بهایی قابل پرداخت نیست. ها، اضافه قسمتها و سایر ها و انتهاي ردیف کاري آجر در گوشه بابت برش. 4
متر منظور شده است و هزینه مصالح اضافی مصرف شده و عملیات  سانتی 3ضخامت مالت مصرفی براي فرش کف، به طور متوسط  .5

 شود. بندي و پر کردن زیر فرش کف طبق دستور کار مهندس مشاور، جداگانه پرداخت می کرم
 شود. سطح کار نمایان محاسبه می گیري سطوح، براساس اندازه .6
بهاي تعیین شده صرفاً شامل آن  شود و اضافهدار محاسبه می هاي داراي نقش، فقط براساس سطح نقشگیري سطوح براي بخش اندازه. 7

 شود.قسمت می
 .باشد وسیله آجر می نظور از نقش آجري، ایجاد نقش یا طرح بهم .8
متر  سانتی 10فرش سنگی بجز در مواردي که مشخص شده است،  امت سنگ مورد استفاده در کفهاي این فصل، حداکثر ضخ در ردیف. 9

 .باشد می
 اي است که جزو مصالح تحویلی کارفرما است.  هاي این فصل، سنگ قلوه موجود، سنگ قلوهدر ردیف .10
سازي بدست آمده یا جزو مصالح تحویلی  و پاك هاي این فصل، آجرموجود، آجري است که در کارگاه و از محل آواربرداريدر ردیف .11

  کارفرما است
 شود. هاي این فصل اضافه می درصد به بهاي ردیف 25ها و گنبدها اجرا گردد  فرش روي قوس طاق که کف .درصورتی12
 متر) باشد: (واحد: سانتی استفاده دراین فصل به شرح زیرمی ابعادآجرهاي مورد .13

5  ×22  ×22 6 ×27 ×27 6  ×30  ×30 5 ×20  ×20 

 5 ×24  ×24 4  ×20 ×10 5 ×22 ×11 

 
هاي دیگري متناسب با  است و در مواردي که نیاز باشد از نسبت ذیلنسبت مالت به کار رفته در شرح عملیات این فصل، برمبناي مقادیر . 14

 شود. محل کار استفاده شود، پس از تأیید مهندس مشاور، قیمت آن جداگانه محاسبه می
 

 1:20کاه:  مالت نیم 1:2:8مالت با تارد:        1:3مالت ماسه آهک:                 1:3مالت گل آهک:   1:5مالت ماسه سیمان: 
 1:2مالت گچ و خاك: 

 
 هاي این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 15
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 فرش کف.  هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 
 
 
 
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
 طرح آجرفرش با کاشی خومه، موزاییک  کف 05 فرش با آجرهاي سنتی کف 01
 دار فرش با سنگ ریشه کف 06 چینی در کف با آجرهاي سنتی هره 02
 فرش با سنگ قلوه کف 07 فرش با آجر فشاري کف 03
   ها فرش با انواع سنگ کف 04
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 فرش کف.  هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر مربع ۵٩٢,٠٠٠,١  
متر با مالت ماسه  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف

 سیمان 
٠٨٠١٠١ 

 متر مربع ١,٠٠٠,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف
  سیمان ماسه

٠٨٠١٠٢ 

 ٠٨٠١٠٣ متر با مالت باتارد  سانتی ٢٠×٢٠سنتی  فرش با آجر کف متر مربع ۶٢٩,٠٠٠,١  

 متر مربع ١,٠۵٧,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف

 باتارد
٠٨٠١٠۴ 

 ٠٨٠١٠۵ متر با مالت ماسه آهک  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ۶٧٣,٠٠٠,١  

 متر مربع ١,١١٩,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف

   ماسه آهک
٠٨٠١٠۶ 

 ٠٨٠١٠٧ متر با مالت گل آهک  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ۶٠٧,٠٠٠,١  

 متر مربع ١,٠١٣,٠٠٠  
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف

  آهک
٠٨٠١٠٨ 

 متر مربع ۶۶٣,٠٠٠,١  
متر با مالت گچ و  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف

 خاک 
٠٨٠١٠٩ 

 متر مربع ٩۵۴,۵٠٠  
متر موجود با مالت گچ  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف

   و خاک
٠٨٠١١٠ 

 ٠٨٠١١١ کاه  متر با مالت نیم سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ٠٠٠,۶١۶,١  

 متر مربع ١,٠١١,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف
  کاه نیم

٠٨٠١١٢ 

 متر مربع ٧۵٢,٠٠٠,۴  
متر با مالت ماسه  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف

 سیمان یا باتارد به صورت خفته و راسته 
٠٨٠١١٣ 

 متر مربع ٠٠٠,٢,١٣۶  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٠×٢٠فرش با آجر سنتی  کف

   ماسه سیمان به صورت خفته و راسته
٠٨٠١١۴ 

 متر مربع ۵٣٨,٠٠٠,١  
متر با مالت ماسه  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف

 سیمان 
٠٨٠١١۵ 

 متر مربع ۵٠٠,٩٢٩  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف

  ماسه سیمان
٠٨٠١١۶ 

 ٠٨٠١١٧ متر با مالت باتارد  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف مربعمتر  ٠٠٠,۵١۴,١  

 متر مربع ۵٠٠,٩٩٢  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف

   باتارد
٠٨٠١١٨ 

 ٠٨٠١١٩ متر با مالت ماسه آهک  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ۵۶٩,٠٠٠,١  
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 فرش کف.  هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر مربع ١,٠٠٧,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف

   ماسه آهک
٠٨٠١٢٠ 

 ٠٨٠١٢١ متر با مالت گل آهک  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ٠٠٠,۶١۵,١  

 متر مربع ٩٨٣,٠٠٠  
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف

  آهک
٠٨٠١٢٢ 

 متر مربع ۶٢١,٠٠٠,١  
متر با مالت گچ و  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف

 خاک 
٠٨٠١٢٣ 

 متر مربع ۵٠٠,٩٧٧  
متر موجود با مالت گچ  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف

  و خاک
٠٨٠١٢۴ 

 ٠٨٠١٢۵ کاه  متر با مالت گل نیم سانتی ٢٢× ٢٢فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ۶٣٠,٠٠٠,١  

 متر مربع ٩٨٨,٠٠٠  
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف
  کاه نیم

٠٨٠١٢۶ 

 متر مربع ٠٠٠,۴,۶٢۵  
متر با مالت ماسه  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف

 سیمان یا باتارد به صورت خفته و راسته 
٠٨٠١٢٧ 

 متر مربع ٢,١٨١,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٢×٢٢فرش با آجر سنتی  کف

  ماسه سیمان یا باتارد به صورت خفته و راسته
٠٨٠١٢٨ 

 متر مربع ١,٧۴٠,٠٠٠  
متر با مالت ماسه  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف

 سیمان 
٠٨٠١٢٩ 

 متر مربع ١,٠١٧,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف

   ماسه سیمان
٠٨٠١٣٠ 

 ٠٨٠١٣١ متر با مالت باتارد  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ١,٧۵٧,٠٠٠  

 متر مربع ٠٠٠,١,٠٣۴  
متر موجود با مالت  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف

  باتارد
٠٨٠١٣٢ 

 ٠٨٠١٣٣ متر با مالت ماسه آهک  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ١,٨٢٢,٠٠٠  

 متر مربع ١,٠٩٩,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢۴×٢۴با آجر سنتی فرش  کف

  ماسه آهک
٠٨٠١٣۴ 

 ٠٨٠١٣۵ متر با مالت گل آهک  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ٠٠٠,۶٧۴,١  

 متر مربع ٠٠٠,٩٩۶  
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف

   آهک
٠٨٠١٣۶ 

 متر مربع ٠٠٠,۵٧۴,١  
متر با مالت گچ و  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف

 خاک 
٠٨٠١٣٧ 
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 فرش کف.  هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر مربع ۵٠٠,٨۵١  
متر موجود با مالت گچ  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف

   و خاک
٠٨٠١٣٨ 

 ٠٨٠١٣٩ کاه  متر با مالت گل نیم سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ٠٠٠,۶١۵,١  

 متر مربع ٠٠٠,٩٧۴  
متر موجود با مالت گل  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف
  کاه نیم

٠٨٠١۴٠ 

 متر مربع ٠٠٠,٨٩۴,۴  
متر با مالت ماسه  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف

 صورت خفته و راسته  سیمان یا باتارد به
٠٨٠١۴١ 

 متر مربع ١,١۵٠,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢۴×٢۴فرش با آجر سنتی  کف

   صورت خفته و راسته ماسه سیمان یا باتارد به
٠٨٠١۴٢ 

 متر مربع ١,٩٧٣,٠٠٠  
متر با مالت ماسه  سانتی ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف

 سیمان 
٠٨٠١۴٣ 

 متر مربع ١,١٠٧,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف

   ماسه سیمان
٠٨٠١۴۴ 

 ٠٨٠١۴۵ متر با مالت باتارد  سانتی ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ٠٠٠,١,٩٩۶  

 متر مربع ١,١١١,٠٠٠  
متر موجود بامالت  سانتی ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف

 باتارد
٠٨٠١۴۶ 

 متر مربع ٢,٠٣٠,٠٠٠  
متر با مالت ماسه  سانتی  ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف

 آهک 
٠٨٠١۴٧ 

 متر مربع ١,١٧٩,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی ٢٧×٢٧آجر سنتی  فرش با کف

   ماسه آهک
٠٨٠١۴٨ 

 ٠٨٠١۴٩ متر با مالت گل آهک  سانتی  ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ٠٠٠,١,٩٩۴  

 متر مربع ٠٠٠,١,١١۴  
متر موجود با مالت  سانتی  ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف

  گل آهک
٠٨٠١۵٠ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٩٩۴  
متر با مالت گچ و  سانتی  ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف

 خاک 
٠٨٠١۵١ 

 متر مربع ١,٠۵٠,٠٠٠  
متر موجود با مالت  سانتی  ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف

  گچ و خاک
٠٨٠١۵٢ 

 ٠٨٠١۵٣ کاه  متر با مالت نیم سانتی  ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف متر مربع ٢,٠٢١,٠٠٠  

 متر مربع ١,١۴١,٠٠٠  
موجود با مالت  متر سانتی ٢٧×٢٧فرش با آجر سنتی  کف
  کاه نیم

٠٨٠١۵۴ 

 متر مربع ٠٠٠,٢٣۴  
فرش روی سطوح قوسی با هر  های کف بها به ردیف اضافه

 نوع مالت
٠٨٠١۵۵ 

 
 

 

٧٧  
 

 



 فرش کف.  هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٨٠١۵۶ دار  صورت نقش فرش به های کف بها به ردیف اضافه متر مربع ۵٠٠,۴١١  

 متر مربع ٣٠٢,٠٠٠  
 ٢٠×٢٠فرش آجری سنتی  های کف بها به ردیف اضافه
 متر با اجرا به شکل مربع قناس (لوزی)  سانتی

٠٨٠١۵٧ 

 متر مربع ٣,١٣١,٠٠٠  
متر با مالت  سانتی ١٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر  ماسه سیمان به ضخامت نیم
٠٨٠٢٠١ 

 متر مربع ۴۶٩,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ١٠×٢٠سنتی  چینی در کف با آجر هره

  آجر مالت ماسه سیمان به ضخامت نیم
٠٨٠٢٠٢ 

 متر مربع ٣,١٩٠,٠٠٠  
متر با مالت  سانتی ١٠×٢٠سنتی  چینی در کف با آجر هره

 آجر  باتارد به ضخامت نیم
٠٨٠٢٠٣ 

 متر مربع ۶١٨,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ١٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

  آجر به ضخامت نیم مالت باتارد
٠٨٠٢٠۴ 

 متر مربع ٠٠٠,٣,٠٧۴  
متر با مالت گچ  سانتی ١٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر  و خاک به ضخامت نیم
٠٨٠٢٠۵ 

 متر مربع ١,٣٧٧,٠٠٠  
متر موجود با  سانتی ١٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

  آجر مالت گچ و خاک به ضخامت نیم
٠٨٠٢٠۶ 

 متر مربع ٣,١٢١,٠٠٠  
با مالت  متر سانتی ١١×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر  ماسه سیمان به ضخامت نیم
٠٨٠٢٠٧ 

 متر مربع ١,٣٨٣,٠٠٠  
متر موجود با  سانتی ١١×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر مالت ماسه سیمان به ضخامت نیم
٠٨٠٢٠٨ 

 متر مربع ٣,٠٨٣,٠٠٠  
با مالت  متر سانتی ١١×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر  باتارد به ضخامت نیم
٠٨٠٢٠٩ 

 متر مربع ۴١٢,٠٠٠,١  
با  متر موجود سانتی ١١×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

