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 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 دستورالعمل کاربرد

 
  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کاربرد، کلیات  دستورالعمل  این  ، شامل هداريرا  رشته  واحد پایه  بهاي  .فهرست1

 : زیر است  شرح بها، به  فهرست
 کار. پاي  ) مصالح1  پیوست
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  شرح) 2پیوست 
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  ) دستورالعمل3  پیوست
 کارهاي جدید) 4  پیوست

ها و عملیات راهداري تنظیم شده است. استفاده از آن در تعیین  . این فهرست بها براي تعیین برآورد کارهاي مربوط به امور نگهداري راه1-1
 و بودجه کشور) مجاز نیست. برنامهسازمان  و اجرایی امور نظام فنی 412یه مطابق با تعریف نشر 1ها (به جز بهسازي نوع  برآورد بهسازي راه

برابر نصاب معامالت متوسط نیز امکان  20هاي آسفالتی (بیندر و توپکا) با مبلغ برآورد کار تا  تبصره: در انواع دیگر بهسازي راه و روکش
 استفاده از این فهرست بها مجاز است.

هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییاجرا و 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
 کاربها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  .نحوه2
  که  قرار دهد. در مواردي  ، را زیر پوشش داريراه  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي ردیف  .شرح1ـ2

  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  خصاتمش
  عنوان و به  شده  خصمش  ستاره  ها، با عالمت ردیف  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  در انتهاي و  ، تهیه اقالم  آن  براي

واحد   بهاي دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. الزم است مشخصات فنی اقالم ستارهشوند.  می  دار نامیده ستاره  ردیف
شود.  می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف  محاسبههاي دوره مبناي این فهرست،  و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي ردیف
  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  هرگاه

 گردد. می
با   هر فصل  هاي ، ردیف دید در آیندهج  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت بها، به  فهرست  .در این2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي گروهها یا زیر فصل آنها، به  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  ترتیب به  که  است
آنها   مصالح  که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  )، براي دستمزدي  (کارهاي  هفتمو   بیست  . فصل است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه

 1ـ2بند   کار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  دار)، به مورد نظر (ستاره  دستمزدي  کارهاي  برآورد، ردیف  تهیه  شود. هنگام می  کارفرما تأمین  توسط
 شود. می  درج  یاد شده  و در فصل  تهیه

دیگر،   ، یا روش هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  ها، بهاي فصل  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  .براي3ـ2
  شده  تعیین  روش به  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  روش واحد هستند، به  بهاي  اما بدون ، بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی واحد ردیف  .بهاي4ـ2

 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شوند و این می
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  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  هاي واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  .شرح5ـ2

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

) درصد باشد، الزم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  يها ردیف
  قیمت  یهبا تجز  را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
(بر  ، فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  و بودجه کشور ارسال برنامهسازمان  ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

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

  تعیین  روش  زیر، طبق  هاي ، هزینه آن به  مربوط  غیر پایۀ  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به  تهیه  .هنگام7ـ2
 شود. می  اعمال، 8ـ2در بند   شده

که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر بی. ضر1ـ7ـ2
که به صورت مناقصه واگذار  ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیترك تشر

 يباالسر  بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1 ابربر شوند، یم
 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان

هجدهم) در هر دو حالت   فصل 10و گروه  ازدهمی  فصل 09(گروه  ها هاي آن پایهتابلوها و  هیته يها فصل يها فیرد يبرا يباالسر بیضر
 .باشد یم 14/1برابر  یعمران ریغ ای یعمران يها طرح

 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2
 .3  وستپی  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  د، مقدار و مبلغواح  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست
 شود. می  تهیه

،  فصل  ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  در این
  جمع  به اي و ضریب منطقه  باالسري ضریبآید.  می  دست کار موردنظر، به  بها براي  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  جمع ها، فصل  مبالغ  و از جمع

،  یادشده  مدارك کار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزینۀ ، نتیجهشود می  اضافه  ، به آن کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀو   شده  ها ضرب ردیف  مبلغ
  اجراي  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینۀ  فهرست  عنوان ، به شده  تهیه  مجموعۀ،  شده  ، ضمیمه4و 3، 2، 1  هاي ها و پیوست فصل  ، مقدمۀ کلیات

 شود. می  کار، نامیده
  کار)، با درج  اجراي  بها و مقادیر (برآورد هزینه  فهرست  تهیه  ، براي پایه  بهاي  فهرست  از دفترچه  کامل  ، استفادة )در موارد ضروري تبصره

 . است  ، بالمانع8ـ2بند  روش برآورد به  ، و تهیه در دفترچه  مربوط  هاي رابر ردیفمقادیر موردنظر در ب
  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  .در کارهایی3

شود.  می  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست
یکدیگر  کار، به  اجراي  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت و به  تفکیک کار به  مختلف  بخشهاي

 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  ملحق
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  درباره  اطالعاتی  هر نوع  طور کلی آنها و به  تهیه  و منبع  ، وتجهیزات مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  .مهندس4

  فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت  آنها را، که
 کند.  درج  پیمان  خصوصی

االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1396براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال .5
کنندگان  ه استفادهگذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوج اصالحی، عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت

 است.
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 کلیات

 
 ها، اجزاي غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند. ها و شرح ردیف . مفاد کلیات، مقدمه فصل1

ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهاي واحد هریک از  ها و شرح درج شده در مقدمه فصل . شرح ردیف2

و  بهاها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست  ردیف

 .باشد  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر

هاي تأمین و به کارگیري نیروي انسانی،  هاي این فهرست بها، متوسط هزینه اجراي کار مربوط به رشته راهداري بوده و شامل هزینه . قیمت3

کارگاه، اتالف جایی مصالح در  آالت و تجهیزات و ابزار و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز شامل تهیه، بارگیري، حمل و باراندازي، جابه ماشین

هاي این فهرست بها  اندازي (بر حسب مورد) در بهاي واحد ردیف مصالح، و به طور کلی، اجراي کامل کار است. هزینه آزمایش و راه

 بینی شده است. پیش

سختی زمین، عمق بهایی بابت  هاي کاملی براي انجام کار، طبق نقشه و مشخصات است. هیچ گونه اضافه هاي این فهرست بها، قیمت . قیمت4

تر و یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این  یا ارتفاع، تعبیه سوراخ، بارگیري، حمل، باراندازي و موارد دیگر که اجراي کار را مشکل

 بینی شده است، قابل پرداخت نیست. بها پیش فهرست بها براي آن بها و یا اضافه

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

 باشد. پرداخت نمی

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

 روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی به جز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.

 بها که دستورالعملی براي نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها براي مرحله برآورد نافذ خواهد بود. . در هر بخش از این فهرست7

امورنظام  280و  267، 234، 208، 101 هاي شماره نشریه. منظور از مشخصات فنی  در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی راهداري، 8

است و برحسب مورد، مشخصات فنی و عمومی و مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات  سازمان برنامه و بودجه کشور و اجرایی فنی

 هاي اجرایی و دستور کارها است. تعیین شده در نقشه

، مصالحی است که کارفرما، تهیه و تحویل آنها در محل کارگاه را برعهده دارد. در مقدمه فصول این “مصالح تحویلی کارفرما”. منظور از 9

 گردد، مورد اشاره قرار گرفته است. هایی که مصالح آنها به این صورت تأمین می یففهرست بها، رد

هایی که تمام یا بخشی از مصالح تحویلی به عهده کارفرما است؛ اگر تهیه مصالح بر عهده پیمانکار گذاشته شود، قیمت مصالح  . در ردیف10

پرداخت خواهد شد. همچنین اگر حمل این گونه مصالح تا مرکز  14/1با ضریب  تهیه شده بر اساس فاکتور معتبر و مورد تأیید دستگاه نظارت

 پرداخت خواهد شد. 14/1ثقل کارگاه برعهده پیمانکار گذاشته شود، هزینه حمل بر اساس بارنامه معتبر و مورد تأیید دستگاه نظارت با ضریب 

 یک خط عبور خودرو است.“ باند”. در این فهرست بها، منظور از 11

 هایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع یک است. . در ردیف12

آالت و ابزار کار و نیروي انسانی در محل انجام عملیات راهداري، در  جایی ماشین . هزینه بارگیري، حمل و بار اندازي مصالح و جابه13

هاي فصل حمل و نقل پرداخت  رخانه تا محل انجام عملیات از ردیفآالت از محل راهدا ها منظور شده است. هزینه حمل ماشین قیمت
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 صل اول. تخریب و برچیدن        ف
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل اول. تخریب و برچیدن        

 مقدمه
 

خاکریز   به مصرف  حاصل  شوند و مصالح می  کنی کنی، گودبرداري و کانال ، پیخاکبرداري مشمول  که  ، به سطوحی010101  ردیف  قیمت .1
 گیرد. نمی  رسد، تعلق نمی

نشود، کاربرد  010102شناسی مدنظر نبوده و براي هر نوع بوته یا درختچه که شامل ردیف  بندي گیاه تعریف یا طبقه 010101در  استفاده از  .2
 . است  پرداخت  مشاور، قابل  ا مهندسب  آن  انجام  جلسۀ  صورت  از تنظیم  و پس  مشاور است  به دستور کار مهندس  منوط آن  اجراي دارد و

کاشت  اتیکل، پس از عمل يدرصد بها 70. باشد یها م آن تیو تثب يدرختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهدار ییجابجا ندیفرا. 3
 .باشد یماه) قابل پرداخت م 6( تیو تثب يمرحله نگهدار انیمانده در پا یدرصد باق 30و  گردد یدرخت پرداخت م

. بهاي واحد عملیات تخریب در این فصل براي هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر وضع است و بابت سختی کار وجه اضافی پرداخت 4
 مذکور در همین فصل.  16و  15نخواهد شد، به استثناي موارد بندهاي 

مشاور، به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر شود، در موارد لزوم باید طبق تشخیص مهندس  . مصالح مفیدي که از تخریب حاصل می5
 بندي کردن آنها (به استثناي مواردي که به صراحت مشخص شده) وجه اضافی پرداخت نخواهد شد. چیده شود و بابت دسته

هاي  ردیفها جز  آوري، بارگیري و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت و باراندازي (مربوط به همه ردیف . هزینه جمع6
ها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخریبی از محل  )، در قیمت010603و  010602، 010501

هاي مربوط به حمل، از فصل عملیات خاکی با ماشین، بر اساس  انباشت موقت خارج شود، بهاي بارگیري، حمل و باراندازي آن طبق ردیف
 شود.  ري شده در داخل کامیون، محاسبه و پرداخت میحجم مصالح بارگی

و  010602، 010501هاي  آوري، بارگیري و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت و باراندازي مربوط به ردیف . هزینه جمع7
ز محل انباشت موقت خارج شود، ها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخریبی ا ، در قیمت010603

 شود. ، از فصل حمل و نقل، محاسبه و پرداخت می200401بهاي بارگیري، حمل و باراندازي آن طبق ردیف 
هاي  با هر نوع سقف (غیر از ساختمان هاي خشتی، گلی، آجري، بلوکی و سنگی، . در مواردي که طبق دستور کار مهندس مشاور، ساختمان8

هاي  پرداخت شده و قیمت 010202و  010201هاي  نها برحسب مورد، طبق ردیف تخریب کلی شوند، بهاي آ نی یا فلزي)،با اسکلت کامل بت
 هاي یادشده مورد استفاده قرار گیرند. تواند براي تخریب ساختمان تفکیکی نمی

و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز  دشو بر اساس متر مربع زیربنا در هر طبقه پرداخت می 010202و  010201هاي   . بهاي ردیف9
 گیرد. ها پرداخت دیگري صورت نمی باشد، به عبارت دیگر براي تخریب فونداسیون این نوع ساختمان می
 شود.  ، در صورت دستورکار مهندس مشاور، برحسب حجم ظاهري مصالح چیده شده پرداخت می010310. بهاي ردیف 10
 شود.  هاي تخریب آسفالت، شامل عملیات تخریب قسمتی از ضخامت آسفالت نمی . ردیف11
، کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوسته است که به دلیل حجم کم کار و یا 010401گیري در ردیف  . منظور از کندن آسفالت براي لکه12

 د کارفرما از کمپرسور استفاده شود.تراش با تایی مقدور نبودن استفاده از ماشین مخصوص آسفالت
درصد به  20، براي ابعاد تابلو تا یک متر مربع محاسبه شده است و به ازاي هر نیم متر مربع اضافه سطح تابلو، 010601. بهاي واحد ردیف 13

 شود. بهاي واحد ردیف افزوده می
 ایه تابلو مستلزم بریدن پایه تابلو با دستگاه هوابرش باشد.فقط مربوط به مواردي است که برچیدن پ 010602. انجام عملیات ردیف 14
 ها و نیز رول کردن توري است. شامل جداکردن اتصاالت، برچیدن پایه 010603. انجام عملیات ردیف 15
 شود. هاي ردیف افزوده می درصد به قیمت 20هاي این فصل، برحسب مورد در عرشه پل انجام گیرد  . در صورتی که ردیف16
شود. میهاي ردیف افزوده  درصد به قیمت 15هاي این فصل، برحسب مورد در زیر سطح تراز آب انجام گیرد  . در صورتی که ردیف17
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 فصل اول. تخریب و برچیدن        
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٢۴۵  
های پوشیده شده از بوته و خارج کردن  بوته کنی در زمین

 های آن از محل عملیات . ریشه
٠١٠١٠١ 

  

 اصله ۶٠٠,١٠

کندن و یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت 
که محیط تنه درخت در سطح زمین از هر نوع، در صورتی 

متر محیط تنه  سانتی ۵متر باشد، به ازای هر  سانتی ١۵تا 
متر به تناسب محاسبه میشود) و حمل آن به  سانتی ۵(کسر 

 خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٢ 

  

 اصله ۴١٠,٨

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
متر باشد  سانتی ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به  سانتی ۵متر محیط تنه (کسر  سانتی ۵به ازای هر 
 تناسـب محاسبه می شود.).

٠١٠١١١ 

  
 اصله ۴١,٧٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 ٣٠تا  ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١٢ 

  
 اصله ١٣٨,٠٠٠

کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی پر کردن و 
 ۶٠تا  ٣٠که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١٣ 

  
 اصله ۵٠٠,٢٢٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 ٩٠تا  ۶٠که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١۴ 

  
 اصله ٨٠٠,٢۴

متر که به  سانتی ١٠، به ازای هر ٠١٠١١۴بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانتی ١٠محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر 

 تناسـب محاسبه می شود).

٠١٠١١۵ 

  
 اصله 

 ٣٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانتی

٠١٠١٢١ 

  
 اصله 

تا  ٣٠درخت از جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه 
 متر باشد. سانتی ۶٠

٠١٠١٢٢ 

  
 اصله 

تا  ۶٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠

٠١٠١٢٣ 

  
 اصله 

 ١٠٠تا   جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت
 متر باشد. سانتی

٠١٠١٢۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٩۵  
ای، شامل  چینههای خشتی، گلی و  تخریب کلی ساختمان
 تمام عملیات تخریب .

