
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  مصالح سنتی آنالیز و مقایسه قیمت

  و سیستم های ساخت و ساز خشک کناف

 

 9314 ماه بهمن

 

 

 

 

 

 واحد بازاریابی شرکت کناف ایران



 

 

2 

 

 مقدمه

شدن های سنتی جوابگوی مناسبی برای صنعتی  روش شود که ها، مالحظه می توجه به روند توسعه پایدار کشور با

باشد. متناسب با نیازها و امکانات و به موازات روند پیش ساختگی اعضای  عملیات اجرایی ساختمانها نمی

مصالح، روش اجرا، و مشخصات فنی دیوارهای غیر باربر ساختمانی رخ تغییرات زیادی در تولید  ساختمانی عمالً

کنندگی استوار شده است  نقش جدا های سنتی که بر اساس مقاومت ایستایی و ت دیواریهی اسداده است. بد

  .ساختمان نخواهند بود پاسخگوی نیازهای امروز سازه و

های  اومت مصالح دیوارها وجداسازی بخشبا احتساب مشخصه های مطرح در ساختمان و همچنین موضوع مق

یوارها ی متعارف و سنتی در ساختمان قابل پذیرش نیست، معماری مالحظه می شود  خصوصیات بسیاری از د

کاهش بار مرده ساختمان، افزایش سطح مفید معماری، استفاده از مصالحی که در فرایند تولید انرژی کمتر 

مصرف نماید، مواد اولیه سازگار با محیط زیست، افزایش سرعت عملیات اجرا، کاهش تعداد آیتم های عملیات  

دی مطرح در روش های دیریت اجرایی و در نهایت کاهش هزینه های تولید و اجرا از مباحث کلیاجرایی برای م

 باشد.  نوین ساخت می

های کاذب با توجه به جزئیات مصالح تشکیل دهنده  دراین گزارش بررسی انواع دیوار های غیر باربر و نیز سقف

صورت آنالیز بها ه ب ستمزدهای اجرا به تفکیک وها و هزینه تمام شده در دو بخش هزینه مصالح مصرفی و د آن

ها  ، انتخاب گزینه مناسب برای اجرا با توجه به محدودیتها شود. همچنین با مقایسه هزینه در متر مربع ارائه می

 و سایر امتیازها امکان پذیر خواهد شد . 
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 فرضیات

 94ماه  بهمنهای  قیمت خام مصالح ساختمانی براساس قیمت

 )ریال(قیمت خام  مصالح ساختمانی ردیف

 65،555 کیلویی( 05سیمان )پاکت  1

 35،555 کیلویی، جهت شمشه گیری و گچ و خاک( 05گچ )کیسه  2

 05،555 کیلویی، جهت سفید کاری( 05گچ )کیسه  3

 20،555 کیلویی( 20خاک رس )کیسه  0

 205،555 تن( 1ماسه مالتی ) 0

 10،555 کیلوگرم( 1) 15میلگرد  6

 30،555 ( متر رابیتس5.0*2برگ ) 7

 30،555 کیلوگرم (  1مفتول ) 8

 1،755 الکترود )یک شاخه( 9

 3،855 سانتیمتری 15سفال تیغه  15

 0،855 سانتیمتری 10سفال تیغه  11

 25،555 سانتیمتری 10لیکا  12

 355،555 تن( 1ماسه طبیعی ) 13

 های جاری بر اساس قیمت دستمزد اجرا و نیروی کاری

  )ریال(قیمت های جاری   دستمزد اجرا و نیروی کاری  ردیف

  1،555،555 دستمزد روزانه یک بنای ماهر 1

  005،555 دستمزد روزانه یک کارگر ساده 2

  1،555،555 دستمزد روزانه یک گچکار ماهر 3

  1،255،555 دستمزد روزانه یک جوشکار ماهر 0

  605،555 روزانه یک کارگر ماهر جهت نصب رابیتسدستمزد  0

  1،555،555 دستمزد روزانه یک سیمانکار ماهر 6
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 توضیحات

  ًمتر مربع دیوار سفالی یا لیکا می چیند. 35یک نفر بنای ماهر و یک کارگر ساده روزانه تقریبا 