  آجر مالت باتارد به ضخامت نیم
٠٨٠٢١٠ 

 متر مربع ٠٠٠,٣,٠۶۵  
با مالت گچ  متر سانتی ١١×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر  و خاک به ضخامت نیم
٠٨٠٢١١ 

 متر مربع ١,٣٩٣,٠٠٠  
با  متر موجود سانتی ١١×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

  آجر مالت گچ و خاک به ضخامت نیم
٠٨٠٢١٢ 

 متر مربع ۴٨٩,٠٠٠,٣  
با مالت  متر سانتی ١٢×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر  ماسه سیمان به ضخامت نیم
٠٨٠٢١٣ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٣٧۴  
موجود با  متر سانتی ١٢×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر مالت ماسه سیمان به ضخامت نیم
٠٨٠٢١۴ 

 
 

 

٧٨  
 

 



 فرش کف.  هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر مربع ٠٠٠,۴٩۴,٣  
متر با مالت  سانتی ١٢×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر  باتارد به ضخامت نیم
٠٨٠٢١۵ 

 متر مربع ٠٠٠,۴٩۴,١  
متر موجود با  سانتی ١٢×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

  آجر مالت باتارد به ضخامت نیم
٠٨٠٢١۶ 

 متر مربع ٣,٣٣٢,٠٠٠  
متر با مالت گچ  سانتی ١٢×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر  و خاک به ضخامت نیم
٠٨٠٢١٧ 

 متر مربع ٠٠٠,١,٣٣۶  
متر موجود با  سانتی ١٢×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

 آجر مالت گچ و خاک به ضخامت نیم
٠٨٠٢١٨ 

 متر مربع ٣,٨٢٢,٠٠٠  
متر با مالت  سانتی ٢٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

 ماسه سیمان به ضخامت یک آجر 
٠٨٠٢١٩ 

 متر مربع ۶٣٢,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ٢٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

  مالت ماسه سیمان به ضخامت یک آجر
٠٨٠٢٢٠ 

 متر مربع ٣,٩١٧,٠٠٠  
متر با مالت  سانتی ٢٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

 باتارد به ضخامت یک آجر 
٠٨٠٢٢١ 

 متر مربع ۶٢٢,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ٢٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

  مالت باتارد به ضخامت یک آجر
٠٨٠٢٢٢ 

 متر مربع ٣,٧٣٧,٠٠٠  
متر با مالت گچ  سانتی ٢٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

 و خاک به ضخامت یک آجر 
٠٨٠٢٢٣ 

 متر مربع ۵٢٧,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ٢٠×٢٠چینی در کف با آجر سنتی  هره

 مالت گچ و خاک به ضخامت یک آجر
٠٨٠٢٢۴ 

 متر مربع ٠٧٠,٠٠٠,۴  
متر با مالت  سانتی ٢٢×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

 ماسه سیمان به ضخامت یک آجر 
٠٨٠٢٢۵ 

 متر مربع ٠٠٠,۶٠۶,١  
متر موجود با  سانتی ٢٢×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

  مالت ماسه سیمان به ضخامت یک آجر
٠٨٠٢٢۶ 

 متر مربع ٠٠٠,٠٧۵,۴  
متر با مالت  سانتی ٢٢×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

 باتارد به ضخامت یک آجر 
٠٨٠٢٢٧ 

 متر مربع ۶٣٢,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ٢٢×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

  مالت باتارد به ضخامت یک آجر
٠٨٠٢٢٨ 

 متر مربع ٠٠٠,٣,٩٢۴  
متر با مالت گچ  سانتی ٢٢×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

 و خاک به ضخامت یک آجر 
٠٨٠٢٢٩ 

 متر مربع ۴٩٨,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ٢٢×٢٢چینی در کف با آجر سنتی  هره

  مالت گچ و خاک به ضخامت یک آجر
٠٨٠٢٣٠ 

 
 

 

٧٩  
 

 



 فرش کف.  هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر مربع ٢٧١,٠٠٠,۴  
متر با مالت  سانتی ٢۴×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

 ماسه سیمان به ضخامت یک آجر 
٠٨٠٢٣١ 

 متر مربع ۵٨٣,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ٢۴×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

  مالت ماسه سیمان به ضخامت یک آجر
٠٨٠٢٣٢ 

 متر مربع ٣٣٣,٠٠٠,۴  
متر با مالت  سانتی ٢۴×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

 باتارد به ضخامت یک آجر 
٠٨٠٢٣٣ 

 متر مربع ٠٠٠,۶٢۶,١  
متر موجود با  سانتی ٢۴×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

  مالت باتارد به ضخامت یک آجر
٠٨٠٢٣۴ 

 متر مربع ٢۶٧,٠٠٠,۴  
متر با مالت گچ  سانتی ٢۴×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

 و خاک به ضخامت یک آجر 
٠٨٠٢٣۵ 

 متر مربع ۵۶٢,٠٠٠,١  
متر موجود با  سانتی ٢۴×٢۴چینی در کف با آجر سنتی  هره

  مالت گچ و خاک به ضخامت یک آجر
٠٨٠٢٣۶ 

 متر مربع ۴۴٢,٠٠٠,١  
متر با  سانتی ٢١×١٠×۵٫۵فرش با آجر فشاری به ابعاد  کف

 مالت باتارد 
٠٨٠٣٠١ 

 متر مربع ٠٠٠,١٠۵,۴  
متر با مالت  سانتی ۴فرش  با سنگ الشتر تا ضخامت  کف

 باتارد (تیشه ای شده به صورت دستی)   
٠٨٠۴٠١ 

 متر مربع ٨٩٩,٠٠٠  
 ٧تا  ۴از  برای ضخامت بیش  ٠٨٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
 متر افزایش ضخامت سنگ  متر به ازای هرسانتی سانتی

٠٨٠۴٠٢ 

 متر مربع ٩۴۶,۵٠٠  
 ١٠تا  ٧از  بیش برای ضخامت  ٠٨٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
 متر افزایش ضخامت سنگ  متر به ازای هرسانتی سانتی

٠٨٠۴٠٣ 

 متر مربع ٢٨٢,٠٠٠,۴  
متر با مالت  سانتی ۴فرش با سنگ کریستال به ضخامت  کف

 باتارد (تیشه شده به صورت دستی) 
٠٨٠۴٠۴ 

 متر مربع ١,٠٠١,٠٠٠  
 ٧تا  ۴از  برای ضخامت بیش  ٠٨٠۴٠۴بها به ردیف  اضافه
 متر افزایش ضخامت سنگ  متر به ازای هرسانتی سانتی

٠٨٠۴٠۵ 

 متر مربع ١,٠٣٨,٠٠٠  
 ١٠تا  ٧از  برای ضخامت بیش  ٠٨٠۴٠۴بها به ردیف  اضافه
 متر افزایش ضخامت سنگ  متر به ازای هرسانتی سانتی

٠٨٠۴٠۶ 

 ٠٨٠۴٠٧ متر  سانتی ۴فرش با سنگ اسپراخون به ضخامت  کف متر مربع ٠٠٠,۵٩۶,٢  

 متر مربع ۵٠٠,۵٣٩  
متر افزایش  به ازای هرسانتی ٠٨٠۴٠٧بها به  ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ   
٠٨٠۴٠٨ 

 ٠٨٠۴٠٩ متر  سانتی ۴کف فرش با سنگ اتابکی به ضخامت  متر مربع ٠٠٠,٠٧۵,۴  

 متر مربع ۵٠٠,٩٧٢  
متر افزایش  به ازای هرسانتی ٠٨٠۴٠٩بها به ردیف  اضافه

 ضخامت سنگ   
٠٨٠۴١٠ 

 
 

 

٨٠  
 

 



 فرش کف.  هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مربعمتر  ۴,۵٨٠,٠٠٠  
فرش با سنگ پالک مرمریت کرم دو تیشه به ضخامت تا  کف

 متر  با مالت باتارد    سانتی ۴
٠٨٠۴١١ 

 متر مربع ٠٠٠,٧٣۴,۵  
متر به  سانتی ١٠×١٠ای  فرش با سنگ گرانیت گل پنبه کف

   متر سانتی ١٠ضخامت 
٠٨٠۴١٢ 

 ٠٨٠۴١٣  باتاردای (لت) با مالت  فرش با سنگ الشه الیه کف متر مربع ٠٠٠,١,٢۴۶  

 متر مربع ۶۶٧,٠٠٠,٢  
متر با مالت  سانتی ٢٠×٢٠فرش با کاشی خومه به ابعاد  کف

 باتارد 
٠٨٠۵٠١ 

 متر مربع ١,٠٧٩,٠٠٠  
 ٢٠×٢٠فرش با موزائیک طرح و رنگ آجر به ابعاد  کف

 متر با مالت باتارد  سانتی
٠٨٠۵٠٢ 

  
 متر مربع ١,١۴٨,٠٠٠

 ٣٠دار موجود تا حداکثر ضخامت  فرش با سنگ ریشه کف
متر و سطح هر سنگ هشت دهم مترمربع با مالت  سانتی
 باتارد 

٠٨٠۶٠١ 

 متر مربع ٠٠٠,۴٧۵,٢  
فرش با سنگ قلوه با سطح مقطع متوسط یک صدم  کف

 بندی آجری (دلیل، کادربندی) با مالت باتارد  مترمربع و قاب
٠٨٠٧٠١ 

 مربع متر ۶۴٨,٠٠٠,١  
فرش با سنگ قلوه با سطح مقطع متوسط یک صدم  کف

 ریزی  چینی با ماسه و دوغاب مترمربع به صورت خشکه
٠٨٠٧٠٢ 

 متر مربع ١,٧٣٩,٠٠٠  
فرش با سنگ قلوه با سطح مقطع متوسط یک صدم  کف

 مترمربع با مالت باتارد
٠٨٠٧٠٣ 

  
 متر مربع ٠٠٠,۵٨۶,١

مقطع متوسط یک فرش با سنگ قلوه موجود با سطح  کف
بندی آجری (دلیل، کادربندی) با آجر  صدم مترمربع  و قاب
  موجود با مالت باتارد

٠٨٠٧٠۴ 

  
 متر مربع ٢,٠١٨,٠٠٠

فرش با سنگ قلوه موجود با سطح مقطع متوسط یک  کف
بندی آجری (دلیل، کادربندی) با مالت  صدم مترمربع و قاب

  باتارد

٠٨٠٧٠۵ 

  
 متر مربع ٢,٠۴٢,٠٠٠

فرش با سنگ قلوه با سطح مقطع متوسط یک صدم  کف
بندی آجری (دلیل، کادربندی) با آجر موجود  مترمربع و قاب
  با مالت باتارد

٠٨٠٧٠۶ 

  
 متر مربع ١,١٩١,٠٠٠

فرش با سنگ قلوه موجود با سطح مقطع متوسط یک  کف
چینی با ماسه و  صدم مترمربع به صورت خشکه

 ریزی دوغاب

٠٨٠٧٠٧ 

 متر مربع ١,٢٨٢,٠٠٠  
فرش با سنگ قلوه موجود با سطح مقطع متوسط یک  کف

 صدم مترمربع با مالت باتارد
٠٨٠٧٠٨ 

 
 

 

٨١  
 

 



 کاری سنتی عایق.  نهم  فصل
 ١۴٠١ فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال

  
 کاری سنتی عایق.  نهم  فصل

 
  مقدمه

 
بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آن، جز آنچه به صراحت مشخص شده است،  گونه اضافه هاي این فصل، هیچه بهاي واحد ردیفب. 1

 گیرد.تعلق نمی
هاي دیگري متناسب  باشد. در مواردي که نیاز باشد از نسبت می ذیلدر این فصل نسبت مالت به کار رفته در شرح عملیات برمبناي مقادیر .2

 شود. با محل کار استفاده شود، الزم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت قیمت آن جداگانه محاسبه می
  

 1:6:3گل: (شیره آهک + خاك رس + ماسه)     مالت غوره

  10:8:1:1بادي + لوئی (مغز نی) یا موي بز)     مالت ساروج : (خاك رس+ آهک+ خاکستر+ ماسه
پخت) + شکرسنگ (ماسه) + شیره خرما + پیه (چربی حیوانی)    کوب نیم نیمسنتی (مالت قیرچارو:شیرآهک + خاك رس+ گچ 

1:4:2:1:1:1 
 

 هاي این فصل در جدول ذیل درج شده است. شماره و شرح مختصر گروههاي مورد نیاز،  . به منظور سهولت دسترسی به ردیف3
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
 اندود ساروج 03 گل بام کاه 01
 اندود قیرچارو 04 غوره گل (زمو) 02
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 کاری سنتی عایق.  نهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ۵٠٠,۵٣٨  
متر به صورت یک الیه  سانتی ۴تا  ٣گل بام به ضخامت  کاه