٠١٠٢٠١ 
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 فصل اول. تخریب و برچیدن        
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٣۴,۵٠٠  
های آجری، سنگی و بلوکی با  تخریب کلی ساختمان

 های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب . مالت
٠١٠٢٠٢ 

 ٠١٠٣٠١ های گلی (چینه باغی). تخریب بناییهای خشتی یا چینه مترمکعب ٩۵,۶٠٠  

 مترمکعب ١۶١,٠٠٠  
بناییهای آجری و بلوکی که با مالت ماسه و سیمان تخریب 

 یا با تارد چیده شده باشد .
٠١٠٣٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٣٨  
تخریب بناییهای آجری و بلوکی که با مالت گل و آهک یا 

 گچ و خاک و یا ماسه و آهک چیده شده باشد .
٠١٠٣٠٣ 

 مترمکعب ١۶١,٠٠٠  
سیمان یا با تارد تخریب بناییهای سنگی که با مالت ماسه و 

 چیده شده باشد .
٠١٠٣٠۴ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٣٨  
تخریب بناییهای سنگی که با مالت گل آهک یا ماسه آهک 

 یا گچ و خاک چیده شده باشد .
٠١٠٣٠۵ 

 مترمکعب ۵٠٠,٣٧١  
های آن سالم از کار  تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگ

 کردن آنها. درآید و دسته
٠١٠٣٠۶ 

 ٠١٠٣٠٧ تخریب انواع بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان . مترمکعب ۴٨٨,٠٠٠,١  

 ٠١٠٣٠٨ تخریب بتن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها . مترمکعب ٢,٣۴١,٠٠٠  

  
 مترمربع 

راه کردن  مضرس کردن یا چکشی کردن یا آجدار کردن یا راه
 های بتنی موجود . رویه

٠١٠٣٠٩ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٢٠۵

ها و  بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگ تفکیک، دسته
مصالح مشابه حاصل از تخریب، برحسب حجم ظاهری 

 مصالح چیده شده.

٠١٠٣١٠ 

 تن ۵٠٠,١۵٧  
ساخته مانند نیوجرسی و نظایر  برچیدن قطعات بتنی پیش

 آن و حمل آن به محل دیگر یا دپو.
٠١٠٣١١ 

  
 مترمربع ۵٩,٨٠٠

ها و خیابانها برای لکه گیری با  جادهکندن آسفالـت 
متر به ازای سطح کنده  سانتی ۵کمپرسور، به ضخامـت تا 

 شده.

٠١٠۴٠١ 

  
 مترمربع ۶,۶۶٠

متر  ، به ازای هر یک سانتی٠١٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
متر (کسر  سانتی ۵اضافه ضخامـت نسبـت به مازاد 

 متر به تناسب محاسبه میشود). سانتی

٠١٠۴٠٢ 

  
 مترطول ٢٨,٨٠٠

متر و  سانتی ٨شیار انداختن و کندن آسفالـت به عرض تا 
متر برای اجرای کارهای تاسیساتی با  سانتی ١٠عمق تا 

 ماشین شیار زن.

٠١٠۴٠٣ 
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 فصل اول. تخریب و برچیدن        
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵۶٠,٢

متر اضافه  ، به ازای هر سانتی٠١٠۴٠٣بها به ردیف  اضافه
 متر به تناسب متر (کسر سانتی سانتی ١٠عمق مازاد بر 
 محاسبه میشود).

٠١٠۴٠۴ 

 مترطول ۴٠٠,٨  
متر (اندازه گیری  سانتی ٧برش آسفالـت با کاتر به عمق تا  

 بر حسب طول هر خط برش).
٠١٠۴٠۵ 

  

 مترطول ٨٩۵

متر  ، به ازای هر سانتی٠١٠۴٠۵بها نسبت به ردیف  اضافه
گیری بر حسب  متر (اندازه سانتی ٧اضافه عمق مازاد بر  

متر  متر به نسبت یک سانتی برش). کسر سانتیطول هر خط 
 محاسبه می شود.

٠١٠۴٠۶ 

 مترمربع ٨٠٠,١۵  
تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا 

 متر. سانتی ۵
٠١٠۴٠٧ 

  
 مترمربع ٣,٣٩٠

متر اضافه  ، به ازای هر سانتی٠١٠۴٠٧بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  سانتیمتر. (کسر  سانتی ۵ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠١٠۴٠٨ 

 مترطول ٩٠٠,٢۶  
برش و تخریب آسفالت با دستگاه برش پنیوماتیکی به 

 متر. سانتی ۵ضخامت تا 
٠١٠۴٠٩ 

  
 مترطول ۵۴٠,٧

متر  به ازای هر یک سانتی ٠١٠۴٠٩بها به ردیف  اضافه
متر به  متر (کسر سانتی سانتی ۵اضافه ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).تناسب 

٠١٠۴١٠ 

  
 مترمربع ٧٢٠,۴

 ١٫۵تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر 
متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به 

 متر و برداشتن آن. سانتی ٧ضخامت تا 

٠١٠۴١١ 

  
 مترمربع ١,٨۵٠

متر اضافه  به ازای هر سانتی ٠١٠۴١١بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانتی سانتی ٧ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠١٠۴١٢ 

  
 مترمربع ٢٢,٩٠٠

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
متر و به  سانتی ۵مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

 متر. ۵٠طول حداکثر 

٠١٠۴١٣ 

  
 مترمربع ١۵٠,۴

متر اضافه  ازای هر سانتیبه  ٠١٠۴١٣بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانتی سانتی ۵ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠١٠۴١۴ 

  
 مترمربع ٧٠٠,١۶

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
متر و به  سانتی ۵مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

 متر. ۵٠طول بیش از 

٠١٠۴١۵ 

 
 

 

١١  
 

 



 فصل اول. تخریب و برچیدن        
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٣,٠١٠

متر اضافه  به ازای هر سانتی ٠١٠۴١۵بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانتی سانتی ۵ضخامت مازاد بر  

 محاسبه میشود).

٠١٠۴١۶ 

 کیلوگرم ١,٣٩٠  
گیر) با هر  های فلزی (مانند پل و بهمن برچیدن انواع سازه
 بندی و تفکیک مصالح فلزی. نوع اتصال و دسته

٠١٠۵٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٧٣  
تخریب و برچیدن هر نوع سازه  ساخته شده با تور سنگ 

 بندی مصالح. (گابیون) و دسته
٠١٠۵٠٢ 

 ٠١٠۶٠١ برچیدن انواع صفحه تابلو . عدد ٠٠٠,١١۶  

 ٠١٠۶٠٢ برچیدن انواع پایه تابلو و نظایر آن . عدد ٧٣,٨٠٠  

 ٠١٠۶٠٣ های توری . برچیدن حفاظ مترمربع ۶٠٠,٣١  

 ٠١٠٧٠١ ای) از سطح راه. های ایمنی (چشم گربه برچیدن بازتاب عدد ٨١۵  

  
 مترمکعب ٢٢,٠٠٠

در مواردی که  ٠١٠٣٠۵و  ٠١٠٣٠۴های  بها به ردیف اضافه
دیدگی  عملیات تخریب مستلزم حفظ و جلوگیری از آسیب

 های متصل مجاور یا مرتبط با آن باشد. بخش

٠١٠٨٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۵٢٠

در مواردی که  ٠١٠٣٠٨و  ٠١٠٣٠٧های   بها به ردیف اضافه
دیدگی  عملیات تخریب مستلزم حفظ و جلوگیری از آسیب

 های متصل مجاور یا مرتبط با آن باشد. بخش

٠١٠٨٠٢ 

 
 

 

١٢  
 

 



 فصل دوم. عملیات خاکی با دست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل دوم. عملیات خاکی با دست

 مقدمه
 
هــاي خــاص  هــاي محــل اجــرا و یــا مــواردي کــه اعمــال دقــت و ظرافــت . در مــواردي ماننــد کمــی حجــم عملیــات خــاکی، محــدودیت1

گـردد و در غیـراین صـورت و بـه طـور معمـول عملیـات خـاکی بایـد بـه وسـیله ماشـین              ضروري باشد، عملیات خاکی با دست انجـام مـی  
 انجام شود. 

اي و موتـوري غیرخـودرو اسـتفاده گـردد، عملیـات خـاکی        هـاي صـفحه   هـا و کوبنـده   بـر، غلتـک   نـد دج . عملیاتی که در آن از وسـایلی مان 2
 گردد.  با دست محسوب می

 گردند :  بندي می ها در این فصل به صورت زیر طبقه . انواع زمین3

کـه انجـام عملیـات بـه سـهولت      هایی هسـتند کـه عامـل کـار بـا وزن طبیعـی خـود بـه حـدي در آن فـرو رود            زمین  هاي لجنی : . زمین3-1
 مقدور نباشد. 

 هایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند.   هاي نرم : زمین . زمین3-2

 شوند.   هایی هستند که با کلنگ یا دج بر کنده می هاي سخت : زمین . زمین3-3

هـایی   مـواد منفجـره نیـاز باشـد. زمـین     بـري یـا    هـاي بـادي سـنگ    هـا چکـش   هایی هستند کـه بـراي کنـدن آن    هاي سنگی : زمین . زمین3-4
جـایی اسـت) تـوأم بـا خـاك یـا مخلـوط شـن و ماسـه وجـود            هایی که با وسـایل دسـتی قابـل جابـه     که در آن قطعات معمولی سنگ (سنگ

 شوند. داشته باشد، زمین سنگی تلقی نمی

 ردد. گ ها با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین و صورت جلسه می . طبقه بندي3-5
هـاي سـنگی، خردکـردن قطعـات      هـاي غیرسـنگی  یـا ریـزش     کنـی، حفـر چـاه  در زمـین     کنـی، کانـال   ، پـی  . درمواردي که در خـاکبرداري 4

 گردد.   سنگی ضرورت یابد، تنها همان قسمت از عملیات، سنگی تلقی می

 نخواهد شد. . در عملیات خاکی در سنگ، بابت تأمین ایمنی و عملیات حفاظتی، وجه اضافی پرداخت5

بینی نشده باشد، اضافه  هاي اجرایی پیش کنی ضروري باشد و در نقشه سازي و پی اي بین پی ها، تعبیه فاصله کنی . در مواردي که در پی6
  گردد : عرضی معادل شرح زیر لحاظ می

 متر. سانتی 30از هر طرف  متر است، 5/1ها تا  کنی آن اي که عمق پی متر و یا سایر ابنیه 2ها به دهانه  . براي پل6-1

 متر. سانتی 50متر است از هر طرف  5/1ها بیشتر از  کنی آن متر و یا سایر ابنیه اي که عمق پی 15تا  2ها به دهانه  . براي پل6-2

ور و تصویب کنی با نظر مهندس مشا متر، تعریض پی 15هاي به دهانه بیشتر از  کنی پل هاي ریزشی یا پی کنی در زمین . در مورد پی6-3
 گردد.  کارفرما تعیین می

کنی (در صورت مناسب بودن براي مصرف) و یا با خاك  کنی پس از اتمام باید با مصالح حاصل از پی . در هر حال فاصله اضافی پی6-4
 مناسب، با نظر مهندس مشاور و تأیید کارفرما پر شود.

بـرداري منظـور شـده اسـت و از ایـن بابـت وجـه اضـافی          صـل از خـاك  هـاي حا  هـاي خـاکریزي و تـورم خـاك     ها، افـت الیـه   . در قیمت7
 باشد.   بینی شده محل عملیات می هاي پیش پرداخت نخواهد شد. مبناي محاسبه حجم عملیات، اندازه

کـردن  هـاي اجرایـی و دسـتورکارها انجـام گیـرد؛ پـر        هـاي درج شـده در نقشـه    کنـی بـیش از انـدازه    کنی و کانـال  . چنانچه خاکبرداري، پی8
هاي اضافی، بـا مصـالح بـا کیفیـت قابـل قبـول مهنـدس مشـاور و در صـورت لـزوم کوبیـدن آن، بـه عهـده پیمانکـار اسـت و                  مجدد قسمت

 از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد. 
فـاظتی اسـت و   . در عملیات خاکی در سنگ، پیمانکار ملـزم بـه انجـام هـر نـوع اقـدام الزم بـه منظـور تـأمین ایمنـی و انجـام عملیـات ح            9

 پرداخت اضافی از این بابت صورت نخواهد گرفت.  
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 فصل دوم. عملیات خاکی با دست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 هاي دستی یا سایر وسایل دستی استفاده گردد، از این بابت وجه اضافی پرداخت نخواهد شد.  ها از تلمبه . در مواردي که در آبکشی10
 . در ارتباط با فاصله حمل؛11
 گردد.   گردد، هزینه حمل پرداخت نمی ر همان محل استفاده میهایی که از خاك حاصل از خاکبرداري د . در خاکریزي11-1
هــایی کــه از خــاك قرضــه و یــا خــاك دپــو شــده حاصــل از خــاکبرداري در محلــی داراي فاصــله بــا محــل خــاکریز    . در خــاکریزي11-2

 . گردد شود، فاصله حمل معادل کوتاه ترین فاصله محل بارگیري تا مرکز ثقل خاکریزي منظور می استفاده می
تـرین فاصـله بـین محـل      هایی که خـاك آن بایسـتی بـه خـارج از محـل حمـل گـردد بـراي تعیـین فاصـله حمـل، کوتـاه             برداري .خاك11-3

 گردد. برداري لحاظ می تخلیه و مرکز ثقل خاك
فرمـا  متـر مجـاز اسـت و تنهـا در صـورت تأییـد مشـاور و تصـویب کار         100هـاي غیرلجنـی حـداکثر تـا فاصـله       . حمل دسـتی خـاك  11-4

گـردد. بـدیهی اسـت در     و بـه تناسـب فاصـله اسـتفاده مـی      020402باشـد. در ایـن صـورت از ردیـف      متـر قابـل پرداخـت مـی     100بیش از 
 هاي فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده گردد.  هاي ماشینی (چه بارگیري با دست باشد چه با ماشین ) بایستی از ردیف حمل

شود،  ها و مواد زاید که به محل دفن یا محل بارگیري و حمل توسط ماشین حمل می ین فصل، براي خاكشده در ا هاي حمل درج . ردیف12
 شود. به عبارت دیگر براي انباشتن (دپو کردن) و بارگیري مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت. تنها یک بار پرداخت می

ها، مبناي محاسبه  ها است. در صورت تعدد کوره انتهاي هر یک از کوره، فاصله دهانه چاه تا 020301. مراد از عمق درج شده در ردیف 13
ها به طور جداگانه محاسبه خواهد  ها به عالوه عمق میله است و براي هریک از کوره متر، طول هر یک از کوره 20بهاي عمق بیش از  اضافه
 شد.
 ت.هاي حفاري چاه براي چاه فاضالب نفوذي در نظر گرفته شده اس . ردیف14
کنی با دست است و عملیات خاکی  ترین نقطه، مالك محاسبه حجم عملیات پی هاي شیبدار، رقوم زمین طبیعی کنار پی در پائین . در زمین15

 هاي خاکبرداري با وسایل مکانیکی محاسبه شود. باالتر از این رقوم باید از ردیف
ور گردیده و براي فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف حمل آب در فصل هزینه حمل آب تا فاصله یک کیلومتر منظ 020503. در ردیف 16

 گردد. گردد. جهت محاسبه میزان آب مصرفی از جدول زیر استفاده می عملیات خاکی با ماشین ) استفاده می سوم (
 

 میزان آب  شرح 

 لیتر براي یک مترمکعب خاك کوبیده شده  120  هاي سنگی ) هاي داراي دانه ها ( خاك مخلوط

 لیتر براي یک مترمکعب حجم کوبیده شده  30 خاکریزهاي سنگی 

 لیتر براي یک مترمکعب حجم کوبیده شده  400 ماسه بادي خشک 

 لیتر براي یک مترمکعب حجم کوبیده شده  200 ماسه بادي مرطوب 

 
 

 گردد. و تنظیم شوند، به وسیله مهندس مشاور صورت مجلس می ، سطوحی که باید تسطیح020801. در ردیف 17
شود. حفر چاه در این فصل استفاده می. هزینه حفاري محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی از ردیف 18
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 فصل دوم. عملیات خاکی با دست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۵٠٠,١٧٣  
لجن برداری، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسائل مشابه 

 ها . متری و تخلیه آن ۵٠آن تا فاصله 
٠٢٠١٠١ 

 مترمکعب ٢٠٠,٧۶  
متر وریختن  ٢های نرم تا عمق  زمینپی کنی و کانال کنی در 

 های مربوط . خاکهای کنده شده ، به کنار محل
٠٢٠١٠٢ 

 مترمکعب ١۶٨,٠٠٠  
متر  ٢های سخت تا عمق  پی کنی و کانال کنی در زمین

 های مربوط . وریختن خاکهای کنده شده ، به کنار محل
٠٢٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۴١۴

متر ، که  ٢سنگی تا عمق های  پی کنی و کانال کنی در زمین
ها از مواد منفجره استفاده شود ، و ریختن  برای کندن آن

 های مربوط . مواد کنده شده ، به کنار محل

٠٢٠١٠۴ 

  

 مترمکعب ۵٨,٠٠٠

، هرگاه عمق  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠٢های  بها به ردیف اضافه
متر باشد ، برای حجم واقع  ٢پیکنی و کانال کنی بیش از 

متر  ٨تا  ۶متر دوبار و  ۶تا  ۴متر یک بار ،  ۴تا  ٢بین عمق
 های بیشتر. سه بار و به همین ترتیب ، برای عمق

٠٢٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ١۴١,٠٠٠

، در صورتی  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠٢های  بها به ردیف اضافه
های زیرزمینی صورت  که ، عملیات پائین تر از سطح آب

کار بردن گرفته باشدوبرای آبکشی ضمن اجرای کار ، به 
 تلمبه موتوری ضروری باشد .