 متر مربع سفیدکاری انجام  35 ،متر مربع گچ و خاک 25مکی روزانه یک گچکار ماهر و یک کارگر ساده ک

 دهد. می

  دهند. متر مربع شمشه گیری انجام می 80یک نفر بنای ماهر و یک کارگر روزانه 

  کند. متر مربع سقف را میلگرد گذاری می 20یک نفر جوشکار ماهر و یک کارگر ساده روزانه تقریباً فضای 

 متر مربع برگ رابیتس به  05روزانه  یک نفر کارگر فنی ماهر جهت نصب رابیتس و یک نفر کارگر ساده

 میلگرد نصب می کند.

  متر مربع آستر  25متر مربع سیمانکاری و  10یک نفر سیمانکار ماهر و یک نفر کارگر ساده روزانه

 سیمانکاری انجام می دهند.
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 متریسانتی 01 هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار داخلی سفالی

 واحد مصالح مصرفی
مقدار مورد 

 استفاده

 قیمت واحد

 )ریال(

 قیمت کل

 )ریال(

 Pcs 18.0 3،855 75،355 یسانتیمتر 15سفال 

 lit 11 635 6،935 مالط ماسه و سیمان

 Kg 20 705 18،555 گچ )جهت گچ و خاک(

 Kg 20 1،555 20555 خاک رس )جهت گچ و خاک(

 Kg 13 1،555 13،555 گچ )سفیدکاری(

 132،235       جمع

        %(25مصالح )دور ریز 

 108،676       (1جمع)

         اجرا و دستمزد

 m2   36،075(=005،555+1،555،555×)80/2 شمشه گیری

 m2 01،666( =005،555+1،555،555×)35/1 سفال چینی

 m2  100،555( =005،555+1،555،555×)25/2 گچ و خاک کاری

 m2       153،333( =005،555+1،555،555×)35/2 )گچ( سفیدکاری

 306،069       (2جمع)

 515,045       )ریال(جمع کل 

 

  سیمان مصرف -لیتر مالت ماسه 11عدد سفال و  19ی تقریباً سانتیمتر 15در یک متر مربع دیوار

 شود. می

  می باشد. سانتیمتر 20×25×15ابعاد سفال 
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 متریسانتی 05مربع دیوار خارجی سفالی هزینه تمام شده یک متر 

  سیمان مصرف -لیتر مالت ماسه 19عدد سفال و 19ی تقریباً سانتیمتر 10در یک متر مربع دیوار

  باشد. می سانتیمتر 10×20×25شود. ابعاد سفال  می

 واحد مصالح مصرفی
مقدار مورد 

 استفاده

 قیمت واحد

 )ریال(

 قیمت کل

 )ریال(

 Pcs 18.0 0،855 88،855 یسانتیمتر 10سفال 

 Lit 19 635 11،975 سیمان -مالت ماسه

 Kg 12 705 9،555 )جهت گچ و خاک( گچ

 Kg 12 1555 12،555 )جهت گچ و خاک( خاک رس

 Kg 7 1555 8،055 )سفیدکاری( گچ

سیمان )الیه خارجی شامل آستر و 

 سیمانکاری نهایی(
Kg 12 1،255 055¸10 

 Kg 155 205 555¸20 ماسه مصرفی جهت سیمانکاری

 169،075    جمع

     %(25دور ریز مصالح )

080،253    (1) جمع  

 اجرا و دستمزد
    

 m2   36،075 (=005،555+1،555،5555)×80/2 شمشه گیری

 m2 01،666 ( =005،555+1،555،555)×35/1 سفال چینی

 m2 77،055 ( =005،555+1،555،555)×25/1 گچ و خاک کاری

 m2      01،666 ( =005،555+1،555،555)×35/1 )گچ( سفیدکاری

 m2 77،055 ( =005،555+1،555،555)×25/1 سیمان آستر

 m2 153،333 ( =005،555+1،555،555)×10/1 سیمانکاری نهایی

 398،130    (2) جمع

 010,009    )ریال( جمع کل



 

 

7 

 

 یسانتیمتر 05هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار داخلی لیکا 

 

 شود یم مصرف مانیس -ماسه مالت تریل 7/10 و یمتریسانت 10 کایل عدد 9 باًیتقر مربع متر کی در. 