 بندی  های افقی همراه با شیب روی بام
٠٩٠١٠١ 

 متر مربع ١٠١,٠٠٠  
متر   به ازای هر یک سانتی ٠٩٠١٠١بها به ردیف  اضافه

 افزایش ضخامت   
٠٩٠١٠٢ 

 متر مربع ۵٠٠,۶١١  
متر به صورت یک الیه  سانتی ۴تا  ٣گل بام به ضخامت  کاه

 بندی  روی سطوح قوسی بام و شیب
٠٩٠١٠٣ 

 متر مربع ٠٠٠,١١۵  
متر   به ازای هر یک سانتی ٠٩٠١٠٣بها به ردیف  اضافه

 افزایش ضخامت   
٠٩٠١٠۴ 

 ٠٩٠٢٠١ متر  سانتی ٨تا  ۵غوره گل (زمو) روی بام به ضخامت  متر مربع ۴٧١,٠٠٠  

 ٠٩٠٣٠١   متر سانتی ١اندود ساروج در سطوح افقی تا ضخامت  متر مربع ٠٠٠,١,٢٩۴  

 متر مربع ۵٠٠,٣٧٢  
متر  به ازای هر یک سانتی ٠٩٠٣٠١بها به ردیف   اضافه

 افزایش ضخامت   
٠٩٠٣٠٢ 

 متر مربع ١,١١٨,٠٠٠  
 ١٫۵اندود ساروج روی سطوح قائم یا منحنی تا ضخامت 

 متر  سانتی
٠٩٠٣٠٣ 

 متر مربع ۵٠٠,٣١١  
متر  به ازای هر یک سانتی ٠٩٠٣٠٣بها به  ردیف  اضافه

 افزایش ضخامت   
٠٩٠٣٠۴ 

 ٠٩٠۴٠١ متر  سانتی ٢اندود قیرچارو روی سطوح افقی تا ضخامت  متر مربع ٩٧٢,٠٠٠  

 متر مربع ۵٠٠,١٧٠  
متر  به ازای هر یک سانتی ٠٩٠۴٠١بها به ردیف   اضافه

 افزایش ضخامت   
٠٩٠۴٠٢ 

 متر مربع ١,٠٧٧,٠٠٠  
اندود قیر چارو روی  سطوح قائم و منحنی تا ضخامت 

 متر    یک سانتی
٠٩٠۴٠٣ 

 متر مربع ٢١١,٠٠٠  
متر  به ازای هر یک سانتی ٠٩٠۴٠٣بها به ردیف   اضافه

 افزایش ضخامت   
٠٩٠۴٠۴ 

 
 

 

٨٣  
 

 



 اندودکاری و بندکشی.  دهم  فصل
 ١۴٠١بناهای تاریخی سال فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت 

  
 اندودکاری و بندکشی.  دهم  فصل

 
  مقدمه

 
بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و  گونه اضافه باشد و هیچ هاي این فصل، براي انجام کار براي هر نوع سطحی میهاي واحد ردیفقیمت .1

 مانند آن، بجز آنچه به صراحت مشخص شده است، قابل پرداخت نیست.
دهد، سطح قائم و در غیر این صورت، سطح افقی محسوب  درجه یا بیشتر تشکیل می 30فقی زاویه ، سطحی که با سطح ا در اندودکاري. 2

 شود.می
ها و یا گیري است و براي صعوبت اجراي فصل مشترك پخی یا گردي نبش در اندودکاري، سطح کارپوشیده شده با اندود مالك اندازه .3

   شود. بهایی پرداخت نمی اضافه بینی شده است ها پیشها، به جز آنچه در ردیفچفت
مترمربع کمتر باشد، از سطح  1/0هایی که هر کدام از گیري خواهد شد و سطح سوراخ شود اندازهدر بندکشی، سطح نمایی که بندکشی می .4

 بندکشی کسر نخواهد شد.
 هاي مربوط منظور شده است.اي واحد ردیفپاشی در به در بندکشی، تمیز کردن سطح زیر کار، خارج کردن مالت اضافی و همچنین آب .5
آمیزي  متر بدون احتساب بندکشی زیر کار، تمیزکاري و رنگ میلی 5تا  4، بندکشی برجسته با ضخامت 100415و  100413هاي  . در ردیف6

 لحاظ شده است. 
درصد سطح کار  30مرمت حداکثر  ، براي مواردي است که مساحت هر لکه مرمت حداکثر یک متر مربع یا سطح مورد100214. ردیف 7

 باشد.  
از گچ سنتی با فرآیند تولید صنعتی یا  پخت است. با تأیید مهندس مشاور، کوب نیم منظور از گچ سنتی، گچ نیمهاي این فصل،  در ردیف. 8

 تواند استفاده شود. اقلیم و نوع مرمت که مشخصات الزم راداشته باشد می هاي متناسب با گچ
هاي دیگري متناسب  باشد.در مواردي که نیاز باشد از نسبت می ذیلصل نسبت مالت به کار رفته در شرح عملیات برمبناي مقادیر در این ف .9

 شود. با محل کار استفاده شود، الزم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت قیمت آن جداگانه محاسبه می
 

کوب  مالت گچ سنتی (نیم
 1:5پخت):  نیم

 1:6گل:    مالت سیم 1:5گل بام:   مالت کاه 1:5گل دیوار:   مالت کاه

 
 هاي این فصل در جدول ذیل درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 10
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
 ماهیچه با مالت باتارد 03 گل گل، سیم اندود کاه 01
سازي و  گلویی، سفیدکاري، قالب 02

کاري روي سقف،  گیري گچی، گچ شمشه
انواع اندودهاي گچی، مرمت خطوط 
کشی،  کاربندي، مرمت اندود گچی، شمشه

 چفت، دوال

 ریزي انواع بندکشی، دوغاب 04
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 اندودکاری و بندکشی.  دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 ١٠٠١٠١ متر روی دیوارها و جرزها    سانتی ٣گل به ضخامت  اندود کاه متر مربع ٧٢٩,٠٠٠  

 ١٠٠١٠٢ تخت   متر زیر سقف سانتی ٢گل به ضخامت  اندود کاه مربع متر ۵٠٠,۵٧٠  

 ١٠٠١٠٣ قوسی   متر زیر سقف سانتی ٣گل تا ضخامت  اندود کاه متر مربع ٧٩۶,۵٠٠  

 متر مربع ٠٠٠,٣٢۶  
متر روی  سانتی ١گل رویه (روکش) تا ضخامت  اندود کاه

 دیوار و جرز
١٠٠١٠۴ 

 متر مربع ۵٠٠,٣٧٢  
متر زیر  سانتی ١گل رویه (روکش) تا ضخامت  کاهاندود  

 سقف تخت
١٠٠١٠۵ 

 متر مربع ۴٣٣,٠٠٠  
متر زیر  سانتی ١گل رویه (روکش) تا ضخامت  اندود کاه

 سقف قوسی
١٠٠١٠۶ 

 ١٠٠١٠٧ گل های اندود کاه گیری گچی برای ردیف بهای شمشه اضافه متر مربع ۴٧,٩٠٠  

 متر مربع ٠٠٠,١,٠١۶  
کاه الک شده بسیار  گل روی دیوارها و جرزها (با سیماندود 

 نرم)
١٠٠١٠٨ 

 ١٠٠٢٠١  با اندود گچ  گلویی سنتی زیر سقف متر طول ٣۶۴,۵٠٠  

 متر مربع ۵٠٠,۵٧٨  
سفیدکاری با گچ روی سطوح منحنی، نقش دار، طاقچه ها و 

 نماها طاق
١٠٠٢٠٢ 

 ١٠٠٢٠٣   ها گیری گچی قوسی برای انواع قوس سازی و شمشه قالب متر طول ۵٠٠,۶٨٩  

 ١٠٠٢٠۴ های تخت به صورت کف مال  کاری روی سقف گچ متر مربع ۵٠٠,۴٠١  

 متر مربع ٨٧,٢٠٠  
های قوسی و  روی سقف ١٠٠٢٠۴بها به ردیف  اضافه
 ها  لنگه

١٠٠٢٠۵ 

 ١٠٠٢٠۶ اندود گچ و ماسه بادی (گچ ریگ) برای کلیه سطوح  متر مربع ٨٢٧,٠٠٠  

 ١٠٠٢٠٧ متر  سانتی ٢اندود گچ سنتی در سطوح قائم تا ضخامت  متر مربع ٠٠٠,۵۶۴  

 متر مربع ۵٠٠,٧۴٣  
 ٢اندود گچ سنتی در سطوح قوسی یا منحنی تا ضخامت 

 متر  سانتی
١٠٠٢٠٨ 

 متر مربع ٣١٩,٠٠٠  
اندود گچ و پودر سنگ روی سطوح قائم به صورت تراش 

 متر  سانتی ٢تا ضخامت 
١٠٠٢٠٩ 

 متر مربع ۵٠٠,۶٢٩  
های تخت به صورت  اندود گچ و پودر سنگ زیر سقف

 متر  سانتی ٢تراش تا ضخامت 
١٠٠٢١٠ 

 متر مربع ٧۴١,٠٠٠  
ها به  اندود گچ و پودر سنگ روی سطوح منحنی و طاق

 متر  سانتی ٢صورت تراش تا ضخامت 
١٠٠٢١١ 

 ١٠٠٢١٢ مرمت خطوط کاربندی با استفاده از گچ و پودر سنگ  متر طول ٣٧٢,٠٠٠  
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 اندودکاری و بندکشی.  دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ۵٠٠,٧٣٩  
دار  دار و نقش اندود گچ و پودر سنگ روی سطوح طاقچه

 به صورت تراش
١٠٠٢١٣ 

  

 متر مربع ۵٠٠,٩۵٣

مرمت اندود گچ بدنه و سقف شامل، تراشیدن تا سطح 
گیری با گچ و پودر سنگ  مقاوم کار، اجرای زیرسازی و لکه

 ٣به صورت تراش به ازای سطح تراشیده شده تا ضخامت 
 متر سانتی

١٠٠٢١۴ 

 متر مربع ٢٣٨,٠٠٠  
متر  به ازای هر یک سانتی ١٠٠٢١۴های  بها به ردیف اضافه

 افزایش ضخامت اندود 
١٠٠٢١۵ 

 متر مربع ٠٠٠,٨٨۴  
اندود پودر سنگ، ماسه بادی و شیره آهک روی سطوح 

 متر  سانتی ۵قائم نمای خارجی تا ضخامت 
١٠٠٢١۶ 

 متر مربع ٩۶١,٠٠٠  
اندود پودر سنگ، ماسه بادی و شیره آهک روی سطوح 

 متر  سانتی ۵منحنی نمای خارجی تا ضخامت 
١٠٠٢١٧ 

 متر مربع ٢۴٢,٠٠٠  
به ازای  ١٠٠٢١٧و  ١٠٠٢١۶های  بها نسبت به ردیف اضافه

 متر افزایش ضخامت  هر یک سانتی
١٠٠٢١٨ 

 ١٠٠٢١٩ در سطوح قائمکشی)  اندود گچ به صورت پنجه کشی (کف متر مربع ۵٠٠,٣٣٢  

 متر طول ۵٢۵,۵٠٠  
متر به صورت قاب گچی  سانتی ۵شمشه گچی ساده تا ابعاد 

  در نما
١٠٠٢٢٠ 

 متر طول ۵٩٨,٠٠٠  
متر به صورت قاب یا  سانتی ۵شمشه گچی قوسی تا ابعاد 

  زه گچی در نما
١٠٠٢٢١ 

 متر طول ۴٣۴,۵٠٠  
گل) در مسیر  گیری روی سیم ها (یا دم چفت دور طاقچه

 مستقیم با مالت گچ 
١٠٠٢٢٢ 

 ١٠٠٢٢٣ با اجرا در مسیر منحنی ١٠٠٢٢٢بها به ردیف  اضافه متر طول ١۵۶,۵٠٠  

 ١٠٠٢٢۴ متر  سانتی ۵دوال گچی به عرض  متر طول ۴۴٧,٠٠٠  

 متر طول ١١۴,۵٠٠  
متر افزایش  به ازای هر سانتی ١٠٠٢٢۴بها ردیف  اضافه

 عرض 
١٠٠٢٢۵ 

 ١٠٠٣٠١ متر سانتی ١۵ماهیچه با مالت باتارد به پهنای  متر طول ١۵٢,٠٠٠  

 ١٠٠۴٠١ بندکشی کف فرش آجر ختایی با مالت گچ سنتی متر مربع ۵١۶,۵٠٠  

 ١٠٠۴٠٢ بندکشی با مالت گچ سنتی و شیره آهک در سطوح افقی  متر مربع ۵٠٠,۵۴٨  

 ١٠٠۴٠٣ بندکشی با مالت باتارد در سطوح افقی  متر مربع ٣٣٠,٠٠٠  

 متر مربع ٠٠٠,٢٧۵  
بندکشی با سیمان سفید ، پودر سنگ و پودر رنگ در 

 سطوح افقی 
١٠٠۴٠۴ 
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 اندودکاری و بندکشی.  دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ٨٣,٨٠٠  
برای سطوح  ١٠٠۴٠۴تا  ١٠٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه

 منحنی 
١٠٠۴٠۵ 

 متر مربع ۵٨,١٠٠  
برای  ١٠٠۴٠۴تا  ١٠٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه

 ریزی با هر نوع مالت دوغاب
١٠٠۴٠۶ 

 ١٠٠۴٠٧ ها  بندکشی توپر با مالت گچ سنتی روی دیوارها و هره متر مربع ۵٩۵,۵٠٠  

 متر مربع ٠٠٠,۵۵۴  
ها  هره  بندکشی توخالی با مالت گچ سنتی روی دیوارها و

 متر  میلی ٢با تورفتگی حداقل 
١٠٠۴٠٨ 

 ١٠٠۴٠٩  های قوسی بندکشی توپر با مالت گچ سنتی زیر سقف متر مربع ۵٠٠,٧٣٩  

 ١٠٠۴١٠  های قوسی بندکشی توپر با مالت گچ سنتی روی سقف متر مربع ۵٠٠,۶٢٨  

 متر مربع ۵٠٠,۶٢٣  
های قوسی با  بندکشی توخالی با مالت گچ سنتی زیر سقف

 متر  میلی ٢تو رفتگی حداقل 
١٠٠۴١١ 

 متر مربع ٠٠٠,٧١۶  
های قوسی  بندکشی توخالی با مالت گچ سنتی روی سقف

 متر میلی ٢با تورفتگی حداقل 
١٠٠۴١٢ 

 ١٠٠۴١٣ بندکشی برجسته گچی روی سطح قائم آجری ساده متر مربع ۵٠٠,٠٠٠,٢  

 متر مربع ٠٠٠,١,٠٩۶  
روی آجرکاری خفته و  ١٠٠۴١٣های  بها به ردیف اضافه
 راسته

١٠٠۴١۴ 

 متر مربع ٠٠٠,۵۴۴,٢  
و سطح منحنی آجری   بندکشی برجسته گچی زیر سقف

 ساده
١٠٠۴١۵ 

 متر مربع ١,٢٣٢,٠٠٠  
روی آجرکاری خفته و  ١٠٠۴١۵های  بها به ردیف اضافه
 راسته

١٠٠۴١۶ 

 متر مربع ۵٣٨,٠٠٠  
بندکشی توخالی نمای سنگ الشه با مالت گچ روی سطوح 

 افقی 
١٠٠۴١٧ 

 متر مربع ۶۶٧,٠٠٠  
بندکشی توخالی نمای سنگ الشه با مالت گچ روی سطوح 

 قائم یا منحنی 
١٠٠۴١٨ 

 متر مربع ۴۶٨,٠٠٠  
بندکشی توخالی نمای سنگ الشه با مالت ماسه سیمان 

 روی سطوح افقی 
١٠٠۴١٩ 

 متر مربع ۵۶۶,۵٠٠  
بندکشی توخالی نمای سنگ الشه با مالت ماسه سیمان 

 روی سطوح قائم یا منحنی 
١٠٠۴٢٠ 

 متر مربع ۵٠٠,۵٨١  
بندکشی توپر نمای سنگ الشه با مالت گچ روی سطوح 

 افقی 
١٠٠۴٢١ 

 متر مربع ٧۴٠,٠٠٠  
بندکشی توپر نمای سنگی با سنگ الشه با مالت گچ روی 

 سطوح قائم یا منحنی 
١٠٠۴٢٢ 

 
 

 

٨٧  
 

 



 اندودکاری و بندکشی.  دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ۵٠٠,٧۶٧  
بندکشی برجسته نمای سنگ الشه با مالت گچ روی سطوح 

 قائم یا منحنی 
١٠٠۴٢٣ 

 متر مربع ٠٠٠,١٩۴  
ریزی با خاک رس (دوغاب گل) روی آجرفرش با  دوغاب

 شستشو و تمیزکاری
١٠٠۴٢۴ 

 ١٠٠۴٢۵ کشی ریزی با گچ سنتی روی سطوح افقی با پنجه دوغاب متر مربع ٢۵٨,٠٠٠  

 
 

 

٨٨  
 

 



 حمل و نقل.  یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 حمل و نقل.  یازدهم  فصل

 
  مقدمه

 
متر به تأیید مهندس  200متر قابل پرداخت نیست، مگراینکه فاصله حمل با وسایل دستی بیش از  200حمل با وسایل دستی بیش از هزینه .1

 مشاور رسیده باشد.
موتور سه چرخه  کیلومتري محل کارگاه بوسیله کامیونت، وانت، تراکتور و 30بارگیري و حمل مصالح از محل خرید (داخل شهر) تا شعاع  .2

 شود.  هاي این فصل محاسبه می براساس ردیف
کیلومتري کارگاه با هر نوع وسیله براساس فصل بیست و هشتم فهرست بهاي واحد  30بارگیري و حمل مصالح از محل تولید تا فاصله . 3

 شود. پایه رشته ابنیه محاسبه می
 حسب مورد به محل بارگیري وسیله نقلیه است که دسترسی بنااکی از سطح هاي حاصل از عملیات خ ، براي حمل نخاله110201ردیف  .4

   شود.استفاده می
 هاي این فصل در جدول ذیل درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 5
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
بارگیري و حمل مصالح با چهارپا در  01

 مسیرهاي عادي و صعب العبور
حمل مصالح با وانت، کامیونت، تراکتور،  03

 چرخ تریلر و موتور سه
   بارگیري و حمل نخاله با وسایل دستی 02

 
 

 

٨٩  
 

 



 حمل و نقل.  یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١١٠١٠١ متر  ۵٠٠بارگیری و حمل مصالح با چهارپا تا فاصله  کیلوگرم ٩٠٠,١۴  

 کیلوگرم ١,٠۵٠  
متر اضافه حمل،  ١٠٠به ازای هر  ١١٠١٠١بها ردیف  اضافه
 شود  متر به تناسب محاسبه می ١٠٠کسر 

١١٠١٠٢ 

 کیلوگرم ١٧,٩٠٠  
بارگیری و حمل مصالح با چهارپا در مسیرهای صعب 

 متر ۵٠٠العبور تا فاصله 
١١٠١٠٣ 

 کیلوگرم ۶١٠,١  
متر اضافه  ١٠٠به ازای هر  ١١٠١٠٣بها به ردیف  اضافه

 شود می متر به تناسب محاسبه  ١٠٠حمل ،کسر 
١١٠١٠۴ 

 مترمکعب ۵١٠,٠٠٠  
های حاصل از عملیات خاکی با هر   بارگیری و حمل نخاله

 متر ۵٠نوع وسیله دستی تا 
١١٠٢٠١ 

 مترمکعب ٢٩٩,٠٠٠  
متر اضافه  ۵٠به ازای هر  ١١٠٢٠١بها به ردیف  اضافه

 شود میمتر به تناسب محاسبه  ۵٠کسر  حمل، 
١١٠٢٠٢ 

 ١١٠٣٠١ کیلومتر ٣٠تن (نیسان) تا فاصله ١٫۵حمل مصالح با وانت  کیلومتر  -تن  ۶٠٠,۶٨  

 ١١٠٣٠٢ کیلومتر ٣٠تن تا فاصله  ٣حمل مصالح با کامیونت  کیلومتر  -تن  ۶٣,٨٠٠  

  ۴٠٠ 
-کیلوگرم 

 کیلومتر   
 کیلومتر ۵حمل مصالح با تراکتور و تریلر تا فاصله 

١١٠٣٠٣ 

  ٢١٠ 
-کیلوگرم 

 کیلومتر   
 به ازای هر کیلومتر اضافه ١١٠٣٠٣بها به ردیف  اضافه

١١٠٣٠۴ 

  ۴٩۵ 
-کیلوگرم 

 کیلومتر   
 کیلومتر ۵حمل مصالح با موتور سه چرخه تا فاصله 

١١٠٣٠۵ 

  ٢٣٠ 
-کیلوگرم 

 کیلومتر   
 به ازای هر کیلومتر اضافه ١١٠٣٠۵بها به ردیف  اضافه

١١٠٣٠۶ 

 
 

 

٩٠  
 

 



 کارهای دستمزدی . دوازدهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال  فهرست بهای واحد

  
 کارهای دستمزدی . دوازدهم  فصل

 
  مقدمه

 
 شود. کارهاي دستمزدي موضوع این فصل براي کارهایی است که مصالح آنها به هزینه یا توسط کارفرما تهیه می .1
هاي چهارتراش و مهار  بندي، تراش و اندازه کردن چوب ها، داربست دیوار، سقف و ستون روچوب کردن شامل عملیات جک زدن، مهار .2

شود. هزینه  بخشی در آن انجام می ورد محاسبه در این ردیف، مساحت کاري است که استحکامسطح مباشد. آنها و سایر عملیات تکمیلی می
 شود. محاسبه می بهاي واحد پایه رشته ابنیه فهرستهاي مربوطه در  آالت مصرف شده از ردیف کشی و آهن بهاي واحد مصالح، کالف

 هاي این فصل در جدول ذیل درج شده است. مختصر گروههاي مورد نیاز، شماره و شرح  . به منظور سهولت دسترسی به ردیف4
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
 درز نمودن و گونیا کردن قطعات سنگی بزرگ 03 هاي فرسوده خشتی مرمت و تثبیت بخش 01
 زنی تیشه 04 روچوب کردن 02

 
 

 

٩١  
 

 



 کارهای دستمزدی . دوازدهم  فصل
 ١۴٠١بناهای تاریخی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت

  
       

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

 ١٢٠١٠١ های خشتی  های فرسوده طاق مرمت و بازسازی بخش متر مربع ٠٠٠,۴٧۴,٢  

 ١٢٠١٠٢ های خشتی  های فرسوده طاق تثبیت بخش متر مربع ٢,١۴٩,٠٠٠  

 ١٢٠٢٠١ روچوب کردن دیوار یا سقف  متر مربع ٣۶١,٠٠٠,۴  

  
 متر مربع ٢,٧٩٣,٠٠٠

 ١×١٫۵  درز نمودن، گونیا کردن قطعات سنگی بزرگتر از
های فرسوده روی آن به  متر موجود و برداشتن الیه

  ضخامت الزم

١٢٠٣٠١ 

 ١٢٠۴٠١ زنی دستی ریز در سنگ کف یا نما  تیشه متر مربع ۵٠٠,۵۴١  

 ١٢٠۴٠٢ زنی کلنگی در سنگ کف یا نما  تیشه متر مربع ۶۵۴,۵٠٠  

 ١٢٠۴٠٣ زنی ماشینی کلنگی یا ریز در سنگ کف یا نما  تیشه متر مربع ۴۶٣,٠٠٠  

 
 

 

٩٢  
 

 



 مرمت استحفاظی مبارزه با آفات.  سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 مرمت استحفاظی مبارزه با آفات.  سیزدهم  فصل

 
  مقدمه

 
  است.  ها لحاظ شده ، برگرداندن خاك حاصل از حفر گودال یا چاله در قیمت ردیف130502،130102،130101هاي شماره  در ردیف .1
 شود . ، نوع مالت توسط مهندس مشاور تعیین می 130302و  130301هاي شماره  در ردیف .2
 باشد. ، محلول سمی حاوي مخلوط سموم فسفره، پایرتروئید و نیکوتینوئید یا سموم مورد تأیید مهندس مشاور می130505درردیف  .3
گل  فوم نسبتا مرطوب، مقواي مرطوب، کاه و کلش مسموم، کاه معمولی، کاههاي  گذاري، به ترتیب شامل الیه ، طعمه130601ردیف  در .4

 باشد. سالم و روکش کردن آنها با ورق آلومینیوم به همراه برش بخشی ازظرف می
ري گی گل مسموم و پوشاندن خشت قالب گل سالم، کاه و کلش مسموم، کاه هاي کاه گذاري، به ترتیب شامل الیه ، طعمه130603در ردیف  .5

 باشد گل می شده با کاه
 هاي این فصل در جدول ذیل درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 6
 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
 پاشی سم 05 حفر گودال و چاله 01
 گذاري طعمه 06 کاري  سوراخ 02
 برداشتن گالري موریانه 07 ها پرکردن سوراخ 03
   نصب لوله براي شناسایی موریانه 04

 
 

 

٩٣  
 

 



 مرمت استحفاظی مبارزه با آفات.  سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ٨١٣,٠٠٠

 ٨٠الی  ۵٠متر و عمق  سانتی ۴٠×۴٠حفر گودال با ابعاد 
متر برای ایجاد سد شیمیایی به منظور جلوگیری از  سانتی