٠٢٠٢٠٢ 

  

 مترمکعب ٧٣٩,٠٠٠

متر و کوره و مخزن با مقاطع  ١٫٢حفر میله چاه به قطر تا 
متر از دهانه  ٢٠های نرم و سخت تا عمق  موردنیاز در زمین

متر از دهانه چاه  ١٠چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 
. 

٠٢٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٩٩

 ٢٠، هرگاه عمق چاه بیش از ٠٢٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
متر اول مازاد  ۵متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در 

متر دوم مازاد بر  ۵واقع در  متر یک بار، برای حجم ٢٠بر 
متر سوم سه بار و به  ۵متر دوبار، برای حجم واقع در  ٢٠

 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق

٠٢٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,٩٧

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و حمل با 
متر و تخلیه آن در مواردی که  ٢٠هر نوع وسیله دستی تا 

 استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.

٠٢٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ۶٧,٩٠٠

متر  ٢٠، برای ٠٢٠۴٠١و  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
متر به تناسـب  ٢٠(کسر حمل اضافی با وسایل دستی. 

 محاسبه میشود).

٠٢٠۴٠٢ 

 ٠٢٠۵٠١ های کنده شده با ماشین. تسطیح و رگالژ کف پیها وکانال مترمربع ۵,۵٧٠  
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 فصل دوم. عملیات خاکی با دست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ۴٣,١٠٠

ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها و 
 ١۵ها در قشرهای حداکثر  ها، به درون پیها و کانال کانال

درصد  ٩٠هرعمق پخـش، تراکم با حداقل متر در  سانتی
 کوبیدگی و تسطیح الزم.

٠٢٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ٨۴,۴٠٠

آب پاشی وکوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای 
درصد به روش آشتوی  ٩٠متر با تراکم  سانتی ١۵حداکثر 

 اصالحی در هر عمق .

٠٢٠۵٠٣ 

 ٠٢٠۵٠۴ های غیرسنگی. اصالح و شیب بندی ترانشه مترمربع ۶,۶٣٠  

 ٠٢٠۵٠۵ اصالح و شیب بندی شیروانیها . مترمربع ٣۶٠,۶  

 مترمربع ۴٨٠  
کردن قطعات سنگی درشت  جداکردن و جمع

(oversize) . از سطح راه 
٠٢٠۶٠١ 

  
 مترمربع 

های سنگی درزدار و سست  اصالح و پروفیله کردن  ترانشه
. 

٠٢٠٧٠١ 

  
 مترمربع ٩٠٠,٢۶

های به  تسطیح و تنظیم ورودی و خروجی آبروها و پل
متر برای تسهیل ورود و  ١٫٨متر و ارتفاع کمتر از  ٣دهانه تا 

 خروج آب. 

٠٢٠٨٠١ 

 
 

 

١۶  
 

 



 فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین

 مقدمه
 
شود و از بابت تغییر  ها محاسبه می . حجم عملیات خاکی براساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کارها، و صورت مجلس1

 وجه اضافی پرداخت نخواهد شد. هاي مربوطه،  حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن، با توجه به منظور شدن در ردیف

ها باشد، حجم عملیات اضافی با  . در صورتی که خاکریزي روي شیروانی خاکریزهاي موجود و یا سطوح پرشیب مستلزم پلکانی کردن آن2
 هاي اجرا شده محاسبه و پرداخت خواهد شد. پیشنهاد مشاورو تأیید کارفرما مطابق نقشه

سازي در خاکبرداري و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات  بهایی، مانند پروفیل گونه بها یا اضافه هیچهاي واحد این فصل،  . به  قیمت3
 گیرد. ها (به استثناي آن چه که به صراحت یاد شده است)، تعلق نمی خاکی و مانند این

بینی نشده باشد، اضافه  هاي اجرایی پیش قشهکنی ضروري باشد و در ن سازي و پی اي بین پی ها، تعبیه فاصله کنی . در مواردي که در پی4
 گردد :  عرضی معادل شرح زیر لحاظ می

 متر.  سانتی 30متر است، از هر طرف   5/1ها تا  کنی آن اي که عمق پی متر و یا سایر ابنیه 2هاي به دهانه  . براي پل4-1

 متر.  سانتی 50متر است از هر طرف   5/1ها بیشتر از  کنی آن اي که عمق پی متر و یا سایر ابنیه 15تا  2هاي به دهانه  . براي پل4-2

کنی با نظر مهندس مشاور و تصویب  متر، تعریض پی 15هاي به دهانه بیشتر از  کنی پل هاي ریزشی یا پی کنی در زمین . در مورد پی4-3
 گردد.  کارفرما تعیین می

هـاي اجرایـی و دسـتورکارها انجـام گیـرد؛ پـر کـردن         هـاي درج شـده در نقشـه    کنـی بـیش از انـدازه    کنی و کانـال  . چنانچه خاکبرداري، پی5
هاي اضافی، بـا مصـالح بـا کیفیـت قابـل قبـول مهنـدس مشـاور و در صـورت لـزوم کوبیـدن آن، بـه عهـده پیمانکـار اسـت و                  مجدد قسمت

 از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد. 

 برداري منظور شده و از این بابت وجه اضافی پرداخت نخواهد شد.  هاي حاصل از خاك كهاي خاکریزي و تورم خا ها، افت الیه . در قیمت6

  گردند : بندي می ها در این فصل به صورت زیر طبقه . انواع زمین7
 مقدور نباشد.هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود به حدي در آن فرو رود که انجام عملیات به سهولت  زمین  هاي لجنی : . زمین7-1

قوه اسب و یا وسایل مشابه بدون استفاده  150ها به وسیله بولدوزر، تا قدرت  هایی هستند که انجام عملیات در آن هاي نرم : زمین . زمین7-2
 از ریپر عملی  باشد.

اسب و یا وسایل مشابه با استفاده  قوه 300ها به وسیله بولدوزر، تا قدرت  هایی هستند که انجام عملیات در آن هاي سخت : زمین . زمین7-3
 از ریپر عملی باشد.

آالت سنگین مانند  ها مواد سوزا یا مواد منفجره نیاز باشد و یا استفاده از ماشین هایی هستند که براي کندن آن هاي سنگی : زمین . زمین7-4
 قوه اسب الزامی باشد.  300بولدوزر، با قدرت بیش از 

بندي زمین در سایر عملیات خاکی با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام  با تأیید مهندس مشاور و طبقهها  بندي زمین پی . طبقه8
 شود. می

متر طبق دستور کار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن، بر اساس  سانتی 10هاي نباتی در حد  . برداشت خاك9
 شود. نرم پرداخت می ردیف خاکبرداري در خاك

هایی که به علت محدودیت فضاي کار باید با بیل مکانیکی یا وسیله مشابه آن کنده شوند، برحسب مورد، با استفاده از  ها و کانال . پی10
 شوند. برآورد می 030801و  030703تا  030701هاي   ردیف

  . نحوه پرداخت هزینه حمل خاك :11
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 فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
هاي محل کنده شده  شود، طبق اندازه کنی، حجم خاکی که حمل می کنی و کانال حاصل از خاکبرداري، پیهاي  . در مورد حمل خاك11-1

 ها منظور شده است و پرداخت دیگري از این بابت به عمل نخواهد آمد.  هاي مربوط به ازدیاد حجم یا تورم، در قیمت شود، هزینه محاسبه می

گردد، هزینه حمل خاك  ) که از خاك حاصل از خاکبرداري در همان محل استفاده میBack Filling. در خاکریزهاي برگشتی (11-2
 گردد.   پرداخت می 030901گردد. ولی ردیف  پرداخت نمی

پس از هاي محل مصرف   شود، برابر حجم اندازه هاي تهیه شده از محل قرضه براي خاکریزها، حجم خاکی که حمل می . در مورد خاك11-3
براي برداشتن  شود. هاي خاکبرداري در این فصل استفاده می هزینه تهیه خاك از محل قرضه از قیمت ردیف شود. می  گرفته در نظرکوبیدن 

 گیرد. خاك رویه نامناسب پرداختی صورت نمی

فاصله بین محل  ترین هایی که خاك آن بایستی به خارج از محدوده عملیات حمل گردد، براي تعیین فاصله حمل، کوتاه برداري . خاك11-4
 گردد.  تخلیه و مرکز ثقل خاکبرداري لحاظ می

ترین فاصله  کنی در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاه کنی یا کانال هاي مصرفی در خاکریزها از محل خاکبرداري، پی . در مورد خاك11-5
 بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداري، مالك محاسبه پرداخت بهاي حمل خواهد بود.

 85شود، براي  متر برداشت می سانتی 15. ضخامت خاك جانشین در زمین طبیعی کوبیده شده یا در حالتی که خاك نباتی بستر خاکریز تا 12
 95متر و براي  سانتی 5درصد کوبیدگی به روش آشتو اصالحی برابر  90متر، براي  سانتی 3درصد کوبیدگی به روش آشتو اصالحی برابر 

شود. مازاد بر اعداد تعیین  هاي برداشت شده پرداخت می متر تعیین و اضافه به پروفیل سانتی 7روش آشتو اصالحی برابر  درصد کوبیدگی به
درصد  60متر باشد،  سانتی 15شده، در هیچ مورد، وجه اضافی پرداخت نخواهد شد. اگر خاك نباتی برداشت شده از بستر خاکریز بیشتر از 

 گردد.  سبه میهاي پیش گفته، محا اندازه

شود،  ها و مواد زاید که به محل دفن یا محل بارگیري و حمل توسط ماشین حمل می شده در این فصل، براي خاك هاي حمل درج . ردیف13
 شود. به عبارت دیگر براي انباشتن (دپو کردن) و بارگیري مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت. تنها یک بار پرداخت می

متر تعیین شود،  سانتی 20شود. اگر ضخامت قشرهاي خاکریزي  کسربهایی به شرح زیر منظور می 031104تا  031101هاي  . نسبت به ردیف14
متر تعیین شود،  سانتی 30درصد، اگر ضخامت قشرهاي خاکریزي  20متر تعیین شود،  سانتی 25درصد، اگر ضخامت قشرهاي خاکریزي  10
 درصد ردیف مربوط. 40متر تعیین شود،  سانتی 30بیش از درصد و اگر ضخامت قشرهاي خاکریزي  30
ها است، حمل آب تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف منظور گردیده و براي  هایی که آب جزئی از آن ردیف . ردیف15

 گردد.  دول زیر استفاده میگردد. جهت محاسبه میزان آب مصرفی از ج استفاده می 030904فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف 
 

 جدول تعیین میزان آب مصرفی برحسب مصالح مختلف
 

 میزان آب  شرح 

 لیتر براي یک مترمکعب خاك کوبیده شده  120  هاي سنگی ) هاي داراي دانه ها ( خاك مخلوط

 لیتر براي یک مترمکعب حجم کوبیده شده  30 خاکریزهاي سنگی 

 لیتر براي یک مترمکعب حجم کوبیده شده  400 ماسه بادي خشک 

 لیتر براي یک مترمکعب حجم کوبیده شده  200 ماسه بادي مرطوب 

 
براي دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه محاسبه شده است و با تأیید مشاور و کارفرما و تنظیم صورتجلسه اجرایی  031205. بهاي ردیف 16

 گردد.  پرداخت می

، از حاصل تقسیم مقدار کیلوگرم دینامیت مصرف شده در 030201. حداکثر حجم خاکبرداري سنگی قابل پرداخت از ردیف 17
آید. مازاد بر حجم   به دست می 25/0ربط رسیده باشد) به عدد  هاي سنگی (طبق دستور جلسه مصرف که به امضاي مسئوالن ذي خاکبرداري
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 فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
اموالیت کارتریجی، بوستر پنتولیتی و اخت شود. در صورت استفاده از هر کیلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، پرد 030105مذکور، باید از ردیف 

 شود. گرم دینامیت محاسبه می 1500گرم و  750گرم،  550گرم،  300آنفو به ترتیب معادل  -آل
درصد و درصورتی که در  80انجام شود، شده شنی  هاي ساخته در راه 030904تا  030902هاي  . در صورتی که حمل موضوع ردیف18
 شود. هاي حمل پرداخت می درصد بهاي ردیف 65هاي آسفالتی انجام شود،  راه

 منظور شده است. 030704هزینه وسیله مناسب براي عملکرد چکش هیدرولیکی از قبیل بیل مکانیکی در بهاي ردیف .19
هایی کـه   شود، اما براي محل هاي نرم محاسبه و پرداخت می ف خاکبرداري در زمینهاي ماسه بادي براساس ردی هزینه خاکبرداري در زمین.20

ي بهـا ماسه بادي به شکل تپه ماهور متراکم در آمده و براي خاکبرداري در آن نیاز به بستر سازي مناسب بـراي تـردد ماشـین آالت باشـد، بـه      
حمل واقع در محدوده خاکبرداري در زمین هاي ماسه بـادي ضـریب    هاي و به بهاي ردیف 25/1ردیف خاکبرداري در زمین خاك نرم ضریب 

 شود. اعمال می 15/1
در صورتی که به دلیل مجاورت بخشی از عملیات خاکبرداري با تاسیسات خاص، امکان انفجار به صورت معمول وجود نداشته باشد و .21

درصد به  30دودیت (انفجار آرام) انجام شود، براي آن حجم از عملیات طبق دستور مهندس مشاور و تایید کارفرما الزم باشد که انفجار با مح
 شود. ، اضافه می030201بهاي ردیف 

اي باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما،  چنانچه در عملیات خاکبرداري در سنگ با وسایل مکانیکی، شرایط به گونه.22
مود و اجباراً از چکش هیدرولکی استفاده شود، براي آن بخش از عملیات که الزاماً از چکش نتوان از بولدوزر براي خاکبرداري استفاده ن
 شود. محاسبه و پرداخت می 030202هیدرولیکی استفاده شده، بهاي کار از ردیف 
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 فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵۴۵  
شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی ، به 

 متر. سانتی ١۵عمق تا 
٠٣٠١٠١ 

  
 مترمکعب ۴١,٨٠٠

لجنی با هر وسیله مکانیکی، و های  برداری در زمین لجن
متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه  ٢٠حمل مواد تا فاصله 

 آن.