  

 واحد مصالح مصرفی
مقدار مورد 

 استفاده

 قیمت واحد

 )ریال(

 قیمت کل

 )ریال(

 pcs 9 25،555 185،555 سانتیمتری 10لیکا 

 Lit 10.7 635 9،891 سیمان -مالت ماسه

 Kg 20 705 18،555 )جهت گچ و خاک( گچ

 Kg 20 1555 20،555 )جهت گچ و خاک( خاک رس

 Kg 13 1555 13،555 )سفیدکاری( گچ

 200،891    جمع

     %(25دور ریز مصالح )

 293،869  (1جمع )

 اجرا و دستمزد
    

 m2   36،075 ( =005،555+1،555،555)×80/2 شمشه گیری

 m2 01،666 ( =005،555+1،555،555)×35/1 سفال چینی

 m2  100،555 ( =005،555+1،555،555)×25/2 گچ و خاک کاری

 m2        153،333 ( =005،555+1،555،555)×35/2 سفیدکاری)گچ(

     306،069           (2) جمع

  041,333    )ریال( جمع کل
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 3Dهزینه تمام شده یک متر مربع دیوار خارجی 

 واحد مصالح مصرفی
مقدار مورد 

 استفاده

 قیمت واحد

 )ریال(

 قیمت کل

 )ریال(

 متری وسانتی 15پالستوفوم 

 8×8مش فلزی 
m2 1 175،555 175،555 

 kg 28 1255 33،655 سیمان )الیه داخلی و خارج(

 سیمانکاریماسه جهت 

 الیه داخل و خارج()
kg 110 205 28،705 

 Kg 13 1555 13،555 گچ مصرفی

 m2 1 10،555 10555 میلگرد و مفتول

 209،305    جمع

  %(25) مصالح زیر دور

 311،225   (1جمع)

 اجرا و دستمزد
    

 m2 00،555 نصب پالستوفوم ومش فلزی

 m2 77،055 ( =1،555،555+005،555)× 25/1 گچکاری

m2 01،666 ( =1،555،555+005،555)× 35/1 سفیدکاری  

m2 ( =1،555،555+005،555)× 25/2 سیمانکاری)آستر(  100،555 

 m2 153،333 ( =1،555،555+005،555)× 10/1 سیمانکاری)رویه(

032. 099     (2) جمع  

 343,309    )ریال( جمع کل

 

  3در هر طرف یک دیوارD ،3 لیتر از  35برابر مالت ماسه سیمان مصرف می شود. ) سانتیمتر ضخامت

 می باشد. Kg/m213 مقدار گچ مصرفی برای وجه داخلی   هر طرف(
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 سانتیمتر( 01) ضخامت  3Dدیوار داخلی یک متر مربع هزینه تمام شده 

 واحد مصالح مصرفی
مقدار مورد 

 استفاده

 قیمت واحد

 )ریال(

 قیمت کل

 )ریال(

 سانتی و 8پالستوفوم 

 8×8مش فلزی
m2 1 105،555 105،555 

 kg 21 1255 20،255 سیمان مصرفی

 kg 155 205 20،555 ماسه مصرفی

 Kg 26 1555 26،555 گچ مصرفی

 m2 1 10،555 10،555 میلگرد ومفتول

 205،255    جمع

  %(25) مصالح زیر دور

 288،205   (1جمع)

 اجرا و دستمزد
    

 m2 نصب پالستوفوم ومش فلزی
                                   00،555 

 m2 100،555 ( =1،555،555+005،555)×25/2 گچکاری

m2 153،333 ( =1،555،555+005،555)×35/2 سفیدکاری  

m2 100،555 ( =1،555،555+005،555)×25/2 سیمانکاری  

 008،333        (2جمع)

 340,533    (ریال) کل جمع

 

  3در هر طرف دیوارD  ،داخلیcm 3 لیتر( 35) مالت ماسه سیمان استفاده می شود. 