 ورود موریانه 

١٣٠١٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢٩۶  
 ٣٠متر و عمق  سانتی ٢٠به قطر تقریبی  حفر چاله

 متر  سانتی
١٣٠١٠٢ 

  
 عدد ٣١۵,۵٠٠

متر و  میلی ١١درجه با مته به قطر  ۴۵کاری با زاویه  سوراخ
متر در دیوارهای بیرونی و داخلی بنا به  سانتی ٢٠طول 

 متر برای تزریق محلول سمی سانتی ٣٠فواصل 

١٣٠٢٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٣٩٠

متر و  میلی ١١درجه با مته به قطر  ۴۵کاری با زاویه  سوراخ
متر دیوارهای بیرونی و داخلی  سانتی ۴٠الی  ٣٠طول 

 متر برای تزریق محلول سمی سانتی ٣٠به فواصل  بنا

١٣٠٢٠٢ 

 عدد ۴٣,٨٠٠  
 ٢٠متر و طول  میلی ١١ها به قطر  پر کردن سوراخ

  هر نوع مالت متر در دیوارهای بیرونی و داخلی با سانتی
١٣٠٣٠١ 

 عدد ۶٠٠,٩١  
 ۵٠الی  ۴٠متر و طول  میلی ١١ها به قطر  پرکردن سوراخ

  متر در دیوارهای بیرونی و داخلی با هر نوع مالت سانتی
١٣٠٣٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,١٢٨

درخت سپیدار به ابعاد  سازی دو قطعه چوب آماده
های  برای جمع آوری و شناسایی گونه متر سانتی ٢۵×٧×٣

 موریانه

١٣٠۴٠١ 

 عدد ٧٠,٣٠٠  
برای جمع آوری و شناسایی  نصب لوله در چاله تعبیه شده

 های موریانه گونه
١٣٠۴٠٢ 

 متر مربع ۵٠٠,٨۵٧  
 ١لیتر محلول سمی  ۵پاشی داخل گودال به نسبت  سم

  درصد در یک مترمربع سطوح داخلی
١٣٠۵٠١ 

 مترمکعب ١,٨٧٩,٠٠٠  
لیتر  ٢۵ضدعفونی کردن خاک کنده شده با سموم به نسبت 

 در مترمکعب 
١٣٠۵٠٢ 

 مترمربع ٣٧٧,٠٠٠  
درصد به  ١پاشی سطح خاک قبل از بازسازی با محلول  سم

 لیتر محلول سمی در مترمربع ۵میزان 
١٣٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٨۵٢

 ۵درصد به میزان  ١پاشی قبل از بازسازی با محلول  سم
محلول سمی در متر مربع روی سطوح عمودی لیتر 

 زیرزمین تا سطح زمین.

١٣٠۵٠۴ 

 ١٣٠۵٠۵  تزریق محلول سمی با دستگاه سمپاش در هر سوراخ عدد ٠٠٠,١,١۴۴  

 ١٣٠۶٠١  بار مصرف گذاری موریانه در ظروف یک طعمه عدد ۵٠٠,٢۵٠  

 عدد ۴٣,٨٠٠  
سازی شده و جانمایی محل  گذاری ظروف آماده طعمه

  روی پالن معماری آنها
١٣٠۶٠٢ 

 
 

 

٩۴  
 

 



 مرمت استحفاظی مبارزه با آفات.  سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٣٠۶٠٣  متر سانتی ۴٠×٢٠×١٠گذاری خشت مسموم با قالب  طعمه قالب ٠٠٠,٣٧۵  

 قالب ٠٠٠,۵۴  
های  های مسموم در محل گالری گذاری خشت طعمه

  موریانه و جانمایی محل روی پالن معماری
١٣٠۶٠۴ 

 متر طول ۵٠٠,۵٢٠  
ها از روی سطوح  موریانههای  تراشیدن و برداشتن گالری

 دیوارهای عمودی بدون تزئینات معماری
١٣٠٧٠١ 

 متر طول ۵٠٠,۶۶٧  
ها از روی سطوح  های موریانه تراشیدن و برداشتن گالری

 زیر سقف بدون تزئینات معماری
١٣٠٧٠٢ 

 متر طول ٠٠٠,۴١۶  
ها از روی سطوح  های موریانه تراشیدن و برداشتن گالری

  کف
١٣٠٧٠٣ 

 مترمربع ٢۵۶,۵٠٠  
پوشش حفاظتی با استفاده از روغن بزرک طبیعی(روغن 

  کلوزه بزرک)
١٣٠٨٠١ 

 
 

 

٩۵  
 

 



 کارهای فوالدی سبک.  چهاردهم  فصل
 ١۴٠١سال فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی 

  
 کارهای فوالدی سبک.  چهاردهم  فصل

 
  مقدمه

 
 منظور شده است.وسایل و لوازم نصب،   هاي این فصل، ردیفبهاي در  .1
 ابنیه مراجعه شود. واحد پایه رشته فهرست بهاي فصل شانزدهم(کارهاي فوالدي سبک) براي ساخت آبرو به .2
 هاي این فصل در جدول ذیل درج شده است. و شرح مختصر گروههاي مورد نیاز، شماره  به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 3

 
 

 

 شـرح مختصر گروه شماره گروه شـرح مختصر گروه شماره گروه
 مرمت آبرو، ناودانی، دودکش 03 مرمت سقف 01
    هاي پوششی  ورق 02
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 کارهای فوالدی سبک.  چهاردهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 متر مربع ۵٩٧,٠٠٠  
های شیبدار آسیب دیده با ورق گالوانیزه  مرمت سقف

 متر میلی ۵٫٠صاف به ضخامت 
١۴٠١٠١ 

 مترطول ١١٣,٠٠٠  
متر با سطح  میلی ۵٫٠ورق پوشش شیرسر از نوع گالوانیزه 

 متر سانتی ۵٠نمایان به عرض 
١۴٠٢٠١ 

 ١۴٠٢٠٢ بری با طرح گل ١۴٠٢٠١بها به ردیف  اضافه مترطول ٢٢٨,٠٠٠  

 مترطول ٣۶٠,٠٠٠  
مرمت آبرو آسیب دیده با ورق گالوانیزه صاف به ضخامت 

 متر میلی ۵٫٠
١۴٠٣٠١ 

 مترطول ۴٨۵,۵٠٠  
مرمت ناودانی آسیب دیده با ورق گالوانیزه صاف به 

 متر با هر سطح مقطع میلی ۵٫٠ضخامت 
١۴٠٣٠٢ 

 مترطول ١,٩۴٠,٠٠٠  
مرمت دودکش آسیب دیده با ورق گالوانیزه صاف به 

 متر سانتی ٢٠متر تا مقطع  میلی ۵٫٠ضخامت 
١۴٠٣٠٣ 

  
 عدد ۶۴٩,٠٠٠,١

متر و قطرحداکثر  سانتی ۵٠تا  ٣٠ای به طول  ناودان شره
 ١متر از جنس ورق گالوانیزه صاف به ضخامت  سانتی ١٢

 متر میلی

١۴٠٣٠۴ 
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 کار پای  مصالح. ١  پیوست

 
  مقدمه

  زمانبندي  به  برنامه  با توجهدر کار نصب شود  ، مورد نیاز باشد و پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  کار، به مصالحی پاي  . مصالح1
باشد.   یا شمارش  گیري اندازه  قابل  د کهانبار شو  به شکلی  به طور مرتب  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات  کار، طبق  اجراي
مشاور   ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه  ، باید صورت به کارگاه  ورود مصالح  هنگام
 شود.  تنظیم

در   مصالح  و باراندازي  مربوط  هاي فصل  هاي در ردیف  شده  نیبی پیش  تا فاصله  ، حمل بارگیري  ، هزینه ضمیمه  فهرست  هاي ردیف  .در قیمت2
  در مقدمه  شده  بینی موارد پیش  ، به استثناي مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  به صورت  کارگاه
 شود. نمی  ها، انجام فصل

  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  شود و براي می  گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت  صورت  تهیه  . هنگام3
  ضریباي، ضریب منطقه  شوند)، با احتساب مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي 7/0بدون اعمال ضریب   حمل  کار و هزینه پاي

 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهاديضریب و   باالسري
  کارگاه  ها را از محوطه آن  کردن  خارج  و پیمانکار حق  به کارفرماست  ، متعلق وضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  . تمام4

  ( چنانچه  وضعیت  از صورت  از کسر آن  ، پس صورت  این در  باشد. که  نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  اجراي  براي  که  ندارد، مگر مصالحی
 کند.  خارج  ها را از کارگاه کارفرما، آن  مشاور و موافقت  تواند با پیشنهاد مهندس باشد)، پیمانکار می  منظور شده  وضعیت  در صورت

  در مقابل  که  مناسبی  ها را در محل و پیمانکار باید آن  ر استپیمانکا  ، به عهده پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  ولیتو. مس5
 باشد، انبار کند.  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل

  در نظرگرفته  موقت  هاي وضعیت  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  کار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح  . نرخ6
 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  قابل، و  است  شده

  کار منظور شود. مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  ، و صورت موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت صورت  . در آخرین7
 شود.  خارج  ار از کارگاهپیمانک  ، باید توسط به پیمانکار است  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 ۴١٠١٠١  انواع سنگ خاقانی مترمکعب ٨۶٠,٠٠٠,۵۵  

 ۴١٠١٠٢ انواع سنگ گندمک مترمکعب ۵١٠,٠٠٠,۴٨  

 ۴١٠١٠٣ انواع سنگ شبه گرانیت مترمکعب ۵٢,٩٢٠,٠٠٠  

 ۴١٠١٠۴ انواع سنگ کریستال مترمکعب ۶٢,٣٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠١٠۵ انواع سنگ اتابکی مترمکعب ٣٩٠,٠٠٠,۵۴  

 ۴١٠١٠۶ صایینانواع سنگ  مترمکعب ۴۵,۵٧٠,٠٠٠  

 ۴١٠١٠٧ انواع سنگ الشتر مترمکعب ۴١,٣٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠١٠٨ سنگ سلماس یا ماکو مترمکعب ۶٣,٧٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠١٠٩ انواع سنگ اسپراخون مترمکعب ۶٠٠,٠٠٠,۶٨  

 ۴١٠١١٠ انواع سنگ مرمریت کرم مترمکعب ۶١,٧۴٠,٠٠٠  

 ۴١٠١١١ سنگ کرم نمین مترمکعب ٩٠٠,٠٠٠,٧۴  

 ۴١٠١١٢ انواع سنگ گرانیت گل پنبه ای مترمکعب ۶٠٠,٠٠٠,۶٨  

 ۴١٠١١٣ انواع سنگ دوتیشه ریشه دار متر مربع ۵٠٠,٠٠٠,٣  

 ۴١٠١١۴ سنگ مرجانی تن   

 ۴١٠٢٠١ کاشی خومه متر مربع ١,٨۵٠,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠٢ متر سانتی٢٠×٢٠موزاییک طرح و رنگ آجر به ابعاد   متر مربع ۵٠٠,۵٠٠  

 ۴١٠٢٠٣ دار کاشی سفال لعاب متر مربع ۶٨٠,٠٠٠,٣  

 ۴١٠٢٠۴ حمیل کاشی متر مربع ۵٠٠,١٣٠  

 ۴١٠٣٠١ متر سانتی ٢٠×٢٠×۵خشت  قالب ١٩,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٢ متر سانتی٢٠×١٠×۵آجر سنتی قالب ١٨,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٣ متر سانتی٢٢×١١×۵آجر سنتی قالب ۶٠٠,٢١  

 ۴١٠٣٠۴ متر سانتی٢٠×٢٠×۵سنتیآجر  قالب ٠٠٠,٢۵  

 ۴١٠٣٠۵ متر سانتی٢٢×٢٢×۵آجر سنتی قالب ۴٠٠,٣١  

 ۴١٠٣٠۶ متر سانتی٢۴×٢۴×۵آجر سنتی قالب ۴٢,٣٠٠  

 ۴١٠٣٠٧ متر سانتی٢٧×٢٧×۵آجر سنتی قالب ۶٣,٨٠٠  

 ۴١٠٣٠٨ متر سانتی۵٠×۴٠×۵آجر سنتی قالب ١٨٩,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٩ متر سانتی۴٠×۴٠×۵نظامیآجر  قالب ١٨٠,٠٠٠  

 ۴١٠٣١٠ متر سانتی۵٠×۵٠×۵آجر نظامی قالب ٢٢٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠١ چوب جنگلی توت مترمکعب ٠٠٠,٧١,٧٢۵  
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
       

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

 ۴١٠۴٠٢ چوب صندل مترمکعب ٩٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٣  چوب قرمز مترمکعب ٠٠٠,٠٠٠,٨۵  