٠٣٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٧,٠٢٠

های نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل  خاکبرداری در زمین
متر از مرکز ثقل  ٢٠مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 برداشت و توده کردن آن. 

٠٣٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ١۴,۴٠٠

های سخت با هر وسیله مکانیکی،  خاکبرداری در زمین
متر از مرکز  ٢٠حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 ثقل برداشت و توده کردن آن. 

٠٣٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٨٠

های سنگی با هر وسیله مکانیکی،  خاکبرداری در زمین
متر از مرکز  ٢٠حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 ثقل برداشت و توده کردن آن. 

٠٣٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ٩٠,٧٠٠

های سنگی با هر وسیله مکانیکی و با  خاکبرداری در زمین
استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا 

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.  ٢٠فاصله 

٠٣٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١١٩

های سنگی با استفاده از چکش  برداری در زمین خاک
مقدمه فصل)، حمل مواد  ٢٢هیدرولیکی (با توجه به بند 

متر از مرکز ثقل،  ٢٠برداری تا فاصله  حاصل از خاک
 برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ٢٣٠,۵

برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین ( ریزش 
متر از مرکز ثقل برداشت و  ٢٠برداری )، حمل آن تا فاصله 

 ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن .

٠٣٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,۴٠

برداری)، حمل آن تا  برداشت مواد ناشی از ریزش (ریزش
متر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها  ٢٠فاصله 

یا توده کردن آن، برای آن قسمت از ریزش که مربوط به 
های بزرگ غیرقابل حمل باشد و برای خردکردن  سنگ

 استفاده شهای دیگر  ها از مواد منفجره یا روش آن

٠٣٠۴٠١ 

 مترمکعب ١٠٠,١۵  
های غیرسنگی برای  خاکبرداری در کناره راه در زمین

 بری). تعریض و تأمین دید (بغل
٠٣٠۴٠٢ 

 مترمربع ٣,٣١٠  
ها و کف  رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه

 ها. ترانشه
٠٣٠۵٠١ 

 ٠٣٠۵٠٢ اصالح قنوها و کانیوها. مترطول ۴٠٠,۶٣  

 
 

 

٢٠  
 

 



 فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١٢,١٠٠  
، چنانچه فاصله حمل بیش از  ٠٣٠١٠٢بها به ردیف  اضافه

 متر باشد.  ۵٠متر و حداکثر  ٢٠
٠٣٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ٣,٨٨٠

،  ٠٣٠٢٠١،  ٠٣٠١٠۵تا  ٠٣٠١٠٣بها به ردیف  اضافه
متر و  ٢٠، هرگاه فاصله حمل بیش از  ٠٣٠۴٠١و  ٠٣٠٣٠١
 متر باشد.  ۵٠حداکثر 

٠٣٠۶٠٢ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,٢٣

های نرم تا  کنی با وسیله مکانیکی در زمین کنی و کانال پی
های  متر و ریختن خاک کنده شده به کنار محل ٢عمق 

 مربوط.

٠٣٠٧٠١ 

  
 مترمکعب ٣۶,۶٠٠

های سخت تا   کنی با وسیله مکانیکی در زمین کنی و کانال پی
های  متر و ریختن خاک کنده شده به کنار محل ٢عمق 

 مربوط .

٠٣٠٧٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۵٨

های لجنی تا  کنی با وسیله مکانیکی در زمین کنی و کانال پی
 ۵٠متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  ٢عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت.

٠٣٠٧٠٣ 

  
 مترمکعب ٢٩٣,٠٠٠

کنی و گودبرداری با چکش هیدرولیک در  کنی، کانال پی
و حمل و تخلیه مواد کنده متر  ٢زمینهای سنگی تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠شده تا فاصله 

٠٣٠٧٠۴ 

  

 مترمکعب ٢۴٠,۴

هرگاه عمق  ، ٠٣٠٧٠۴تا  ٠٣٠٧٠١های  بها به ردیف اضافه
متر باشد ، برای حجم خاک واقع  ٢کانال و پی کنی بیش از 

 ۵تا  ۴متر دوبار ،  ۴تا  ٣متر یک بار ،  ٣تا  ٢شده در عمق 
 های بیشتر. بار و به همین ترتیب برای عمقمتر سه 

٠٣٠٨٠١ 

  

 مترمکعب ۶٠٠,٨

در  ٠٣٠٧٠۴و  ٠٣٠٧٠٢، ٠٣٠٧٠١های  بها به ردیف اضافه
های زیرزمینی انجام  صورتی که عملیات زیر سطح تراز آب

شود و برای آبکشی، ضمن اجرای کار، به کاربردن تلمبه 
 موتوری ضروری باشد.

٠٣٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب ٢٣,٨٠٠

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده 
شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر، 

 متری مرکز ثقل برداشت وتخلیه آن. ۵٠٠تا فاصله 

٠٣٠٩٠١ 

  

۴,۶٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده 
نشده ، مانند راههای سرویس ، ارتباطی های ساخته  در راه

متر تا  ۵٠٠و انحرافی ، در صورتی که فاصله حمل بیش از 
متر اول.  ۵٠٠کیلومتر باشد ، برای هر کیلومتر اضافه بر  ١٠

 (کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه  میشود)

٠٣٠٩٠٢ 

 
 

 

٢١  
 

 



 فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
۴,١٨٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای 
های ساخته نشده در صورتی که فاصله حمل بیش از  در راه

 کیلومتر باشد. (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود) ١٠

٠٣٠٩٠٣ 

  
۵,٣١٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیش از یک کیلومتر 
باشد ، برای هر کیلومتر اضافه بریک کیلومتر اول.  ( کسر 

 کیلومتر به تناسب محاسبه میشود ) 

٠٣٠٩٠۴ 

 ٠٣١٠٠١ تسطیح بستر خاکریزها با گریدر . مترمربع ۴٢۵  

  
 مترمربع ٩٣٠

ها و مانند  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد، به روش آشتو اصالحی تا عمق  ٨۵آنها، با تراکم 

 متر.  سانتی ١۵

٠٣١٠٠٢ 

  
 مترمربع ١,٣٣٠

ها و مانند  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد، به روش آشتو اصالحی تا عمق  ٩٠آنها، با تراکم 

 متر.  سانتی ١۵

٠٣١٠٠٣ 

  
 مترمربع ١,٧٢٠

ها و مانند  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد، به روش آشتو اصالحی تا عمق  ٩۵آنها، با تراکم 

 متر.  سانتی ١۵

٠٣١٠٠۴ 

  
 مترمربع ٢,٧٣٠

ها و مانند  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد، به روش آشتو اصالحی تا عمق  ١٠٠آنها، با تراکم 

 متر.  سانتی ١۵

٠٣١٠٠۵ 

 مترمربع ٢,٠۶٠  
غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشک در بستر 

 متر.  سانتی ١۵ها تا عمق  خاکریزها یا کف ترانشه
٠٣١٠٠۶ 

  

 مترمکعب ٧٠٠,١۵

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگی، به روش  ٨۵قشرهای خاکریزی و تونان با 

آشتو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس 
 متر باشد.  سانتی ١۵از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١١٠١ 

  

 مترمکعب ١٨,٣٠٠

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگی، به روش  ٩٠قشرهای خاکریزی و تونان با 

آشتو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس 
 متر باشد.  سانتی ١۵از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١١٠٢ 

  

 مترمکعب ٢١,٠٠٠

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگی، به روش  ٩۵قشرهای خاکریزی و تونان با 

آشتو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس 
 متر باشد.  سانتی ١۵از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١١٠٣ 

 
 

 

٢٢  
 

 



 فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٢٧,٨٠٠

و کوبیدن پخش ، آب پاشی ، تسطیح ، پروفیله کردن، رگالژ 
درصد کوبیدگی، به  ١٠٠قشرهای خاکریزی و تونان با 

روش آشتو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی 
 متر باشد . سانتی ١۵پس از کوبیده شدن ، حداکثر 

٠٣١١٠۴ 

  

 مترمکعب ١٠,٧٠٠

پخش ، آب پاشی ، تسطیح ، پروفیله کردن و کوبیدن 
قشرهای قشرهای خاکریزی سنگی ، وقتی که ضخامت 

متر باشد  سانتی ۶٠خاکریزی پس از کوبیده شدن ، حداکثر 
. 

٠٣١١٠۵ 

  
 مترمکعب 

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن قشرهای  پخش، آب
ها و گالریها طبق  خاکریزی روی ورودی و خروجی تونل

 مشخصات.

٠٣١١٠۶ 

 مترمکعب ١٨٠,۴  
ها  کانالریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پیها و 

 درصد کوبیدگی. ٩٠ها با ماشین و تراکم با  به درون آن
٠٣١٢٠١ 

 مترمکعب ۵,۶٨٠  
اختالط دو یا چند نوع مصالح، به منظور ساختن زیرسازی 

 راه یا تقویت بستر .
٠٣١٢٠٢ 

 مترمکعب ٣,٩٢٠  
پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در 

 های مورد نظر.  محل
٠٣١٢٠٣ 

 مترمکعب ٢,٧٢٠  
های تعیین  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محل

 شده دپو شده باشند، با هر ضخامت. 
٠٣١٢٠۴ 

 ماه -کیلومتر ٢,٩٩٣,٠٠٠  
های انحرافی با گریدر یا سایر وسایل  ترمیم و تسطیح راه

 مکانیکی.
٠٣١٢٠۵ 

 مترمربع ١٨۵  
با بندی مناسب  تسطیح اراضی واقع در حریم با شیب

 گریدر.
٠٣١٢٠۶ 

 مترمکعب ٣۶,۶٠٠  
تهیه ماسه بادی مرطوب ، شامل کندن، بارگیری و حمل تا 

 متر و باراندازی در محل مصرف. ۵٠٠فاصله 
٠٣١٣٠١ 

 مترمکعب ٣٣,٩٠٠  
پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی مرطوب 

 برای ساختمان بدنه راه. 
٠٣١٣٠٢ 

 مترمکعب ۴٠,٧٠٠  
تهیه ماسه بادی خشک، شامل کندن، بارگیری و حمل تا 

 متر و باراندازی در محل مصرف.  ۵٠٠فاصله 
٠٣١٣٠٣ 

 مترمکعب ۴٢,٩٠٠  
پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشک 

 برای ساختمان بدنه راه. 
٠٣١٣٠۴ 

 مترمکعب ٢٩,٣٠٠  
راه  پخش ، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی ، برای تحکیم بستر

. 
٠٣١٣٠۵ 

 
 

 

٢٣  
 

 



 فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١٠٠,۴۴  
پخش، تسطیح ، غرقاب کردن وکوبیدن ماسه بادی  برای 

 های سست و لجنی . تثبیت و تحکیم زمین
٠٣١٣٠۶ 

 ٠٣١٣٠٧ تهیه، پخش، تسطیح و کوبیدن قلوه سنگ در بستر راه. مترمکعب ١۵٨,٠٠٠  

 ٠٣١۴٠١ بندی شیروانیها. اصالح و شیب مترمربع ٣,٣١٠  

 ٠٣١۴٠٢ ها ازطریق بذرپاشی . تثبیت شیروانیها و ترانشه مترمربع   

  
 مترمربع 

های چوبی  ها ازطریق ایجاد شبکه تثبیت شیروانیها و ترانشه
 و کاشت نهال.

٠٣١۴٠٣ 

  
 مترمربع 

ها با استفاده توأم از گابیون  تثبیت شیروانیها و ترانشه
 وکاشت گیاه.

٠٣١۴٠۴ 

  
 مترمربع 

ها با استفاده از ژئوتکستایل و  شیروانیها و ترانشهتثبیت 
 کاشت گیاه .

٠٣١۴٠۵ 

  
 مترمربع 

ها با استفاده از الوار دوبله تقویت  تثبیت شیروانیها و ترانشه
 شده و کاشت گیاه.

٠٣١۴٠۶ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣۵  
ها (به صورت پلکانی و ...)  سازی شیروانی شانه راه آماده

 راه .جهت اجرای تعریض عرض 
٠٣١۵٠١ 

 
 

 

٢۴  
 

 



 های سطحی آوری و دفع آب فصل چهارم. زهکشی، جمع
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 های سطحی آوری و دفع آب فصل چهارم. زهکشی، جمع

 مقدمه
 
 هاي زیر است :  هاي زیرزمینی شامل قسمت ها و جمع کننده گذاري زهکش . عملیات لوله1

 برداري الزم.  .تمیز کردن و تسطیح مسیر ترانشه زهکش در حریم موردنیاز و انجام کارهاي نقشه1-1

 هاي لجنی) با عمق و عرض مشخص شده.  .حفر ترانشه در هر نوع زمین (به استثناي زمین1-2

 هاي زهکش در طول کنار ترانشه و نصب آن در داخل ترانشه.  لیه و توزیع لوله.تخ1-3

 .حفاظت داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی. 1-4

  هاي بتنی) . تهیه مالت و اجراي بندکشی اتصاالت در مواردي که نیاز به این کار وجود دارد (مانند لوله1-5
 ها.  ي شده طبق مشخصات براي زیر و اطراف و روي لولهبند . ریختن و پخش مصالح فیلتر دانه1-6

جا شدن  ها به منظور جلوگیري از جابه متر روي لوله سانتی 30هاي حاصل از عملیات حفاري در مرحله اول تا ارتفاع  . خاکریزي با خاك1-7
 هاي اضافی.  هاي زهکش و خاکریزي مجدد تا تراز موردنظر و پخش خاك لوله

 شستشو و رفع گرفتگی احتمالی داخل لوله و سایر عملیات مورد لزوم. . آزمایش و 1-8
  هاي زیر است : هاي زیرزمینی بدون لوله شامل قسمت ها و جمع کننده . عملیات اجراي زهکش2
 برداري الزم.   . تمیز کردن و تسطیح مسیر ترانشه زهکش در حریم موردنیاز و انجام کارهاي نقشه2-1

 هاي لجنی ) با عمق و عرض ترانشه مشخص شده.  ر هر نوع زمین ( به استثناي زمین. حفر ترانشه د2-2

 بندي شده طبق مشخصات تا کد مشخص شده.  . ریختن و پخش مصالح فیلتر دانه2-3

 هاي اضافی.  هاي حاصل از عملیات حفاري روي مصالح فیلتر تا تراز موردنظر و پخش خاك . خاکریزي با خاك2-4
مشبک، خرطومی مشبک، موجدار  PVCهایی از جنس پالستیک،  هاي سبک زهکش عبارت است از لوله . در این فصل منظور از لوله3

 آلومینیومی و فیبر قیري. 