  گچ مصرفی در هر طرف دیوار برابرkg/m213 
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  یسانتیمتر AAC 05 هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار خارجی با بلوک 

 

  کیلوگرم چسب مخصوص آن مصرف  3.8عدد بلوک و  6.6ی تقریباً سانتیمتر 10یک متر مربع دیوار در

 شود. می

 واحد مصالح مصرفی
مقدار مورد 

 استفاده

 قیمت واحد

 )ریال(

 قیمت کل

 )ریال(

 Pcs 6.6 36،555 237،655 سانتیمتری AAC 10بلوک 

 Kg 3.8 8،055 32،355 چسب مخصوص

 Kg 7 1555 7،555 )سفیدکاری( گچ

)الیه خارجی شامل آستر و  سیمان

 سیمانکاری نهایی(
Kg 12 1255 055¸10 

 Kg 155 205 555¸20 ماسه مصرفی جهت سیمانکاری

 316¸355    جمع

     %(25دور ریز مصالح )

 379¸065      (1جمع )

     

     اجرا و دستمزد

 m2 36،075 ( =005،555+1،555،555)×80/2 شمشه گیری

 m2   01،666 ( =005،555+1،555،555)×35/1 بلوک چینی

 m2 01،666 ( =005،555+1،555،555)×35/1 سفیدکاری)گچ(

 m2  77،055 ( =005،555+1،555،555)×25/1 سیمان آستر

 m2  153،333 ( =005،555+1،555،555)×10/1 سیمانکاری نهایی

 325¸630    (2جمع )

 311,095    (ریال) کل جمع
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 رابیتسهزینه تمام شده یک متر مربع سقف گچ و 

 

  متر، تقریباً   5.0متر و ارتفاع آویز گیری  5.70در یک متر مربع سقف گچ و رابیتس با فرض فاصله آویزگیری

گرم مفتول  105گرم می باشد(، یک شاخه الکترود،  617میلی متر،  15)یک متر میلگرد 15متر میلگرد تر 0

 شود . کیلو گرم گچ استفاده می 20 و مترمربع برگ رابیتس یک آویز،

 واحد مصالح مصرفی
مقدار مورد 

 استفاده

 قیمت واحد

 )ریال(

 قیمت کل

 )ریال(

 Kg 3.58 10،555 03،125 15میلگرد 

 Kg 20 705 18،555 گچ

 Kg 2 1555 2،555 گچ سفید کاری

 Psc 1 1،755 1،755 الکترود

 Kg 5.10 30،555 0،205 سیم مفتول

 m2 1 30،555 30،555 رابیتس

 150،575  جمع

    %(25دور ریز مصالح )

 126،580  (1) جمع

     

     اجرا و دستمزد

 20/1×(005،555+1،555،555= ) 62،555    جوشکار و یک کارگر ساده

 15/1×(005،555+1،555،555= ) 100،555    گچ کاری و سفیدکاری

 05/1×(855،555+1،555،555= ) 36،555    رابیتس کار و یک کارگر ساده

   

 203،555    (2) جمع

  339,134                 (ریال) کل جمع
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 0394ماه  بهمن -مقایسه قیمتی سیستم های کناف و مصالح سنتی

 

 

 نهیهز احتساب اب % پرت و15با احتساب  کناف سقف و وارید یستمهایس جهت شده ارائه یها متیق 

 .است شده محاسبهاعم از )مصالح و دستمزد(  یکار کیماست

 دهیگرد محاسبه کشور مختلف نقاط در دستمزد نیانگیم صورت به کناف یستمهایس دستمزد یها متیق 

 .است

 05با ضخامت  ،قیمت های عایق پشم معدنی بر اساس آخرین لیست قیمت شرکت های معتبر پشم سنگ 