 ۴١٠۴٠۴ متر سانتی٢نی مرغوب مردابی به قطر متوسط  مترمربع ٠٠٠,۴٣۵  

 ۴١٠۴٠۵  چوب نراد خارجی مترمکعب ۶٠٠,٠٠٠,٨٩  

 ۴١٠۴٠۶ کلوش مترمربع ٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٧ لی مردابی مترمربع ١,٣۵٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٨  چوب گرده صنوبر مترمکعب ۵٠٠,٠٠٠,٣٧  

 ۴١٠۴٠٩ لت عدد ۶٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴١٠ سنتی  ای سفال خمره عدد ۵٠٠,١٠١  

 ۴١٠۴١١ چوب سپیدار مترمکعب ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴١٢  حصیر مترمربع ٠٠٠,۴۵۴  

 ۴١٠۴١٣ طناب بافته شده با ساقه برنج(ویریس) مترطول ٠٠٠,۶۶  

 ۴١٠۴١۴ ساق و نخل مترمربع   

 ۴١٠۴١۵ چوب گردو مترمکعب   

 ۴١٠۴١۶ چوب چنار مترمکعب ٠٠٠,٠٠٠,١٠۵  

 ۴١٠۴١٧ چوب تبریزی مترمکعب   
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  به  شرحکار،   باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه  به  ، به طور کلی باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  ها را به آن  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات مالی و  ،اموراداري ، دفتر فنی رکتش  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام  کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ها. ، و مانند آن در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . انبار مرکزياز   برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. ها و تجهیزات رایانه دستگاه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : رد زیر استموا  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  به وجوه  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  نههزی .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
و حفاظت و  و خدمات  کانتینو   ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  ستمزد سایر عواملد  ، هزینه . همچنین حراست
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه  به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  مداركاسناد و   اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله وسیله ایاب و ذهاب کارگاه وتامین   هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  به امور تحویل  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2
 هاي غیرعمرانی. هاي بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه در طرح . هزینه7-2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

  توسط، کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي) هاي سرمایه عمرانی (تملک دارایی هاي در طرح )2 توضیح
 .است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي شود، هزینه می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه
  عوارض  هزینه  و همچنین  مالیات بر ارزش افزوده  هاي ، هزینه  اي) و غیرعمرانی هاي سرمایه عمرانی (تملک دارایی هاي در طرح )3 توضیح

 ت.اس  نشده  منظور  باالسري  هاي هزینهدر  )، مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري
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  ضریب منطقه. ٣  پیوست

 
با امکان دسترسی  هاي درج شده در این فهرست بها، بر مبناي قیمت نیروي انسانی، ماشین آالت، مصالح و حمل،اي: قیمت.ضریب منطقه1

هاي مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح آسان به مصالح و خدمات می باشد. بنابراین جهت جبران هزینه
عملیات، اي به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجراي کشور، شرایط جغرافیایی، نیروي انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقه

 .منظور می شود
هاي منطقه اي مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجراي کار مورد استفاده قرار می گیرد، آخرین ضریب هایی است . ضریب1-1

سوي از  یا اصالحیه هاي بعدي، 30/04/1394مورخ  69416/94در پیوست بخشنامه شماره  که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجراي کار،
 سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شده است.

اي تعیین . در صورتی که نام منطقه محل اجراي پروژه در مناطقی که براي آنها در بخشنامه مذکور و یا اصالحیه هاي بعدي ضریب منطقه2-1
 د هزینه اجراي عملیات، منظور می شود.اي شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورشده، موجود نباشد، ضریب منطقه

 . محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوري منتشر شده توسط وزارت کشور است.3-1
اي منطقههاي براساس میانگین وزنی ضریبهاي خطی، ضریب منطقهگیرند، نظیر پروژههایی که در مناطق مختلف قرار می. براي پروژه4-1

 ، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجراي کار، منظور می شود. اي مربوط در مناطق مختلف
 

𝑅 =  
(𝑅1 ∗ 𝐶1) + (𝑅2 ∗ 𝐶2) +⋯+ (𝑅𝑛 ∗ 𝐶𝑛)

𝐶  
R ضریب منطقه مربوط به هر رشته : 

C مبلغ برآورد هزینه اجراي کار مربوط به هر رشته : 
C1  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R1   .است 

C2  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R2 .است 

Cn  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :Rn .است 

 
 

 

١٠٣  
 

 



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۴پیوست      
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۴پیوست      

 
، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهاي  ، از این است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  ، به صورت دستورالعمل  این
 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب  به
 
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  جرا انجاما  دوره  براي  موقت  باید به صورت  که  است  ها و تدارکاتی ، اقدام از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
گیرند، مانند  قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی پشتیبانی  هاي . ساختمان2ـ1

  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  هاي کارگاه  شامل،  سر پوشیده  هاي کارگاه
  محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  انبارهاي ، آالت ماشین  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه و مانند آن  ساخته پیش

 مانند آن. و  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق  مولدهايترانسفورماتورها و 
قرار گیرد،   ها، مورد استفاده به آن  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی عمومی  هاي . ساختمان3ـ1

،  ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی آشپزخانه،  ، غذاخوري مسکونی  هاي ، مهمانسرا، ساختمان مانند دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده  هاي پارکینگ

و   آب  هدایت  هاي ، ایجاد خاکریز و کانال و فاضالب  سطحی  هاي آب  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1
  ، تامین روباز، حصارکشی  هاي ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  قابلدر م  کارگاه  حفاظت  دیگر براي  تمهیدات
 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه  روشنایی

  کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ز و مخابرات، گا ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1
  ورودي  مشخصات .بینی شده باشد که در اسناد و مدارك پیمان، ترتیب دیگري پیش مگر آن شود پیمانکار می  و تحویل  کارفرما تامین

 شود. می  تعیین  اسناد و مدارك پیماندر ،  پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه
و   مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  به طرح  با توجه  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل انبار کارگاه .6ـ1

 شود. می  ها استفاده ، از آن مربوط  هاي دستورالعمل  با رعایت  تجهیزات
 کند.  متصل  ور را به کارگاهموجود کش  هاي از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  به محل  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي . راه8ـ1 
  ا با واسطهی  را، به طور مستقیم  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي . راه9ـ1

 کنند. می  متصل  عملیات  اجراي  دیگر، به محل  هاي راه
  عملیات  انجام  شد، اما به علت می  از مسیر موجود انجام قبالً  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه10ـ1

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان  موضوع
  دریا نصب   احداث  تاسیسات، به روش و ها ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  ظور از تامین. من11ـ1

  برداري  بهره و  نگهداري  به  مربوط  هاي و اقدام  اجاره یا  خریدخدمت  ، به صورت موجود درمحل  از امکانات ها آن  یا دراختیار گرفتن  کارگاه
 . باشد ا میه ز آنا
،  ، تجهیزات مصالح  مواد زاید و کردن  ، خارج موقت  هاي و ساختمان  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1

  هاي ها و محل زمین  برگرداندن  اول  به شکل  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  و دیگر تدارکات  آالت ماشین
 . نظر کارفرماست  کارفرما، طبق  تحویلی
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هاي مختلف یک کار را  هایی است که محل قرار گرفتن بخش . طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه1-13

 دهد.نشان می
 
 برآورد  تهیه  . روش2
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  به شرایط  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس1ـ2

تجهیز و   ستدر فهر  شده  بینی پیش  هاي ردیف  را طبق  مربوط   هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
بر حسب مورد با واحد   باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجراي  محل  هاي قیمت  بر حسب ، پیوست  این  کارگاه  برچیدن
اهی همچنین مشخصات فنی و مساحت دفترکارگ. کند  درج مورد نظر،   هاي و در برابر ردیف  برآورد کرده ماه-مترمربع یا مترمربع ،مقطوع

تجهیز کارگاه، کند.   بینی  پیش ، و پیمان ارجاع کاررا در اسناد و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه 
دار  شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می صرفاً بر اساس ردیف

 باشد. نمی مجاز
شود.  ها منظور می برآورد آن  ، به عنوان و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  هایی ساختمان  براي

  ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  هاي ها، مانند قاب ساختمان  ساخته  پیش  ها و قطعات ، مانند کاروان ساخته پیش  هاي در مورد ساختمان
از   که  هایی شود. در پیمان ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  ها، در طول آن  گذاري و سرمایه

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  استفاده پایه واحد  بهاي فهرست  چند رشته
  شود، به صورت منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  در محدوده کارگاه يها و راه  ها، تاسیسات . ساختمان2ـ2

یا   جنبی  تاسیسات  جرايبه ا  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  شود. به منظور تقلیل می  اجرا در نظر گرفته  دوره  و براي  موقت
  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره  دوره  براي  در طرح  که  در محدوده کارگاه زیربنایی
  هاي از فهرست  ها با استفاده آن  هزینه  التح  شود. در این  درج  ارجاع کار و پیماناسناد   موضوع  شود و این  استفاده  تجهیز کارگاه  به عنوان

  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می  اجراي  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  رشته پایهواحد   بهاي
  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  موارد، از تاسیسات یا سایر  و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  هاي ساختمان  یا تامین  کارگاه

  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي ها در ردیف آن  هزینه  به اینکه  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح
ها در زمان اجرا، در  برداري آن و صرفاً هزینه نگهداري و بهره شود منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینهدر   یاد شده  ایجاد تاسیسات

 شود. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می
،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پیمان اسناد ارجاع کار و اجرا، باید در  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2

اجرا   دوره  براي ، کشی و کابل  کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق
 شود.  بینی ، پیش پیمان اسناد ارجاع کار و در  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی  الزم

  نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  را به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2
و   انشعاب  هاي (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  ترانسفورماتور و متعلقات

شود و  می  درج  پیمان اسناد ارجاع کار و در  ، به طور مشخص زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  و سایر کارهاي  رقب  اشتراك
کارفرما نباشد،   به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي هزینه

  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه صورت مقطوعبه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  برآورد و پس  آن  زینهه
 .شود می منظور

از   استفاده  ، در حالتبگیرد  را به عهده  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب تداركکارفرما در نظر دارد   که  در صورتی .5ـ2
  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی  شبکه
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اسناد ،  زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه  و سایر کارهاي

  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان ارجاع کار و
بصورت   باقیماندهکار،   در پایان  برگشت  قابل  هاي ر هزینهاز کس  پس برآورد و  آن  کارفرما نباشد، هزینه  ، به عهده آب  چاه  یا احداث  کارگاه
 .شود می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه مقطوع

  راه  احداث  ،پیمان ارجاع کار واسناد   بر اساس و باشد  ، راه سرویس یا ارتباطیدسترسی  نیاز به راه ي کاراجرا  در دوره  . چنانچه6ـ2
هاي   راه احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  هدهبه ع مربوط
  مقطوع  و به صورت  محاسبه  فرودگاه دبانآهن و  راه، راه  رشته  واحد پایه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده مذکور

 شود. می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن هاي جزو هزینه
باشد   کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  به عهده  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2

  پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر پیمانکار را   از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  کارگاه تجهیز  از زمین  یا قسمتی  تمام
  .نماید، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه جزو به صورت مقطوعرا   آن  اجاره   و هزینه  کرده  بینی

  تسهیالت  ، هر نوع کارفرماست  به عهده  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  ها و شرایطب  فهرست  در این  که  تعهداتی  . به استثناي8ـ2
 کند.  بینی  پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر  را  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري

  هاي واحد ردیف  ، در بهاي ساخته پیش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري یتاسیسات مانند  هایی کارگاه تجهیز  . هزینه9ـ2
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي هزینه،  بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل

  ساعتی  در هزینه  آالت هاي سرپوشیده ماشین سازي، صافکاري، نقاشی و تعمیرگاه مانند باطري آالت ماشین  هاي تجهیز تعمیرگاه  . هزینه10ـ2
  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده محاسبه  مربوط  هاي فصل  هاي ردیف بهاي واحد، در  آالت ماشین
 شود. منظور نمی ، کارگاه

  اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل يها ردیفواحد   کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  قو بر  آب  . هزینه11ـ2
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف

  اي ، هزینه بابت  و از این است  شده  بینی پیش  ) همستمر کارگا  هاي (هزینه  باالسري  ، در هزینه پیمانکار در کارگاهکارکنان   غذاي  . هزینه12ـ2
  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه  است  الزم  که  در کارهایی شود. منظور نمی ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف
 شود. منظور می  ،کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع هزینه کند،  پرداخت  کارگران

در  از غذا،  کننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2
 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  مقطوع ورتصبه و برآورد   آن  شود و هزینه می  تعیین اسناد ارجاع کار و پیمان