هایی از جنس آزبست سیمانی، سفال، سیمانی، مشبک فلزي و موجدار  هاي سنگین زهکش عبارت است از لوله . در این فصل منظور از لوله4
 لزي. ف

این فصل هزینه تهیه مصالح فیلتر منظور نگردیده است. هزینه تهیه مصالح  040305و  040201، 040102، 040101هاي  . در بهاي ردیف5
 شود. این فصل به طور جداگانه و بر اساس حجم مصالح مورد مصرف پرداخت می 040306فیلتر بر اساس ردیف 

یه مصالح فیلتر و بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و هزینه ته  040306. در قیمت واحد ردیف 6
مترمکعب  1/1مترمکعب عملیات،  1باراندازي، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح فیلتر از یک کیلومتر تجاوز کند، به ازاي هر 

 شود.  و پرداخت می محاسبه  030903و  030902هاي  مورد، از ردیف مصالح فیلتر در نظر گرفته شده و هزینه حمل اضافی برحسب

اي و بارگیري و حمل تا فاصله یک  هزینه تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات با مصالح رودخانه  040307. در قیمت واحد ردیف 7
لومتر تجاوز کند، هزینه حمل اضافی کیلومتر از محل تهیه تا محل مصرف و باراندازي، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل از یک کی

 شود.  محاسبه و پرداخت می 030903و  030902هاي  برحسب مورد، از ردیف

 هاي زهکش جزء مصالح تحویلی کارفرما است. این فصل، لوله 040102و  040101هاي  . در ردیف8

هاي مربوط به  و تمیز کردن مسیر ترانشه است. در ردیف. مالك عمق ترانشه، اختالف کف ترانشه با رقوم متوسط زمین پس از آماده نمودن 9
هاي مربوط به سختی کار و حجم مازاد خاکبرداري در نظر گرفته شده و از این بابت وجه  متر هزینه 2هاي بیش از  اجراي عملیات در عمق

 اضافی پرداخت نخواهد شد.

 
 

 

٢۵  
 

 



 های سطحی آوری و دفع آب فصل چهارم. زهکشی، جمع
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
فر کانال با جدار قائم میسر نباشد و حفاظت دیواره ترانشه ضروري باشد . در صورتی که به دالیل فنی (نظیر نوع و کیفیت خاك)، امکان ح10

گردد و اگر امکان اجراي ترانشه به صورت  بندي به صورت جداگانه پرداخت می هاي مربوط در فصل قالب بهاي این عملیات از ردیف
گردد و در این صورت هزینه  پرداخت می  040304دار میسر باشد، اضافه حجم عملیات  خاکبرداري و خاکریزي اضافی از ردیف  شیب
 گردد. بست پرداخت نمی چوب

هاي زهکش مناسب نباشد با پیشنهاد مهندس مشاور و  . در صورتی که خاك حاصل از عملیات حفاري براي خاکریزي مجدد روي لوله11
شود و هزینه  عملیات خاکی با ماشین محاسبه میهاي مربوط در فصل  تصویب کارفرما از خاك قرضه استفاده خواهد شد و بهاي آن از ردیف

 هاي مربوط در همان فصل محاسبه خواهد شد.  هاي مازاد به نقاط تعیین شده طبق ردیف حمل خاك

هاي  هاي زیرزمینی و یا عملیات حفر کانال که در زمین به قسمتی از طول مسیر عملیات حفر ترانشه زهکش  040310بها در ردیف  . اضافه12
 گیرد.  گردد، تعلق می قرار دارد و بر اساس صورت جلسه اجراي عملیات که با حضور نمایندگان مهندس مشاور و پیمانکار تنظیم می لجنی

بایستی مطابق با استانداردهاي معرفی شده در مشخصات فنی انتخاب و خریداري گردد؛  هاي عمیق می هاي مورد استفاده در زهکش . لوله13
ها  قت با این استانداردها پیمانکار موظف است مراتب را به اطالع مهندس مشاور و کارفرما برساند و درصورتی که لولهدر صورت عدم مطاب

 بایستی به تأیید مهندس مشاور برسد.  توسط پیمانکار خریداري گردد نیز از این نظر می

باشد؛ در  هاي عمیق و سطحی می د و احداث زهکشاین فصل که مربوط به ایجا 040305و 040201، 040102، 040101هاي  . ردیف14
 گردد :  هاي به وجود آمده انجام گردد به شرح زیر درصدهاي تعیین شده از ردیف پرداخت می صورتی که عملیات براي ترمیم آسیب دیدگی

محاسبه و پرداخت خواهد  هاي فوق از ردیفدرصد 20هاي جزئی که شامل اصالح مصالح فیلتر باشد . در صورت ترمیم آسیب دیدگی14-1
 شد. 

هاي فوق محاسبه و پرداخت  از ردیفدرصد 50دیده باشد،  هاي آسیب هاي کلی که شامل جایگزینی لوله دیدگی . در صورت ترمیم آسیب14-2
 خواهد شد.

ر طول مسیر از حاصل ضرب سطح مقطع کانال در زیر تراز آب د 040312و  040311هاي  . حجم عملیات قابل پرداخت در ردیف15
 آید. عملیات به دست می
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 های سطحی آوری و دفع آب فصل چهارم. زهکشی، جمع
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٧٠,١٠٠

های سبک زهکش تا قطر  های عمیق با لوله اجرای زهکش
متر و عمق تا  سانتی ۶٠متر با ترانشه به عرض تا  میلی ٢۵٠

 متر . ٢

٠۴٠١٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠٢

های سنگین زهکش تا قطر  های عمیق با لوله اجرای زهکش
 ٢متر و عمق تا  سانتی ٨٠متر با ترانشه به عرض  میلی ٢۵٠
 متر .

٠۴٠١٠٢ 

 مترطول ۶٠٠,۵٩  
های زهکش با  های زیرزمینی بدون لوله اجرای زهکش

 متر . ٢متر و عمق تا  سانتی ۶٠ترانشه به عرض 
٠۴٠٢٠١ 

  
 مترطول ٢٠,٠٠٠

که   ٠۴٠٢٠١و  ٠۴٠١٠٢و  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
متر باشد ، به ازای هر متر اضافه  ٢عمق ترانشه بیش از 

 . یک متر به تناسب حساب میشود) عمق (کسر

٠۴٠٣٠١ 

  
 مترطول ١٧,٨٠٠

در  ٠۴٠٢٠١و  ٠۴٠١٠٢و  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
های مذکور در  صورتی که عرض ترانشه بیش از عرض

 . متر اضافه عرض سانتی ٣٠ها باشد، به ازای هر  ردیف

٠۴٠٣٠٢ 

 مترطول ۶٢٠,٨  
در   ٠۴٠٢٠١و  ٠۴٠١٠٢،  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 های لجنی صورت گیرد. صورتی که عملیات در زمین
٠۴٠٣٠٣ 

  

 مترمکعب ٣٣,١٠٠

خاکبرداری اضافی ناشی از حفر دیواره ترانشه در 
به صورت  ٠۴٠٢٠١و  ٠۴٠١٠٢و  ٠۴٠١٠١های  ردیف
ناپذیر باشد،   دار که به علت جنس زمین اجتناب شیب

 برحسب حجم خاک اضافی برداشته شده.

٠۴٠٣٠۴ 

 مترمکعب ٣,٩٠٠  
های سطحی و پخش مصالح زهکش برای  اجرای زهکش

 استفاده در زیرقشر رویه.
٠۴٠٣٠۵ 

 مترمکعب ٢٩٨,٠٠٠  
بندی شده برای مصرف  تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه

 های سطحی و عمیق. در زهکش
٠۴٠٣٠۶ 

  
 مترمکعب ١٨٩,٠٠٠

زهکشی طبق تهیه، حمل، پخش، تسطیح و کوبیدن مصالح 
ای به منظور زهکشی بستر راه  مشخصات با مصالح رودخانه

 ها و موارد مشابه. و کف ترانشه

٠۴٠٣٠٧ 

  
 مترطول ٧٩۵

ایجاد مسیرهای هدایت آب در هر نوع زمین غیرسنگی و 
های سطحی باالدست جاده به طرف  دج جهت هدایت آب

 آبروها.

٠۴٠٣٠٨ 

  
 مترطول ٩٩٠

های سطحی در  آوری و دفع آب جمعایجاد کانال خاکی 
هایی که دارای سکوی میانی هستند و تراز این  وسط راه

 تر است. قسمت میانی از تراز جاده پایین

٠۴٠٣٠٩ 
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 های سطحی آوری و دفع آب فصل چهارم. زهکشی، جمع
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٢٨,٩٠٠  
در صورتی که   ٠۴٠٣٠٨و  ٠۴٠٣٠٧های   بها به ردیف اضافه

 های لجنی صورت گیرد . عملیات در زمین
٠۴٠٣١٠ 

  

 مترمکعب ۶٠٠,٣٨

،  ٠۴٠٢٠١،  ٠۴٠١٠٢،  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
در صورتی که عملیات در زیر تراز   ٠۴٠٣٠٨و  ٠۴٠٣٠٧

های زیرزمینی انجام شود و استفاده از پمپ برای تخلیه  آب
 آب الزم باشد.

٠۴٠٣١١ 

  

 مترمکعب ٢۴,۶٠٠

،  ٠۴٠٢٠١،  ٠۴٠١٠٢،  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
در صورتی که عملیات در زیر تراز   ٠۴٠٣٠٨و  ٠۴٠٣٠٧

های زیرزمینی انجام شود و استفاده از پمپ برای تخلیه  آب
 آب ضروری نباشد .

٠۴٠٣١٢ 

 ٠۴٠۴٠١ ها ( درناژ ) با قلوه سنگ . سنگریزی پشت دیوارها و پل مترمکعب ٢٢٩,٠٠٠  

  
 مترمربع 

و استقرار آن در سطوح  (Geotextiles)ها  پارچه تهیه زمین
 زهکش.

٠۴٠۵٠١ 
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 کوبی و سپرکوبی فصل پنجم. حفاری، شمع
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 کوبی و سپرکوبی فصل پنجم. حفاری، شمع

 مقدمه

 
هاي این فهرست بها  هاي مربوط در سایر فصل ساخته با استفاده از ردیف ها وسپرهاي بتنی پیش ریزي شمع میلگرد و بتن بندي، . بهاي قالب1

 شود. پرداخت می

هاي مربوط، از فصل کارهاي فوالدي   . بهاي تهیه و حمل و باراندازي شمع یا سپر فلزي در صورتی که در کار باقی بماند، طبق ردیف2

 خواهد شد. سنگین پرداخت 

شود. بهاي کالهک سرشمع (حفاظ فلزي نوك شمع ) جداگانه  کوبی به ازاي متر طول شمع کوبیده شده پرداخت می هاي شمع . بهاي ردیف3

 شود.  از ردیف مربوط در فصل کارهاي فوالدي سنگین پرداخت می

و یا  24نمره  Hبا تیرآهن درصد 10ف وزن تا میزان اختال 050305و  050304، 050302، 050301هاي  . منظور از کلمه حدود در ردیف4

 باشد.  متر می سانتی 24لوله به قطر خارجی 

ها و سپرهاي فلزي به  هاي استاندارد به صورت یکپارچه و بدون جوش باشند و در مورد شمع ها و سپرهاي فلزي، باید بر اساس طول . شمع5

ع یا سپر به طول استاندارد و قطعات بعدي برحسب مورد با حداقل تعداد اتصاالت و طول بیش از طول استاندارد، باید اولین قطعه شم

ها منظور  ها و سپرها براي افزایش طول، در قیمت جوشکاري مورد استفاده قرار گیرند. هزینه برشکاري، جوشکاري و اتصاالت قطعات شمع

 شده است. 

کمتر از طول آن که طبق نقشه یا دستورکار مهندس مشاور ساخته شده است باشد،  رود، . هرگاه طول شمع یا سپرفلزي که در زمین فرو می6

هاي  درصد بهاي ردیف 30بابت بهاي بارگیري، حمل و کوبیدن آن قسمت از شمع یا سپر که خارج از زمین طبیعی قرار گرفته است، معادل 

ها  کوبی است. هزینه بریدن اضافه طول شمع ، ازنقطه آغاز شمعگیري طول شمع بارگیري و حمل و کوبیدن پرداخت خواهد شد. مالك اندازه

 هاي مربوط منظور شده است.  یا سپرهاي کوبیده شده، در قیمت

کوبی به صورت  با شیب حداکثر یک افقی و پنج قائم، با استفاده از قیمت ردیف مربوط براي شمع  . بهاي کوبیدن شمع فلزي به طور مایل،7

 شود.  فی پرداخت میدرصد اضا 15عمودي و 

با شیب از یک افقی و پنج قائم، تا حداکثر یک افقی و سه قائم با استفاده از قیمت ردیف مربوط   . بهاي کوبیدن شمع فلزي به طور مایل،8

 شود. درصد اضافی پرداخت می 30کوبی به صورت عمودي و  براي شمع

کیلوگرم  است. بهاي ردیف یادشده، به  122متر و با وزن تقریبی هر متر مربع  12براي کوبیدن سپر فلزي به عمق تا  050401. بهاي ردیف 9

 گیرد. عمق کوبیده شده سپر فلزي در زمین تعلق می

 هاي سپرکوبی اعم از فلزي یا بتنی منظور از یک متر مربع سپرکوبی، دو مترمربع سطح اصطکاك سپر با زمین است.  . در ردیف10

. چنانچه به علت قصور و عدم رعایت مشخصات از طرف پیمانکار، امتداد شمع یا سپر، موقع کوبیدن منحرف شود یا شمع و سپر صدمه 11

ها و سپرهاي مزبور، باید بیرون کشیده شوند و مجدداً طبق نقشه و مشخصات، شمع کوبی و سپرکوبی انجام شود. هیچ گونه  ببیند، شمع

 هاي مزبور به عهده پیمانکار است.  ها و سپرها، به عمل نخواهد آمد و هزینه کوبیدن و بیرون آوردن این گونه شمعپرداختی براي تهیه، 

 شود.  گونه وجه اضافی پرداخت نمی ها یا سپرها از هر نوع، که در اثر کوبیدن صدمه دیده باشد، هیچ . بابت هزینه بریدن و ترمیم سرشمع12

هاي درج شده در  متر تجاوز کند، بهاي حمل براساس ردیف 50نانچه فاصله حمل مصالح حاصل از حفاري از هاي حفاري، چ . در ردیف13

 شود.  فصل عملیات خاکی با ماشین، پرداخت می
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 کوبی و سپرکوبی فصل پنجم. حفاری، شمع
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 بینی شده است. هاي مربوط پیش ها و سپرهاي بتنی از دپوي محل ساخت تا محل کوبیدن، به هر فاصله در قیمت ردیف . هزینه حمل شمع14

گونه  سازي محل کار محاسبه شده است و از این بابت هیچ دیده پی و آماده هاي آسیب هزینه تخلیه قسمت 050502. در بهاي واحد ردیف 15

 شود. پرداخت دیگري انجام نمی

 شود. استفاده میهاي حفر چاه، در فصل دوم عملیات خاکی با دست،  دستی، از ردیف  لفاري محل شمع به هر قطر با وسایح  هزینه.16
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 کوبی و سپرکوبی پنجم. حفاری، شمعفصل 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,۴۶۶,١

های سنگی و  زنی عمودی در بتن و زمین گمانه حفاری و
 ٣متر به هر منظور برای عمق تا  میلی ٢۶سخت به قطر تا 

 متر.