 .می باشد kg/m365و چگالی  میلیمتر

 جمع )ریال( دستمزد قیمت مصالح سقف کاذب

 330,501 195،555 015,191 )آویز نانیوس(D112 a کناف   

 339,134 203،555 126،580 رابیتس

 دستمزد قیمت مصالح انواع دیوار 
عایق پشم 

 معدنی

 جمع

 )ریال(

 W111 (5.9 cm) 095,282 195،555 158،355 895,085 +  یمعدن پشم قیعا

 W112 (12 cm) 205,071 215،555 158،355 005,789 + یمعدن پشم قیعا

 11cm 676,108 306،069 - 100,050 یسفال بلوک

 19cm 869,293 306،069 - 338,605 کایل

 11cm 255,205 008،333 - 073,706 یداخل وال ید یتر

 19cm 225,311 032،099 - 719,703 یخارج وال ید یتر

 AAC 19cm 065¸379 630¸325 - 755،190 بلوک یخارج وارید

 19cm 080,253 398،130 - 619,651 یسفال بلوک
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 های فنی با توجه به نوع دیوارصه مشخ

 انواع دیوار

ضخامت تمام 

 شده و

 آماده رنگ 

cm 

 سفت کاری/

 نازک کاری

شاخص عایق 

 RWصوت 

dB 

شاخص هدایت 

 Uحرارت 

W/m k 

وزن 

تقریبی  

Kg /m  

متراژ تقریبی 

اجرا در یک 

  mروز کاری 

 + یمعدن پشم قیعا

W111 (5.9 cm) 

9.0 - 02 5.60 26 35 

 + یمعدن پشم قیعا

W112 (12 cm) 

12 - 05 5.61 07 20 

 11cm 16 یسفال بلوک

مالت ماسه سیمان. 

اندود گچ و خاک و گچ 

 پرداخت

02 1.1 255 20 

 19cm 21  06 1.3 225 33 یسفال بلوک

 19cm 21 کایل

مالت ماسه سیمان. 

اندود گچ و خاک و گچ 

 پرداخت

00 5.86 225 20 

 وال ید یتر

 11cm  یداخل
10 

ر وسط با د  EPS فوم

 25و10و15چگالیهای 

 3الی 2در دو طرف. 

cm  شاتکریت پوشش

نهایی پنل گچی یا 

یا  mm  12.0سیمانی 

 به روش سنتی

02 1.61 235 35 

 بلوک یخارج وارید

AAC 19cm 

22 

اتصال با چسب 

مخصوص و یا مالت 

ماسه سیمان. اندود گچ 

 و خاک و گچ پرداخت.

03 5.38 95 05 
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 نداسیون و ان و تقلیل هزینه کلی اسکلت و فوکمتر مصالح، منجر به کاهش بار مرده ساختم وزن

 عملکرد مناسب در هنگام زلزله می باشد.

 شاخص هدایت ( حرارتU)  پایین تر، نشانگر مقاومت باالتر مصالح در برابر انتقال حرارات داخل

 ساختمان به خارج و بالعکس می باشد.

 شاخص عایق صوت (Rw)  باالتر، نشانگر مقاومت باالتر مصالح در برابر انتقال صوت از داخل به خارج و

 بالعکس می باشد.
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 cm - ضخامت تمام شده و آماده رنگ
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  سرعت اجرای دیوارها که بر حسب مترمربع در روز بیان شده است ، بسته به تعداد نفرات یک اکیپ اجرایی و

و از کارشناسوان اجرایوی بوا تجربوه      Time Studyمهارت افراد متغیر می باشد و اعداد مذکور به صوورت  

استعالم گرفته شده است. ضمنا اعداد مندرج در سرعت اجرای دیوار به روش سنتی شامل مرحله نازک کاری 

 نمی باشد که با عنایت به توضیحات ذیل، این اعداد کاهش می یابند. 

 

  00کاری و نازک کاری مطابق با  نشوریه   ، حداقل زمان الزم بین مرحله سفتروش سنتیدر اجرای دیوار به 

ساعت می باشد. ضمنا توان اجرایی یک اکیپ گچ کار یوا سویمان کواری بوه      08)الزامات عمومی ساختمان( 

 متر مربع می باشد.  105 - 125و  35-20روش دستی و ماشینی در یک روز کاری به ترتیب 
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 (ریال)قیمت مصالح و دستمزد اجرا 