کار مجاز   اجراي  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2
 . نیست

 احداث به  مربوط  عملیات برآورد هزینهشود.  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه احداث  . هزینه15ـ2
منضم به مقادیر  بها و  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه فرودگاه دبان وآهن  راه، راه  رشته  پایه  بهاي فهرست  ، بر اساس انحرافی  هاي راه

 .شود می ، منظورپیمان
با  ، مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  هاي ساختمان و تجهیزات مربوط به  شخصاتم ،. نـقشه16ـ2

و تجهیزات   مشخصات،  اجرایی  هاي به نقشه  ها، با توجه آن  اجراي  هزینهو  شود  درج ارجاع کار و پیماندر اسناد ، باید 4-4رعایت بند 
 .شود می، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي زو هزینهو ج  شده مربوط محاسبه

 421001و  420303تا  420301  هاي به ردیف  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2
  نباید از میزانمنظور شود)  باید به صورت مقطوع ها نیز (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست420104 و 421104تا 
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،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  در زیر بیشتر شود. در صورتی  شده  تعیین

 برسد.  فنی  عالی  شوراي  کار، به تصویب  ارجاع از  باید قبل
آهـن و   ، راه راه مرمت بناهـاي تـاریخی،   ، برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  واحدهاي  فهرست به   مربوط  ايکاره 1ـ17ـ2

و   آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال  خطوط، آبخیزداري و منابع طبیعی، انتقال و توزیع آب روستایی، راهداري،   باند فرودگاه
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 4  میزان  به  فاضالب نتقالا

  بـرآورد هزینـه    درصـد مبلـغ   5  میـزان   ، به و زهکشی  آبیاري تحت فشار و آبیاري  رشته  پایه واحد  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  ايه هزینه  کار بدون  اجراي

  تجهیز و برچیدن  حد مبلغ  شود، هر گاه می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  ها بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3
 درصد به 5درصد تا  4  بین  ، عددينباشد  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  به کار رفته  هاي رشته  کارگاه

 شود. می  ها محاسبه از رشته  به هریک  برآورد مربوط  مبلغ  تناسب 
کشی و  سازي، فنس. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطه2-18

باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت  هاي جنبی مانند نگهبانی و غیره می ساختمان
 نظارت مسئوالن ذیربط خواهد بود.

 
  کلی  . شرایط3
را   تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  به فهرست  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3

 .قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده  تهیه
سازمان  هاي شوراي عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و . پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل3-2

هاي  اي و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل هاي حرفه محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیري از بیماري
بندي بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین  باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان بینی شده در اسناد و مدارك پیمان می پیش

 پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد. نموده و
  هاي ، پیمانکار را به دستگاه ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش به  . کارفرما با توجه3ـ3

،  و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  ابانشع  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده  براي

بق اسناد و مدارك ط تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  و مشخصات فنی زمان  را در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  پیمانکار موظف .4ـ3
 برساند.  به انجام  ، در حد متعارف منطقه  شرایط  و همچنین  پیمان

 شود. تجهیز می  ، انجام است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  تعهدات .5ـ3
کار   مورد نیاز انجام  که  بینی شده در شرایط خصوصی پیمان) (به استثناي موارد پیش در پیمان  شده  بینی پیش  یا مبالغ مازاد بر موارد کارگاه
 کند، تغییر  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی  ، انجام بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت  ، به هزینه است

 باشد.این پیوست می 4و پرداخت آن تابع بند  کند تغییر نمی  کارگاه  چیدنتجهیز و بر  مقطوع بهاي کل
 .گردد میپرداخت  جدید)، کارهاي  قیمت  تعیین  نحوه  دستورالعمل دو  تبصره  جدید (موضوع کارهاي  ، تنها براي اضافی کارگاه تجهیز  هزینه

 ، تا سقف4به مفاد بند   ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .6ـ3
 .شود می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش بهاي کل

، مانند  اتفاقی  کند، در برابر حوادث می  احداث  تجهیز کارگاه  ايبر  را که  کارگاه  موقت  ها و تاسیسات ، ساختمان است  پیمانکار موظف .7ـ3
 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي آتش
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  از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  به تجهیز کارگاه  مربوط  و تجهیزات تاسیسات ،ها ساختمان .8ـ3

. به جز  به پیمانکار است  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  (به استثناي  تجهیز کارگاه  بازیافتی  و مصالح شوند. تجهیزات  کار برچیده
کارفرما   پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه قابل انتقال ساخته  پیش ها و قطعات ساختمان، تجهیزات

  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  ها، بر اساس آن  بازیافتی  مصالح  ، مورد نیاز کارفرما باشد، بهاي است  شده  احداث
ها و  در این صورت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمان شود. ، به کارفرما واگذار می یاد شده  ها و تاسیسات به پیمانکار، ساختمان  آن  وجه
 سات مذکور به پیمانکار پرداخت شود.تاسی

 هاي سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.هاي اداري، دفاتر و محلتبصره: تجهیز ساختمان
ا هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، ب شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می . در پیمان3-9

 گردد. توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارك پیمان رفتار می
 

  پرداخت  . نحوه4
شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف  بندي می هاي این پیوست از نظر نحوه پرداخت به سه نوع اول، دوم و سوم دسته ردیف .1ـ4

ها، به شرح زیر محاسبه و  با انجام عملیات هر یک از ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  یک هر  هزینهدرج شده است. 
 گردد. پرداخت می
هاي مربوط به نگهداري و  هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام ردیفنوع اول، 

 30ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و  درصد بهاي واحد این ردیف 70شود،  هایی که احداث می ساختمانشود. براي  برداري می بهره
ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع  برداري آن ساختمان هاي مربوط به نگهداري و بهره ها بابت هزینه درصد بهاي واحد ردیف

ها متناسب با ساخت پی  درصد بهاي واحد ردیف 30ها،  ساخته مانند کاروان هاي پیش گردد. همچنین در مورد ساختمان پیمان پرداخت می
برداري آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان  هاي مربوط به نگهداري و بهره ها بابت هزینه درصد بهاي واحد ردیف 70و عملیات نصب و 

 گردد. پرداخت می
درصد بهاي  15، 420302و  420301، 420103، 420102، 420101هاي ردیفدر خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به  تبصره:

هاي مربوط به  ها بابت هزینه درصد بهاي واحد آن ردیف 85ها و آن ردیفبه   مربوط  عملیات  پیشرفت ها متناسب با واحد این ردیف
 گردد. پیمان پرداخت میها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع  برداري ساختمان نگهداري و بهره

ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان  شود. بهاي این ردیف هایی است که به صورت مستمر در طول اجراي کار انجام می ردیف نوع دوم.
 گردد. پرداخت می

به   مربوط  عملیات  پیشرفت ها متناسب با شود. بهاي این ردیفهایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا می ردیف نوع سوم.
 گردد. پرداخت میهمان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، 

 شود. ها منظور می وضعیت  ، در صورتپس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت گاهکار  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4
هـاي مربـوط بـه     کارفرمـا، هزینـه   تصـویب  ارجاع کار ودر صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از . 4ـ4

هاي مربـوط،   ، هزینهشود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت ، درج نمی420304تا  420301هاي  مهندس مشاور در ردیف
 شود. جداگانه به مشاور پرداخت می
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۴پیوست      
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 هاي تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست ردیف

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي 
واحد 
 (ریال)

 مقدار
 بهاي کل
 (ریال)

تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد  اول 420101
 مترمربع متخصص پیمانکار.

  
 

سکونت کارگران  تامین و تجهیز محل اول 420102
 مترمربع پیمانکار.

  
 

هاي اداري و دفاتر  تامین و تجهیز ساختمان اول 420103
 مترمربع کار پیمانکار.

  
 

    مقطوع هزینه اجاره زمین براي انجام تجهیزکارگاه دوم 420104
تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه  دوم 420201

 مقطوع غذاي کارگران.

  
 

تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی  دوم 420202
 مقطوع کارگران.

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما،  اول 420301
(با رعایت بند  مهندس مشاور و آزمایشگاه.

 مترمربع )4-4

  
 

هاي اداري و دفاتر  تامین و تجهیز ساختمان اول 420302
(با  آزمایشگاه.کار کارفرما، مهندس مشاور و 

 مترمربع )4-4رعایت بند 

  
 

تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما  دوم 420303
 مقطوع )4-4(با رعایت بند  و آزمایشگاه.

  
 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و  تامین و اول 420304
آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت 

 مقطوع )4-4بند 

  
 

تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با  تامین و اول 420305
مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر  هاي دوربین

 مقطوع کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما. از

  
 

هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط  دوم 420306
) و حفاظت کار، براساس HSEزیست (

 مقطوع هاي مندرج در اسناد پیمان. دستورالعمل

  
 

 ،هاي پشتیبانی ساختمان و تجهیز تامین اول 420401
انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و 

 مترمربع موارد مشابه.
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۴پیوست      
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي 
واحد 
 (ریال)

 مقدار
 بهاي کل
 (ریال)

    مترمربع و تجهیز انبار مواد منفجره. تامین اول 420402
، بجز هاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان اول 420403

 مترمربع دفاتر کار.هاي مسکونی و اداري و  ساختمان
  

 

    مقطوع محوطه سازي. اول 420404
    مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. سوم 420501
تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل  اول 420601

 مقطوع کارگاه.
  

 

تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل  اول 420602
 مقطوع کارگاه.

  
 

    مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم اول 420603
    مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. اول 420604
    مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. اول 420605
    مقطوع تامین راه دسترسی. اول 420701
    مقطوع هاي سرویس. تامین راه اول 420702
    مقطوع هاي ارتباطی. راهتامین  اول 420703
برداري تاسیسات جنبی یا  نگهداري و بهره دوم 420704

 مقطوع 2-2زیربنایی موضوع بند 
  

 

    مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. دوم 420801
آالت و  تامین پی و سکو براي نصب ماشین سوم 420901

تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید 
 مقطوع . آسفالت، ژنراتور و مانند آنبتن، کارخانه 

  
 

آالت و تجهیزات و راه اندازي  نصب ماشین سوم 420902
 مقطوع ها آن

  
 

آالت و  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین سوم 420903
 مقطوع تجهیزات به کارگاه و برعکس.

  
 

تهیه، نصب و برچیدن داربست براي انجام  سوم 421001
نماسازي خارج ساختمان در کارهاي رشته 

 5/3ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 
 ماه-مترمربع (برحسب سطح نماسازي) متر باشد

  

 

بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ  سوم 421002
آالت و لوازم حفاري محل شمع و  ماشین

 مقطوع کارگاه و برعکس.بارت به 
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۴پیوست      
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي 
واحد 
 (ریال)

 مقدار
 بهاي کل
 (ریال)

جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و  هدمونتاژ، جاب سوم 421003
آالت حفاري محل شمع و بارت از یک  ماشین

 مقطوع محل به محل دیگر در کارگاه.

  
 

بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و  سوم 421004
کوبی و سپرکوبی به کارگاه و  آالت شمع ماشین

 مقطوع برعکس.

  
 

 مربوط و اجرايتهیه لوازم و مصالح  سوم 421005
سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  کف
 مترمربع ها. ساخته پل پیش

  
 

قطعات  بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و سوم 421006
النسمان) به کارگاه و تر(پو تیر مشبک فلزي

 مقطوع برعکس.

  
 

تیرهاي جایی و استقرار وسایل نصب  هجاب سوم 421007
ساخته از محل هر پل به محل پل  بتنی پیش

 مقطوع دیگر.

  
 

م و وسایل ایمنی براي اطراف یتامین عال سوم 421101
ها و گودهایی که در مسیر  ها و میله چاه ترانشه

عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 
شبکه  ،کارهاي رشته شبکه توزیع آب

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین  سوم 421102
ها و گودها  نقلیه از روي ترانشه وسایل پیاده و

شبکه  ،در کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و  سوم 421103
هایی که به علت انجام  نقلیه در محل وسایل

شود،  عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می
شبکه  ،در کارهاي رشته شبکه توزیع آب

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب  سوم 421104
موارد الزم، در کارهاي رشته شبکه در 
 مقطوع .آوري فاضالب جمع
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۴پیوست      
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 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي 
واحد 
 (ریال)

 مقدار
 بهاي کل
 (ریال)

حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود  سوم 421201
 مقطوع در محدوده کارگاه.