٠۵٠١٠١ 

  
 مترطول ١,٧۵٩,٠٠٠

های سنگی و  زنی عمودی در بتن و زمین حفاری و گمانه
 ٣متر به هر منظور برای عمق تا  میلی ۵۶سخت به قطر تا 

 متر.

٠۵٠١٠٢ 

  
 مترطول ٢١٨,٠٠٠

متر  سانتی ٢۵×  ٢۵بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار، استقرار در محل 

 متر. ۶شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 

٠۵٠٢٠١ 

  
 مترطول ٣۶١,٠٠٠

متر،  سانتی ٣٠×  ٣٠بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
، استقرار در محل حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار 

 متر. ١١شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 

٠۵٠٢٠٢ 

  
 مترطول ٣٢,٣٠٠

متر که به  سانتی ۵، به ازای هر  ٠۵٠٢٠٢بها به ردیف  اضافه
متر به  سانتی ۵هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود. (کسر 

 تناسب محاسبه میشود)

٠۵٠٢٠٣ 

 مترطول ۴١,٢٠٠  
های بتنی به طور مایل، با شیب  شمع بها برای کوبیدن اضافه

 قائم. ۵حداکثر یک افقی و 
٠۵٠٢٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٨٢  
های بتنی به طور مایل، با شیب  بها برای کوبیدن شمع اضافه

 قائم. ٣قائم تا حداکثریک افقی و  ۵از یک افقی و 
٠۵٠٢٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٢٧

و یا  ٢۴تا نمره   Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق، نبشی، ناودانی و یا  شمع

نظیر  Hترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 
باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل وکوبیدن آن به 

 های نرم. متر در زمین ١٢طور عمودی تا عمق 

٠۵٠٣٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴۴۴

و یا  ٢۴تا نمره   Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق، نبشی، ناودانی و یا  شمع

نظیر  Hترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 
باشد ، حمل از پای کار ، استقرار در محل وکوبیدن آن به 

 های سخت. متر در زمین ١٢طور عمودی تا عمق 

٠۵٠٣٠٢ 

  

 مترطول ٢٨,٩٠٠

 ٢به ازای هر  ٠۵٠٣٠٢و  ٠۵٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
متر که به نمره تیرآهن اضافه شود. این ردیف برای  سانتی
شده از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی و یا   های ساخته شمع

نظیر  Hترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 
 باشد نیز قابل پرداخت است.

٠۵٠٣٠٣ 

 
 

 

٣١  
 

 



 کوبی و سپرکوبی پنجم. حفاری، شمعفصل 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٣۴١,٠٠٠

متر  سانتی ٢۴بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا 
های توخالی ساخته شده با سپر فلزی یا ورق که  و یا شمع

وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد، حمل از پای کار، 
استقرار در محل شمع وکوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 

 های نرم.  متر در زمین ١٢

٠۵٠٣٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶۶۶

متر  سانتی ٢۴بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا 
های توخالی ساخته شده با سپر فلزی و یا ورق،  و یا شمع

که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد، حمل از پای 
کار، استقرار در محل شمع وکوبیدن آن به طور عمودی تا 

 های سخت.  متر در زمین ١٢عمق 

٠۵٠٣٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴۴

 ٢به ازای هر  ٠۵٠٣٠۵و٠۵٠٣٠۴های  بها به ردیف اضافه
متر که به قطر خارجی لوله اضافه شود. این ردیف  سانتی

های توخالی ساخته شده از سپر فلزی یا ورق که  برای شمع
وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد نیز قابل پرداخت 

 است.

٠۵٠٣٠۶ 

 ٠۵٠٣٠٧ های فلزی. شمعخارج کردن انواع  مترطول ۵٠٠,١٧٩  

  
 مترمربع ۵٠٠,٣١٧

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای کار، 
متر، در  ١٢استقرار در محل سپرکوبی وکوبیدن تا عمق 

 حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند.

٠۵٠۴٠١ 

  
 مترمربع ۵٩٩,٠٠٠

استقرار در تهیه سپرفلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار، 
متر و خارج کردن  ١٢محل سپرکوبی، کوبیدن آن تا عمق 

 سپر.

٠۵٠۴٠٢ 

 ٠۵٠۴٠٣ خارج کردن سپر فلزی . مترمربع ١٧١,٠٠٠  

  
 مترمکعب ١,٩٢٠,٠٠٠

 ٢٠٠های نرم و پرکردن آن با بتن به عیار  کندن چاه در زمین
کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای تقویت پی دیوارها و 

 ها.  پایه پل

٠۵٠۵٠١ 

  

 مترمکعب ۴٩٠,٠٠٠,٢

کیلوگرم سیمان در متر مکعب، به  ٢۵٠تزریق بتن به عیار 
های آسیب دیده پیهای بتنی، با استفاده  منظور ترمیم قسمت

های  فلزی و بیرون کشیدن صندوقه. برحسب  صندوقهاز 
 حجم بتن مصرفی.

٠۵٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,۴٢

در صورت استفاده از  ٠۵٠۵٠٢بها به ردیف  اضافه
های بتنی، در شرایطی که صندوقه در کار باقی  صندوقه

 بماند. برحسب حجم بتن مصرفی.

٠۵٠۵٠٣ 
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 کوبی و سپرکوبی پنجم. حفاری، شمعفصل 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ١,٧۴٣,٠٠٠

در صورت استفاده از  ٠۵٠۵٠٢بها به ردیف  اضافه
های فلزی، در شرایطی که صندوقه در کار باقی  صندوقه

 بماند. برحسب حجم بتن مصرفی.

٠۵٠۵٠۴ 

  
 مترمربع ٨٠٢,٠٠٠

بارگیری سپر بتنی مسلح به ابعاد مختلف، حمل از دپوی 
محل ساخت، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن به 

 متر.  ۶عمق تا 

٠۵٠۶٠١ 
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 فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی

 مقدمه
 
 

مانند سنگ، ماسه، سیمان و آب و بارگیري و حمل تا فاصله یک هاي این فصل، هزینه تهیه تمام مصالح،  هاي واحد ردیف . در قیمت1
ها منظور شده است؛ ولی در مورد سیمان،  کیلومتر (به استثناي حمل سیمان) از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازي، در قیمت

از یک کیلومتر تجاوز کند، هزینه حمل  کیلومتر منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح یاد شده 30هزینه حمل از محل تهیه تا 
، براي هریک از اجزاي تشکیل دهنده، به ازاي مترمکعب کیلومتر پرداخت 3هاي مربوط در فصل  اضافی برحسب مورد از ردیف

ونقل هاي درج شده در فصل حمل  کیلومتر سیمان از محل تهیه تا مرکز ثقل کارگاه، بر اساس ردیف 30شود. هزینه حمل مازاد بر  می
 شود. محاسبه و پرداخت می

 گیرد که به صورت نما چیده شده باشد.  بهاي نماسازي دیوارهاي سنگی، تنها به سطحی از دیوار تعلق می هاي نماسازي و اضافه . ردیف2

و  شود هاي مربوط پرداخت می هاي نما، از ردیف . در عملیات بنایی سنگی نمادار حجم بنایی سنگی با محسوب نمودن سنگ3
 شود.  بهاي نماسازي سنگی نیز، برحسب مورد جداگانه پرداخت می هاي اضافه ردیف

تراش است که در تمام حجم  تراش و تمام ، به ترتیب مربوط به سنگ سرتراش، نیم060503و  060502، 060501هاي  . بهاي ردیف4
 ازي در این موارد پرداخت نخواهد شد. بهاي نماس هاي یادشده، اضافه هاي ردیف بنایی انجام شود. با پرداخت قیمت

 شود.   مترمکعب ماسه در نظر گرفته می3/0. براي محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر ماسه، در هر یک مترمکعب عملیات بنایی، 5

ه در نظر گرفته مترمکعب سنگ الش3/1. براي محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر سنگ، در هر یک مترمکعب عملیات بنایی، 6
 شود. می

 100هاي بعدي، حجم آب مصرفی، معادل  پاشی . براي محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر آب، براي هر نوع عملیات بنایی و آب7
 شود. لیتر براي هریک مترمکعب عملیات بنایی در نظر گرفته می

 شود. اسبه می، برحسب سطح مقطع یک وجه درز مح060801و  060606. بهاي ردیف 8

 شود. پرداخت نمی 060602، ردیف 060601. با پرداخت ردیف 9

 بینی نشده است. ، هزینه تراش نماي سنگ به صورت منحنی پیش060602. در ردیف 10

یعنی یک واحد حجم سیمان  1:6ها براي اختالط ماسه و سیمان نسبت حجمی است. براي مثال مالت  هاي داده شده در مالت . نسبت11
هاي یادشده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت در جداول مربوط، در کلیات  واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 6در مقابل 

 این فهرست آمده است.

 گیرد.  درجه تعلق می 55تا  10هاي با زاویه  ها و شیروانی به شیب  060103هاي  بهاي ردیف . اضافه12

 شود. (سطح مستطیل محیط بر قسمت مرمت شده). سطح نماسازي مرمت شده انجام میبراي  060701. پرداخت ردیف 13

التفاوت  دار براي تولید تور سنگ استفاده شده باشد، براساس فاکتور مابه ، چنانچه از مفتول روکش060106و  060105هاي  . در ردیف14
 باشد. بهاي آن قابل پرداخت می

متر از  500ر در معدن سنگ، تهیه سنگ مالون طبق مشخصات، بارگیري و حمل آن تا فاصله شامل عملیات انفجا  060901. ردیف 15
 شود. هاي مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین محاسبه و پرداخت می متر از ردیف 500معدن است. بهاي حمل مازاد بر 

بري ترانشه واقع در مسیر استفاده شود، بهاي  . درصورتی که براي خشکه چینی با سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از کوه16
 گیرد. مورد عمل قرار می 50/0، با اعمال ضریب 060102ردیف 
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 فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
بري واقع در مسیر استفاده شود بهاي  . در صورتی که براي اجراي تور سنگ (گابیون) با سنگ الشه، از سنگ الشه حاصل از کوه17

 گیرد. ر میمورد عمل قرا 9/0، با اعمال ضریب 060106ردیف 
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 فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی
 ١٣٩٧سال فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١۴۴,۵٠٠  
، وقتی که  ٠۶٠١٠٢و  ٠۶٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 ها و شیروانیها انجام گردد . عملیات در شیب
٠۶٠١٠٣ 

 مترمکعب ١,١۶٢,٠٠٠  
مرمت پیهای سنگی با استفاده از قلوه سنگ و یا الشه سنگ 

 و دوغاب ریزی .
٠۶٠١٠۴ 

 مترمکعب ۵٠٠,٧۴٣  
تورسیمی تهیه ، ساخت و نصب تور سنگ ( گابیون ) با 

 گالوانیزه و قلوه سنگ
٠۶٠١٠۵ 

 مترمکعب ١,٠٣٧,٠٠٠  
تهیه ، ساخت و نصب تور سنگ ( گابیون ) با تورسیمی 

 گالوانیزه و سنگ الشه .
٠۶٠١٠۶ 

 ٠۶٠٢٠١ در پی . ١:۵بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترمکعب ١,١١٢,٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠٢ در پی . ١:۴ماسه سیمان بنایی با سنگ الشه ومالت  مترمکعب ١,١۴١,٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠٣ در پی . ١:٣بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترمکعب ١,١٧٧,٠٠٠  

 مترمکعب ٢٩٢,٠٠٠  
برای  های بنایی با سنگ الشه در پی ، بها به ردیف اضافه

 بنایی در دیوار .
٠۶٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١٢۶  
الشه ، بابت نماسازی های بنایی با سنگ  بها به ردیف اضافه

 با سنگ الشه موزائیکی .
٠۶٠۴٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٣٩  
های بنایی با سنگ الشه ، بابت نماسازی  بها به ردیف اضافه

 با سنگ با دبر ، با ارتفاع مساوی در هر رگ .
٠۶٠۴٠٢ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١٣٩

های بنایی با سنگ الشه وقتی کار به  بها به ردیف اضافه
آبشستگی پی و پایه سنگی بوده و صورت تعمیر 

یکپارچگی بخش قدیم و جدید ضروری باشد برحسب 
 حجم مرمت شده .

٠۶٠۴٠٣ 

 مترمربع ۴٨۶,۵٠٠  
های بنایی با سنگ الشه ، بابت نماسازی  بها به ردیف اضافه

 با سنگ سرتراش .
٠۶٠۴٠۴ 

 مترمکعب ٢٧٩,٠٠٠  
برای های بنایی با سنگ الشه در پی  بها به ردیف اضافه
 ها. و برید پل  رادیه

٠۶٠۴٠۵ 

 ٠۶٠۵٠١ . ١:٣بنایی با سنگ سرتراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٠٠٠,۵۴۵,٢  

 ٠۶٠۵٠٢ . ١:٣بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٠٠٠,٢,٧٠۵  

  
 مترمکعب ۵٠٠,١۵٩

های قوسی شکل (این  بها برای بنایی در طاق پل اضافه
های قوسی تا دهانه  شامل بهای چوب بست پل بها اضافه

 متر است). ١٠متر و خود  ١٠

٠۶٠۶٠١ 

 مترمکعب ١٧٩,٠٠٠  
بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی ، در صورتی  اضافه

 که بنایی در انحنا انجام شود.
٠۶٠۶٠٢ 
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 فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی
 ١٣٩٧سال فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ١۵٢,٠٠٠

 ۵بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از  اضافه
بها برای  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه

متر یک بار، برای حجم  ١٠تا  ۵حجم بنایی واقع در ارتفاع 
متر دوبار و به همین ترتیب برای  ١۵تا  ١٠بنایی واقع در 

 های بیشترپرداخت میشود. ارتفاع

٠۶٠۶٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٢۵

تر از  عملیات بنایی پائینبها به بناییهای سنگی ، هرگاه  اضافه
تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین 

 الزامی باشد . اجرای عملیات، 

٠۶٠۶٠۴ 

  
 مترمکعب -٢٠٩,٠٠٠

های بنایی با سنگ، در صورتی که از  کسر بها به ردیف
های واقع در  بری ترانشه مصالح سنگ الشه حاصل از کوه

 مسیر استفاده شود.

٠۶٠۶٠۵ 

 مترمربع ١٢۶,۵٠٠  
تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام  عملیات الزم 

 و به هر شکل .
٠۶٠۶٠۶ 

  
 مترمربع ۶۶٣,٠٠٠,١

های  مرمت نمای دیوارهای سنگی به صورت تخلیه سنگ
آسیب دیده و جایگزینی با سنگ مرغوب و بندکشی 

 مربوط. 

٠۶٠٧٠١ 

 ٠۶٠٨٠١ احیای درز انقطاع در دیوارهای سنگی.بازسازی و  مترمربع ١,٣۶٠,٠٠٠  

 ٠۶٠٩٠١ دسیمتر مکعب. ١۵تا  ١٠تهیه سنگ مالون به حجم تقریبی  عدد ٣١,٢٠٠  

 ٠۶١٠٠١ های سنگی. تهیه و مصرف چسب سنگ برای مرمت سازه کیلوگرم   

 
 

 

٣٧  
 

 



 فصل هفتم. اندود و بندکشی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل هفتم. اندود و بندکشی

 مقدمه
 
 شود. به منظور اندودکاري روي آنها، وجه اضافی پرداخت نمی . براي زخمی کردن سطوح (غیر از سطوح بتنی و بتن مسلح) 1

متر مربع کمتر باشد، از سطح  0.1هایی که هرکدام از  گیري خواهد شد و سطح سوراخ شود، اندازه میها، سطح نهایی که بندکشی  . در بندکشی2
 بندکشی کسر نخواهد شد.

هاي  مربوط منظور شده است و از  پاشی، در قیمت ردیف ها، تمیز کردن سطح زیر کار و درآوردن مالت اضافی و همچنین آب . در بندکشی3
 شود. خت نمیاین بابت وجه اضافی پردا

 شود. . مبناي محاسبه ارتفاع، متوسط تراز زمین طبیعی پاي کار در نظر گرفته می4

هاي این فصل هزینه تهیه و حمل مصالح به هر فاصله تا محل مصرف در نظر گرفته شده است و از این بابت وجه اضافی  . در ردیف5
 شود.  پرداخت نمی

یعنی یک واحد حجم سیمان در  1:6اختالط ماسه و سیمان نسبت حجمی است. براي مثال مالت ها براي  هاي داده شده در مالت . نسبت6
هاي یادشده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت در جداول مربوط، در کلیات این  واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 6مقابل 

 فهرست آمده است.

ترك خورده باشد و تخریب   تی که سنگ (سنگ معدن یا سنگ تراش و نظایر آن)مربوط به مرمت ابنیه سنگی است، وق 070401. ردیف 7
 گردد. دیده مقرون به صرفه نباشد. در این صورت فضاي ترك پس از بادگیري با چسب سنگ، پر شده و پرداخت می هاي آسیب قسمت

 

 
 

 

٣٨  
 

 



 فصل هفتم. اندود و بندکشی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٩٠٠,٨۵  
متر روی سطوح  سانتی ١اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 . ١:  ٣افقی ، قائم و مورب ، با مالت ماسه سیمان 
٠٧٠١٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٣  
متر روی سطوح  سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 . ١:  ٣افقی ، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 
٠٧٠١٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١٣۶  
متر روی سطوح  سانتی ٣اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 . ١:  ٣افقی ، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 
٠٧٠١٠٣ 

 مترمربع ٢٠٣,٠٠٠  
متر روی سطوح  سانتی ۵اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 . ١:  ٣افقی ، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 
٠٧٠١٠۴ 

  
 مترمربع ۶٧,٩٠٠

بندکشی نمای سنگی با سنگ الشه موزائیک با مالت ماسه 
 ۵در سطوح افقی ، قائم یا مورب تا ارتفاع  ١:  ٣سیمان 

 متر .

٠٧٠٢٠١ 

  
 مترمربع ٧٠٠,۴۶

بندکشی نمای سنگی بادبر ، سرتراش ، نیم تراش و تمام 
در سطوح افقی ،قائم یا  ١:  ٣تراش  با مالت ماسه سیمان 

 متر. ۵مورب تا ارتفاع 

٠٧٠٢٠٢ 

  

 مترمربع ٣٣,٣٠٠

بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در  اضافه
،  متر یک بار ١٠تا  ۵بها از  متر . این اضافه ۵ارتفاع بیش از 

متر دوبار و به همین ترتیب در ارتفاعات بعدی  ١۵تا  ١٠
 پرداخت میشود.

٠٧٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٨٩

بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، وقتی  اضافه
عملیات بندکشی،  شامل تخلیه بندهای آسیب دیده و 

 پاکسازی بند نیز باشد ، برحسب سطح مرمت شده. 

٠٧٠٣٠١ 

 مترطول ١١,٩٠٠  
پرکردن ترکها در ابنیه سنگی با استفاده از مواد پرکننده مانند 

 مالت سیمانی و دوغاب برحسب متر طول ترک. 
٠٧٠٣٠٢ 

  
 مترمربع 

مرمت سنگ در ابنیه سنگی با استفاده ازچسب سنگ و 
 نظایر آن .

٠٧٠۴٠١ 
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 بندی فصل هشتم. قالب
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 بندی فصل هشتم. قالب

 مقدمه 

 
 قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزي و یا ترکیبی از آن دو است.  هاي این فصل،  هاي موضوع ردیف . قالب1

هاي روسی یا مشابه آن است. چوب کاج وارداتی معروف به چـوب روسـی، اعـم از ایـن کـه محصـول        . منظور از تخته نراد خارجی، چوب2
 شود.   ها شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده می کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن

 ریخته شده که در تماس با قالب است، مالك محاسبه خواهد بود.  ها، سطوح بتن  بندي . در اندازه گیري قالب3

 هاي این فصل، به شرح زیر است:   . مبناي محاسبه ارتفاع کار مشخص شده در ردیف4

 گیرد.   . در مورد دیوارها، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روي پی که دیوار روي آن قرار می4-1

 بندي تا سطح زیرین دال.  هاي قالب ز دال ساده تشکیل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پاي شمعهایی که ا . در مورد تابلیه پل4-2

بنـدي تـا سـطح     هـاي قالـب   هایی که از تیر و دال و یا تیر و تیرچه و دال تشکیل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پاي شـمع  . در مورد پل4-3
 زیرین تیر. 

، براي تحکیم بستر طبیعی زیر چوب بست، عملیاتی مانند ساختن دیوارهاي بتنی یا بنـایی و ماننـد   تبصره) چنانچه طبق دستور مهندس مشاور
بنـدي،   هاي مربوط پرداخت خواهد شد، بدیهی است در این صورت، مبناي محاسبه ارتفاع قالب آن انجام شود،بهاي عملیات یاد شده، از ردیف

 تراز روي عملیات انجام شده خواهد بود. 
 هاي پشت بند، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجراي کامل کار در نظر گرفته شده است. هاي این فصل، هزینه دیف. در ر5

اي ازقطعات فلزي یا چوبی یا مخلوطی از آن دو به صورت افقی یا قائم و یا مایـل   . منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه6
 شود. ها، به کار برده می نگهداري قالب و انتقال نیروهاي ناشی از بتن ریزي از قالب به زمین، یا سایر تکیه گاهو یا قوسی است، که براي 

 . منظور از پشت بند در این فصل، بسته به نوع قالب، به ترتیب زیر است:7

ي نگهـداري قالـب درمقابـل نیروهـاي ناشـی از      هـا بـرا   هاي فلزي افقی، قائم یا مایل و یا قوسی اسـت کـه از آن   . در قالب فلزي، پروفیل7-1
 تواند از جنس چوب نیز باشد. شود. پشت بند قالب فلزي، می ریزي، به کار برده می بتن

شـود   ها، استفاده مـی  ها براي اتصال قطعات قالب به یکدیگر و تقویت آن . در قالب چوبی، قطعات چهارتراش، افقی یا قائم است که از آن7-2
 ه جاي چهارتراش، قطعات فلزي و یا ترکیبی از چوب و فلز باشد.  تواند ب و می

 بینی شده است.   بندي دیوارها، هزینه تهیه و نصب فاصله نگهدار پیش هاي قالب . در ردیف8

ه بـا فشـار بـتن    کـه بـراي مقابلـ     هاي فلزي یا پالستیکی و میله دو سر رزوه و واشر و مهره اسـت،  . منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله9
 گیرد. مورداستفاده قرار می

 ها منظور شده است.  . هزینه رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزي، در قیمت10

ي بند بندي این فصل، بهاي ماده رهاساز (روغنی و مانند آن) وسیم، میخ، پیچ و مهره الزم که بسته به مورد، براي قالب هاي قالب . در ردیف11
 ها منظور شده است.  گیرند، در قیمت چوبی یا فلزي مورداستفاده قرار می

 هاي این فصل منظور شده است.   ها، در قیمت . بهاي انجام عملیات الزم براي ایجاد پخ در گوشه قالب12

 شود.  بندي کسر نمی متر مربع، از سطح قالب 5/0بندي، سطح سوراخ تا  . در محاسبه قالب13

 فاصله داخل به داخل بین دو پایه هر دهانه، در ارتفاع زیر تابلیه، در امتداد محور راه است.   ها، منظور از دهانه،  . در پل14

هـاي متشـکل از    ها از تیر، تیرچه و دال تشکیل شده باشد، برحسب مورد، برابر بهاي قالب تابلیه پـل  هایی که تابلیه آن بندي  پل . بهاي قالب15
 تیر و دال است.  
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 بندی فصل هشتم. قالب
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
هایی کـاربرد دارد کـه    متر و همچنین براي دال 20ها از روي پی، حداکثر  هاي این فصل، براي دیوارهایی است که متوسط ارتفاع آن . قیمت16

هاي داراي تابلیـه تیـر و دال و یـا تیـر و تیرچـه و دال،       متر تا سطح زیرین دال باشد. در مورد پل 10ها،  بندي آن هاي قالب متوسط ارتفاع شمع
 متر باشد.   10ها تا سطح زیرین تیرها،  هاي این فصل اعتبار دارد که حداکثر متوسط ارتفاع پاي شمع موقعی قیمت

 ، پرداخت میشود.  080301ها در هر ارتفاع و با هر دهانه، از ردیف  ساخته ( بتنی یا فلزي ) پل بندي دال بین تیرهاي پیش . بهاي قالب17

 ، پرداخت خواهد شد. 080402بهاي ردیف  ا دستورکار مهندس مشاور، قالب در کار باقی بماند،اضافه. در مواردي که طبق نقشه ی18

بنـدي دو وجـه درز    هاي بتنی، قالب سازي ، در ارتباط با درزهاي انبساط در بتن و درزهاي کف080502و  080501هاي  . با پرداخت ردیف19
 د.  شو اند، پرداخت نمی که مجاور یکدیگر قرار گرفته

ها (در صورت نیاز و اجرا)، با نظر مهنـدس مشـاور و تصـویب     بست الزم براي جلوگیري از ریزش خاك در پی . هزینه تخته کوبی و چوب20
 080601کارفرما و تنظیم صورتجلسه اجرایی، برحسب سطحی که تخته کوبی شده است (سطح تمـاس تختـه بـا دیـواره پـی)، طبـق ردیـف        

 شود، این ردیف قابل پرداخت نیست.   کنی به صورت شیب دار انجام می هایی که پی شود. در زمین پرداخت می

بسـت شـامل تهیـه و بـه کـاربردن لـوازم و مصـالح، ماننـد چـوب گـرد،            هاي مربوط به چوب بست تونل، تمام هزینه هاي چوب . در ردیف21
هـاي یـاد شـده بـر اسـاس حجـم        بینی شده است. ردیف شش، پیشچهارتراش، الوار، تخته به منظور حفاظت و تثبیت جدار تونل، تا انجام پو

 شود.   بست در آن انجام شده است، طبق نقشه و دستورکار مهندس مشاور، پرداخت می قسمتی از حفاري که چوب

آن با لغـزش انجـام    . منظور از قالب لغزنده قالبی است که سطح بتن با سطح قالب، در طول اجراي سازه دائماً در تماس باشد و تغییر مکان22
توان جزء قالب لغزنده به حسـاب   شوند، نمی هایی را که هر نوبت، از محل خود باز شده و دوباره در محل جدید بسته می شود، بنابراین، قالب

 آورد. 

گیرنـد،   ن قرار مـی متر، قیراندود کردن آن بخش از تیرهاي عمودي که در داخل زمی 5/0، شامل کندن زمین به عمق 080901. قیمت ردیف 23
کارگذاري تیرهاي چوبی عمودي، متصل کردن تیرها به یکدیگر به وسیله تیرهاي جانبی با استفاده از میخ و پرکردن مجدد زمین کنده شـده در  

 باشد. ها می پاي پرچین

هـر عـدد پایـه چـوبی پرداخـت       مترمکعب براي 125/0و به میزان  120103از ردیف   080902ریزي مربوط به ردیف  . هزینه عملیات بتن24
 شود. می
هاي  متر، سه درصد به بهاي ردیف 10متر باشد، به ازاي هر متر مازاد بر  20متر تا  10دال سقف یا تیر در تراز بیش از  که  یدر صورت. 25

 متري اضافه شود. 10مربوط به ارتفاع 
 مورد نظر باشد: 4/18ریزي دال سقف در تراز  مثال: چنانچه بتن

252/0) =03/0(×)10-4/18 ( 
 شود. درصد به بهاي ردیف مربوط اضافه می 2/25بنابراین 

هر متر مازاد  يمتر باشد به ازا ستیفصل) و تا ب نیا يها فیمتر (مندرج در رد 10از  شیب شناژ قائم یا ستون وار،یکه ارتفاع د  یدر صورت. 26
تا  10بندي واقع در ارتفاع  این ترتیب که به مساحت قالب. به شود یاضافه ممتري  10به اتفاع مربوط  يها فیرد يمتر سه درصد به بها 10بر 
متر معادل شش درصد و به همین ترتیب به صورت پلکانی به  12تا  11بندي واقع در ارتفاع  متر، معادل سه درصد و براي مساحت قالب 11

 شود. متري اضافه می 10هاي مربوط به ارتفاع  به بهاي ردیف متري معادل سی درصد 20تا  19مساحت واقع در ارتفاع 

 
 

 

۴١  
 

 



 بندی فصل هشتم. قالب
 ١٣٩٧رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٨٠١٠١ تهیه وسایل وقالب بندی در پیها . مترمربع ٠٠٠,٢۵۵  

 مترمربع ١۵۴,۵٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن 

 ریزی درجا.
٠٨٠١٠٢ 

 مترمربع ٣۵٧,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد . ٢حداکثر 
٠٨٠٢٠١ 

 مترمربع ٣٧۴,۵٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد . ٣متر و حداکثر  ٢بیش از 
٠٨٠٢٠٢ 

 مترمربع ۴٧٧,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد . ۵متر و حداکثر  ٣بیش از 
٠٨٠٢٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۵٢۴  
بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تهیه وسایل و قالب 

 متر باشد . ٧متر و حداکثر  ۵بیش از 
٠٨٠٢٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٧٧  
تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد . ١٠متر و حداکثر  ٧بیش از 
٠٨٠٢٠۵ 

 مترمربع ٣٧۴,۵٠٠  
متر که از  ۵های با دهانه تا  تهیه وسایل قالب بندی تابلیه

 دال ساده تشکیل شده باشد.
٠٨٠٣٠١ 

  
 مترمربع ۴۵۶,۵٠٠

 ١٢متر تا  ٨های با دهانه  تهیه وسایل وقالب بندی تابلیه پل
 ٣متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر حداکثر 

 متر باشد .

٠٨٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ۵٣١,٠٠٠

 ١٢متر تا  ٨دهانه های با  تهیه وسایل وقالب بندی تابلیه پل
 ٣متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش از 

 متر باشد . ۵متر و حداکثر 

٠٨٠٣٠٣ 

 ٠٨٠۴٠١ بها برای سطوحی از قالب که دارای انحنا باشد . اضافه مترمربع ٠٠٠,٢۵۶  

 مترمربع ۵٠٠,١۴٣  
در کار های قالب بندی هرگاه قالب الزاماً  بها به ردیف اضافه

 باقی بماند .
٠٨٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ٣٠٠,٧۶

بهای قالب بندی هرگاه عملیات در زیر تراز سطح  اضافه
های زیرزمینی انجام شود و آبکشی یا تلمبه موتوری  آب

 در حین اجرای کار ضروری باشد .