  
 

    مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه دوم 421301
    مقطوع برچیدن کارگاه. سوم 421302

جمع هزینه تجهیز و بر چیدن  
 .کارگاه

 مقطوع
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 . کارهای جدید۵پیوست 
 ١۴٠١مرمت بناهای تاریخی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 . کارهای جدید۵پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آنجدیدي به   ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب

بینی نشده باشد  براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقدار پیش (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان .چنانچه در فهرست 1
 شود. مل میشرایط عمومی پیمان ع 29براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  .در صورتی2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب ن (مانند هزینهپیما
درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مبلغ مربوط به این ردیف

 است.
 شود. به آن اعمال می 14/1کار جدید ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري   ) چنانچه 1تبصره 

  بینی پیش  به تجهیز کارگاه  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) 2تبصره 
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  داركدر اسناد و م  شده

 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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 . تعاریف و مفاهیم مرمت۶پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 . تعاریف و مفاهیم مرمت۶پیوست 

 شود.   مترآجر مربعی یا ختایی گفته می سانتی 20× 20×5. آجر ختایی: به آجر در ابعاد 1

 شود.   مترآجر قزاقی اطالق می سانتی 20×10×5. آجر قزاقی: به آجر در ابعاد 2
 کشی چوبی روي دیوار. . اکن: کالف3

شده قبلی است و شامل درخورسازي، کار جدید، حفاظت از کاربري و تجدید  . بازسازي: به مفهوم بازگرداندن اثر به وضع شناخته4
ت متمایز است که اجازه کاربرد مواد جدید در ساختار بافت وجود دارد. شایان توجه است که ساختار است و از این نقطه نظر با مرم

 بایست به راحتی قابل تشخیص از قسمت اصلی بنا باشد. هرگونه بازسازي می

 اي بر روي هم.  . پاالنه آجري: اجراي چند الیه طاق سبک به صورت تیغه5

 اي است. اش مانند پره یهزنی که هر ال . پر: الیه ضربی ، روش طاق6

هاي باریک بین تیرریزي  رود، چوب کار می بندي زیر سقف به هایی که براي قاب هاي سقف، باریکه چوب هاي بین قاب . پروازبندي: نرده7
 که حصیر پوششی را بر روي آنها می اندازند.

 متر یا بیشتر بر باالي تیرهاي سقف. 2متر و طول  یسانت 20متر و عرض  سانتی 3هایی با ابعاد حدودي  کوبی: کوبیدن تخته . پل8

 افته (پتکفته): چسباندن آجر بر روي سطوح عمودي و منحنی به منظور پرکردن.  . پک9

 . چمله: چفدي که کمانی از دایره است ، چفدي شامل قسمت کوچکی از دایره .10
ه شده باشد. دیوار گلی که ممکن است با قالب یا بدون قالب ساخته . چینه: گل رگه رگه، دیواري که الیه به الیه از مالت گل ساخت11

 شود.
. حفاظت: تمامی علوم و فنونی که بتواند در جهت مطالعه و نگه داشتن اثر هنري یا میراث تاریخی و یا اعتبار فرهنگی مکان مفید و 12

 نماید. تر می راث طبیعی و فرهنگی ما را طوالنیشود. حفاظت در برگیرنده تمام اعمالی است که حیات می موثر باشد اطالق می

 سازي: ساخت زیر اسبی در انتهاي تیرهاي چوبی. . خورمه13

ها، بر  بندي طاق صورت ساده عنصري که بعد از کالف سرتاسر قسمتی از بنا به متر در . دوال: خط افقی پیش آمده در حدود چند سانتی14
ها  شود. کالف چوبی در باالي طاقچه تر از دیوار است، ساخته می ها و جرزهاي باالي طاقچه با گچ و با شکلی ساده که برجسته روي پنجره

 اي افقی.و دور تا دور اتاق به منظور افزایش مقاومت دیوار در برابر نیروه

چینی جرزها  ها به همان شیوه آجرچینی و سنگ چینی آن هایی که آجرچینی و یا سنگ . رومی: منتسب به روم، طاق به طول خشت، طاق15
ها و آجرها عیناً به همان طریق که در جرزها چیده شده در روي طاق نیز از دو طرف ادامه پیدا  گیرد. یعنی رگ سنگ و یا دیوارها انجام می

 شوند. ده و در رأس پوشش به یکدیگر قفل میکر

 هاي افقی و یا مورب. . زگال، زگالی: دیواري از تیرهاي چوبی برهم چیده یا ردیف چوب16
 شود. هاي درخت پر می . زگمه: دیواري که اسکلت چوبی دارد و فواصل بین آن با نی و شاخه17

 . زیرنال: چوب افقی تحتانی در دیوارکشی چوبی.18

انبار به  بندي حوض و آب که جهت آب لوئی (مغز نی) یا موي بز بادي و اروج: مالتی متشکل از خاك رس، آهک، خاکستر، ماسه. س19
 رود. کار می

 گیرد. ها قرار می اند و روي ستون هاي آن را تراشیده و زده . سرنال: تیر بلند چهار نبشی که تیزي نبش20

 .. سربند: چوب افقی باالي دماغه درب21
 پوش یا کلوش سر بناها را سربندي گویند. پوش یا کالی پوش یا لت . سربندي: سقف شیبدار سفال22

هاي  هاي پیش آمده لبه بام یا زیر سقف . شیر سر: تزئینات انتهاي تیرهاي سقف به شکلی که در نما کامالً پوشیده و مخفی شوند. بخش23
 بخشند. جنبه تزئینی چشمگیري به نماي فراز بام می اند و پیش زده که بطور عمده از چوب ساخته شده
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 . تعاریف و مفاهیم مرمت۶پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
 . شرفی: قسمت رخ بام ـ کنگره آجري دور و لبه بام.24

 گیرد. دار کنار هم شکل می اي شکل، نرده، نوعی نرده کوتاه تزئینی که از چیدن عناصر کوزه اي لعاب . صراحی: گلدان مانند، کوزه25

 بندي.   منظور سبک کردن و شیب هاي منحنی و تخت به ها، سقف در میان دیوار، طاقسازي: ایجاد فضاهاي توخالی  . صندوقه26

ستون  4. طاق: سقف منحنی، سقف قوسی شکل و پوشش انحناداري است که بین دو دیوار باربر (جرزها) دو تویزه (لنگه) یا حداقل 27
 گیرد.    باربر قرار می

 کند.      بار طاق مجاورش را تحمل می . طاق و تویزه : لنگه طاق و قوس باربري که28

منظور انتقال بخشی از بار بدنه به جرزهاي طرفین بر  ماند، قوسی که به صورت پر اجرا شده در مغز کار باقی می دزد: طاق که به طاق. 29
 شود. باالي بدنه باالیی نعل درگاه زده می

 ریزي بام. و گله شده، ترکیبی از کاه  و گل ورز داده براي شفته . غوره گل: شفته بدون آهک و یا کم آهک، گل خالص کوبیده30

 . فتن: پتکفته کردن با سنگ.   31

 صورت موازي و عمودي اجرا شود.  اي که به . قیدبندي: مهارکردن، روشی است براي تغییر ارتفاع سقف متشکل از چند دیواره تیغه32
گري خالص و  پخته کوبیده شده و گل کوزه شود و از گچ نیم ضد رطوبت استفاده می هایی که بعنوان عایق . قیرچارو: یکی  از مالت33

 نرمه سنگ و شیره آهک تشکیل شده است.
هاي موربی که با همدیگر تالقی دارند و از  بندي و بافت، مجموعه باریکه طاق اي از شبکه . کاربندي: از انواع سقف تزئینی یا شیوه34

 شود. جهت زدن طاق به منظور ایجاد پوشش استفاده میها،  تقاطع آنها در مفصل

 کند، پوشش طاق حفره حفره. بام را نیز صاف می . کنو: فضاي خالی، طاق کوچک بین دو طاق که عالوه بر عایق نمودن، سطح پشت35

 . کنوبندي: ایجاد فضاي خالی بین دو قوس از پوشش بنا به منظور تسطیح بام.36

 بام با استفاده از کنوبندي.بندي  کنوکشی: شیب. 37

بندي سقف در بین  کردن و شیب کردن و یا تخت اي براي سبک ها در ادامه جرز پایه ، شیوه بندي: ساخت حجمی در پشت طاق . کونال38
چند پوشش گنبدي و یا دو طاق آهنگ با فضاهاي مجوف و سبک که از یک پوشش منحنی کوچک و گاهی ستونکی در مرکز آن و یا از 

تر از تیزه پوشش اصلی  رود و تیزه آن پایین گیرد. اغلب این شیوه براي استفاده مضاعف از سطح بام به کار می یک استوانه توخالی شکل می
 است.  

اي از  صورت نصف کره توخالی هستند یا قطعه . گنبد: طاقی است که حول محور قائم(عمود منصف دهانه) چرخانده شود، گنبدها یا به39
هاي طاق  توخالی و یا به شکل مخروط، مخروط ضلع دار(هرم)، شلجمی و یا بر اساس شکلی است که از چرخش یکی از انواع قوسکره 

شود. بنابراین باتوجه به تنوع قوسها داراي اشکال متنوعی  حول محوري که از رأس آن گذشته و به وسط قاعده آن عمود است، حاصل می
هاي نزدیک به مربع) آماده پوشش شده است. نظیر  صورت مربع (و یا گاهی مستطیل یی که نقشه آنها بهها است.گنبدها براي پوشش محل

رود. سطح  کار می ها به ها و ورودي ها، گردپوش در هشتی ها، ایوان ها و چهل ستون ها در شبستان ها، گنبدهاي مرکزي، عرقچین گنبدخانه
سترش نیست. از واژه گنبد گاهی در بناهاي آرامگاهی با پوشش گنبدي نیز استنباط گنبد به عکس سطح طاق و ازج در تئوري قابل گ

 شود.    می
 رود. کار می هاي نازکی که براي پوشش زیرین سقف به . الپه: نصف طولی تیر گرد، چوب40
دهد و آجرها از  را تشکیل می روند و ضخامت آجر ضخامت قوس کار می اي به اي: در این روش آجرها به صورت تیغه . الپوش یا تیغه41

 شوند. قسمت باال و همچنین پایین به طور کامل دیده می

 شود ، تخته انتهایی آبرو هاي بزرگ یا شاه تویزه روي آن سوار می هاي گچی کوچک که لنگه بند: تویزه . لب42

 دهند. یز که بدون درز بین تیرهاي سقف قرار میهاي مرتب و تم کوبند، تخته هاي پهن و بلندي که روي تیرهاي سقف می . لمبه: تخته43
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 . تعاریف و مفاهیم مرمت۶پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 

  
. مرمت: هرگونه مداخله و دخل و تصرف مستقیم در اثر است که هدف برپاداشتن (کفایت بخشیدن، ایستایی بخشیدن) به آن و اساس 44

 گیرد. آناستیلوزي و... صورت می آن ساختن خوانایی پیام اثر و انتقال تمامی آن به نسل آینده است که از طریق بازسازي، نوسازي، برپایی،

 ها. هاي مهار درب و پنجره کشی روي دیوار و چوب هاي عمود زیر اکن یا کالف . مشته (شاخک مهار): چوب45

 کشی: عمل قرار دادن تیرهاي سقف بطور موازي و با فواصل معین جهت اجراي پوشش تیرریزي. . واشان46

 اي، الوار گرد شده. بر تیرهاي باربر، زگمه هاي افقی یا عمودي . ورچین: پوشش تیرك47
 

 
 

 

١١۶  
 

 



 
 تشکر و قدردانی

 
هایی بوده که از زمان  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست      

و نظام فنی ) 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 
، به منظور ایجاد )1400/ 03/ 08 مورخ ـه 57697ت/ 25254 شماره به رانیوز اتیه مصوبه( و اجرایی یکپارچه کشور

شود. این فهارس از نوع گروه  اي کشور انجام می هاي توسعه هاي اجراي پروژه هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه
بهاي واحد  هرستشود. اولین ف میهاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ  االجرا) بوده و به دستگاه اول (الزم

هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب  ابالغ گردید و از آن پس، فهرست 1355پایه در سال 
 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به

نظران ارزشمندي که در  داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب ه و پاسداشت یاد و خاطر ضمن گرامی
 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تالش کرده در جریان تدوین فهرست سال 45 طول 

و اجرایی یکپارچه ، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی 1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست
 ها برداشته شده است. ه کشور براي برآورد بهنگام طرح ها و پروژ

به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 
بهاي  ویب فهرستهاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تص نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب

 گردد. به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می 1401هاي تاریخی سال اواحد پایه رشته مرمت بن
 ارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم.توفیق همه این عزیزان را از ب 
 

 :1401 هاي تاریخیامرمت بنکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 
 برنامه و بودجه کشورسازمان 

 )، مشاورین و پیمانکاران(رییس امور نظام فنی و اجرایی فر سیدجواد قانع
 مسعود شکیبایی فر

 کار کیهاندخت نازك
 سهیال شریعتی

  دتسیا ضارمحمد
 فرحناز حیدري 

 امیر جهانشاهی
 

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگري وصنایع دستی
 سید هادي احمدي روئینی 

 علی صادقیامید
 علی آذري ازغندي
 محمدجواد نجفیان
 حسین امین افشار
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