٠٨٠۴٠٣ 

 دسیمتر مکعب ٩٠٠,٢۵  
تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام 

 مصالح الزم ، به استثنای کف سازیهای بتنی .
٠٨٠۵٠١ 

 دسیمتر مکعب ١۶,۵٠٠  
تعبیه انواع درزها در کف سازیهای بتنی در موقع اجرا به 

 انضمام وسایل الزم ، بدون پرکردن درز .
٠٨٠۵٠٢ 

 مترمربع ٢٧١,٠٠٠  
تهیه وسایل ، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 

 هر عمق . ریزش خاک در پیها در
٠٨٠۶٠١ 

 
 

 

۴٢  
 

 



 بندی فصل هشتم. قالب
 ١٣٩٧رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٢٢٧,٠٠٠

تهیه وسایل وچوب بست برای تثبیت جدارتونل در 
های سنگی سخت ترکدار وسنگی فرسوده و  زمین

 غیرهمگن .

٠٨٠٧٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,۶٠٩  
تهیه وسایل و چوب بست برای تثبیت جدار تونل در 

 های خاکی سخت و یا غیرمقاوم و ریزشی . زمین
٠٨٠٧٠٢ 

  
 مترمربع 

ها با قالب فلزی  تهیه وسایل وقالب بندی بتن پوششی تونل
. 

٠٨٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی با پشت بند و داربست، سکوها و 
های لغزنده افقی، جهت بتن  تمام تجهیزات الزم برای قالب

 ها. پوششی تونل

٠٨٠٨٠٢ 

  
 مترمربع 

از ماشین جهت تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده 
 ریزی نیوجرسیها به صورت پیوسته. بتن

٠٨٠٨٠٣ 

 مترمربع ٩١٨,٠٠٠  
های چوبی پیوسته به ضخامت  تهیه مصالح و ایجاد پرچین

 متر . سانتی ١٠
٠٨٠٩٠١ 

 عدد ۵٠٠,٣٢٨  
های چوبی برای حصارهای  تهیه مصالح و کوبیدن پایه

 متر. ٢چوبی یا سیم خاردار و نظایر آن با ارتفاع تا 
٠٨٠٩٠٢ 

 مترمکعب ۴٣٩,٠٠٠  
های چوبی برحسب  ها و قیم تهیه مصالح و ایجاد داربست
 حجم فضایی کار انجام شده.

٠٨١٠٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۵١٨  
های تخت آسیب دیده  تهیه وسایل و قالب بندی زیر دال

 برای اجرای بتن محافظ .
٠٨١١٠١ 

 
 

 

۴٣  
 

 



 نهم. کارهای فوالدی با میلگرد فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل نهم. کارهای فوالدی با میلگرد

 

 مقدمه
 

ها، مشخصات،  گیرد، وزن کار طبق ابعاد درج شده در نقشه هایی که پرداخت بهاي واحد آنها بر اساس وزن کار صورت می . در مورد ردیف1
 هاي کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد. هاي استاندارد مربوط یا جدول دستورکارها و صورت جلسات تنظیمی و به مأخذ جدول

گونه  هاي واحد مربوط منظور شده و از این بابت هیچ هاي مربوط به تهیه و مصرف الکترود و مفتول یا سیم آرماتوربندي، در قیمت . هزینه2
 اضافی پرداخت نخواهد شد.وجه یا وزن 

مانند، بر اساس  هاي مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می ها و سنجاقک . بهاي خرك3
 هاي مربوط قابل پرداخت است. هاي تنظیم شده و طبق ردیف صورتجلسه

و نصف دیگر از ردیف  090501اي باشد، نصف وزن آنها از ردیف  دیگر پیچ و مهره. در صورتی که میل مهار از یک سو جوش و از سوي 4
 شود.  پرداخت می 090502

 متر در نظر گرفته شده است. 10هاي این فصل براي برآورد هزینه کارهاي تا ارتفاع حداکثر  . قیمت ردیف5

هاي مختلف و فنرهاي داخلی، به انضمام دستمزد  گیره براي کابل شامل تهیه تمام مصالح، مانند کابل به هر قطر،  090601  . قیمت ردیف6
ها، همراه با تهیه و   بریدن، خم کردن، بستن و جایگذاري کابل درون حفره، همچنین هزینه به کار بردن گیره و قالب و دستمزد کشیدن کابل

اسه سیمان مورد لزوم، طبق نقشه و مشخصات است و به ها و پر کردن منافذ با مالت م تزریق دوغاب سیمان و همچنین دستمزد قطع کابل
متر پشت هر گیره فعال یا با نظر مهندس مشاور)، پرداخت  سانتی 80(طول کابل به کار رفته شده به اضافه  ازاي هر کیلوگرم وزن تئوري کابل 

منظور شده است و مبدأ حمل کابل، انبار  090601  یفکیلومتر و باراندازي در کارگاه، در رد 30شود. بهاي بارگیري و حمل کابل تا فاصله  می
کیلومتر باشد، هزینه  30شود. چنانچه فاصله حمل بیشتر از  تحویل دهنده آن که قبالً به تأیید مهندس مشاور رسیده است، در نظر گرفته می

یره، قالب، غالف و سایر لوازم مورد نیاز، کیلومتر از ردیف مربوط در فصل حمل و نقل پرداخت خواهد شد. بابت حمل گ 30حمل مازاد بر 
متري گیره مربوط، با  سانتی 5ها را از فاصله حداقل  ها، باید میله هیچگونه پرداخت اضافی به عمل نخواهد آمد. پس از اتمام کشش کابل

شود، کامالً مسدود نمود و پس از تزریق  ها و گیره مربوط را با خمیر مناسب که با فشار باید داخل آن دستگاه برش قطع کرد و منافذ بین میله
 کیلوگرم اندود کرد. 600ها وگیره را با مالت ماسه سیمان به عیار  دوغاب سیمان، روي میله

آماده سازي محل کار و تمیزکاري در قیمت منظور شده است. قیمت حفاري در بتن از ردیف مربوط در فصل پنجم  090602. در ردیف 7
 شود. پرداخت می

 

 
 

 

۴۴  
 

 



 فصل نهم. کارهای فوالدی با میلگرد
 ١٣٩٧پایه رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٣٩,١٠٠  
کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا بریدن، خم کردن و  تهیه، 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٠
٠٩٠١٠١ 

 کیلوگرم ٣۴,۵٠٠  
 ١٢بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر  تهیه، 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٨تا 
٠٩٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٨٠٠,٣۶

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٩,٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٨تا  ١٢به قطر
 الزم.

٠٩٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,٢٧

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII  متر برای بتن مسلح با  میلی  ٢٠و بیش از   ٢٠به قطر

 سیم پیچی الزم.

٠٩٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,٣٧

 تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع
AIII  مسلح با سیم پیچی متر برای بتن  میلی ١٠به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٩

 تهیه ، بریدن ، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع
AIII  متر برای بتن مسلح با سیم  میلی ١٨تا  ١٢به قطر

 پیچی الزم.

٠٩٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٨,١٠٠

 تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع
AIII  متر برای بتن مسلح با  میلی  ٢٠و بیش از   ٢٠به قطر

 سیم پیچی الزم.

٠٩٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ۴٢,٨٠٠

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلگرد 
ساده، به انضمام بریدن و کارگذاشتن همراه با سیم پیچی 

 الزم.

٠٩٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ۴٢,٨٠٠

از تهیه شبکه میلگرد پیش جوش (مش) ساخته شده 
میلگرد آجدار ، به انضمام بریدن و کارگذاشتن همراه با سیم 

 پیچی الزم.

٠٩٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ١,٩٧٠

های میلگرد چنانچه عملیات پائین تر از  بها به ردیف اضافه
های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در  آب

 حین اجرای کار ضروری باشد.

٠٩٠۴٠١ 

 ٠٩٠۵٠١ تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری الزم . کیلوگرم ۴٧,٨٠٠  

 ٠٩٠۵٠٢ تهیه و نصب میل  مهار با پیچ و مهره . کیلوگرم ۵٠٠,۶٢  

 
 

 

۴۵  
 

 



 فصل نهم. کارهای فوالدی با میلگرد
 ١٣٩٧پایه رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۵٨,٨٠٠

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

 ریزی.  ، قبل از بتن

٠٩٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ۵۴٠,٨  
وقتی  ٠٩٠۵٠٢و   ٠٩٠۵٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 مهاربندی به صورت شبکه انجام گردد .
٠٩٠۵٠۴ 

 ٠٩٠۵٠۵ تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله تپانچه. عدد ١٧,٠٠٠  

  
 کیلوگرم 

تهیه کابل وسایر مصالح و وسایل الزم و انجام عملیات 
های  در مهاربندی و درزگیری ترک سازهکشیدن کابل ، 

 شده . آسیب دیده و نظایر آن، برحسب وزن کابل نصب

٠٩٠۶٠١ 

  

 کیلوگرم ۶۵,۴٠٠

تهیه بولت و سایر مصالح و وسائل الزم و انجام عملیات 
پس کشیدن قطعات بتنی به روش جک بولت برای 

های بتنی برحسب وزن بولت و  درزگیری ترک در سازه
 ملحقات. 

٠٩٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم 

های  تهیه کابل وسایر مصالح و وسایل الزم واجرای کابل
ها و نظایر آن با ادوات  ها ، پل مهاری در دیوارها ، تونل

 ها . مربوطه با مهار نقطه ای کشیده شده، برحسب وزن کابل

٠٩٠٧٠١ 

  
 کیلوگرم 

های مهاری وسایر مصالح و وسایل الزم و اجرای  تهیه میل
ها و نظایر آن  ها ، پل های مهاری در دیوارها ، تونل میل

 بدون مهار نقطه ای و کشش، برحسب وزن میله.

٠٩٠٧٠٢ 

  
 کیلوگرم 

تهیه، بریدن، تراشکاری، خم کاری، رزوه کردن میلگرد از 
، سوراخکاری سطح بتن و کارگذاشتن میلگرد و AII نوع 

 مشابه .رول پالک نمودن آن جهت ترمیم بتن یا موارد 

٠٩٠٨٠١ 

  
 کیلوگرم 

های میلگرد وقتی که از میلگردهای  بها به ردیف اضافه
 دار استفاده گردد برحسب وزن میلگرد.  آجدار پوشش

٠٩٠٨٠٢ 

 ٠٩٠٨٠٣ تهیه و نصب میل مهار دو  سر رزوه با پیچ و مهره. کیلوگرم ٧٢,٨٠٠  

 
 

 

۴۶  
 

 



 فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین

 مقدمه
 

 .است ST37. فوالد منظورشده در این فصل، از نوع فوالد نرم معمولی  1
هاي استاندارد  گیرد، وزن کار طبق وزن تئوریک و به مأخذ جدول میهایی که پرداخت آنها بر اساس وزن کار صورت  . در مورد ردیف2

 مربوط یا جدول کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.

هاي این فصل، بهاي برشکاري، سوراخکاري، جوشکاري، بستن پیچ و مهره، پرچکاري، و همچنین سنگ زدن و کارهاي  . در تمام ردیف3
هاي واحد مربوط منظور  پرچ و مانند آن، در قیمت  هاي مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، نین هزینهمشابه، منظور شده است. همچ

 بها یا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد. شده و از این بابت اضافه

هاي  ه، میلگرد و پروفیلهاي فلزي، از ورق، تسم شامل تهیه مصالح و ساختن قطعات پل 100801و  100201، 100101هاي  . بهاي ردیف4
 مختلف و نصب آن در هر ارتفاع، با یک دست رنگ ضدزنگ است.

هاي نورد شده به هر طول و جوشکاري در صورت لزوم  هاي فلزي از پروفیل ، شامل هزینه تهیه شمع100502و  100501هاي  . بهاي ردیف5
هاي تنظیم شده به کار رود، محاسبه و  مجلس دستور کار و صورت ها به ازاي هر کیلوگرم شمع که طبق نقشه، مشخصات، است. این قیمت

 شود.  پرداخت می

شود که سپر  هاي مختلف است و تنها در مواردي پرداخت می شامل هزینه تهیه سپرهاي فلزي، به ابعاد و انواع اندازه 100503. بهاي ردیف 6
شود که در بار اول پس از کوبیدن، در  این ردیف، در صورتی پرداخت می طبق نقشه یا با تصویب کارفرما در کار باقی بماند. قیمت کامل

زمین باقی بماند. در مواردي که پس از یک یا چند بار مصرف سپر در زمین باقی گذاشته شود، درصد پرداخت ردیف با محاسبه و تشخیص 
 دستگاه نظارت و تأیید کارفرما خواهد بود.

رود، کمتر از طول تعیین شده در  نقشه یا دستور کار مهندس مشاور باشد و طول  داخل زمین فرو می. هرگاه طولی از شمع فلزي که در 7
هاي دیگر نباشد؛ بابت تمام طول شمع مطابق با نقشه یا دستورکار مهندس مشاور، (در داخل یا خارج از  اضافی شمع قابل استفاده در شمع

 ود. ش زمین طبیعی) بهاي کامل ردیف مربوط پرداخت می

)، وزن قابل پرداخت عبارت است از مجموع وزن مقاطع اضافه 100702و  100701، 100602، 100601هاي  . در کارهاي تعمیراتی (ردیف8
 % وزن قطعات حذف شده.25شده  و

 باشد.  شامل پاکسازي قطعه زمینه و اجراي یک دست رنگ ضدزنگ نیز می 100702و  100701، 100602، 100601هاي  . بهاي ردیف9
 باشد. می 9/10. بهاي پیچ و مهره منظور شده در این فصل از نوع 10
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 فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۴٠٠,۴٩  
های فلزی به دهانه  تهیه مصالح، نصب تیرها و بادبندهای پل

 متر ، در هر ارتفاع. ٢۴تا 
١٠٠١٠١ 

 کیلوگرم ۶٠٠,۶٢  
های فلزی به  مصالح، نصب خرپاها و بادبندهای پلتهیه 

 متر ، در هر ارتفاع. ٢۴دهانه تا 
١٠٠٢٠١ 

 کیلوگرم ۴۴,۵٠٠  
گیر به  تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب گالریهای بهمن

 طور کامل با استفاده از مقاطع نرمال.
١٠٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم 

 گیر به تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب گالریهای بهمن
 های فوالدی. طور کامل با استفاده از لوله

١٠٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم 

ها وساخت و  بندی داخل تونل تهیه مصالح فلزی برای کالف
 ها به طور کامل، در حالی که در کار بماند. نصب آن

١٠٠٣٠٣ 

  

 مترطول 

ای  تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه
متر،  میلی ٢۵جایی  جابه دار خارجی با میزان فوالدی دندانه

بندی و پیج و مهره مربوط در سطح  با ورقه الستیکی آب
 روی پل.  اتومبیل

١٠٠۴٠١ 

  

 مترطول 

ای  تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه
متر،  میلی ۵٠جایی  دار خارجی با میزان جابه فوالدی دندانه

سطح  بندی و پیج و مهره مربوط در با ورقه الستیکی آب
 روی پل.  اتومبیل

١٠٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ٠٠٠,۴۶  
تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب پوشش فلزی برای درز 

 ها. انبساط در پل
١٠٠۴٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,۶٠۶

هرگاه انجام  ١٠٠۴٠٢و  ١٠٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه
ها به منظور جایگزینی درز  عملیات مذکور در این ردیف

 شود.انبساط موجود انجام 

١٠٠۴٠۴ 

  
 کیلوگرم ۴٠٠,١١

هرگاه انجام عملیات مذکور در  ١٠٠۴٠٣بها به ردیف   اضافه
به منظور جایگزینی پوشش فلزی موجود انجام   این ردیف

 شود.

١٠٠۴٠۵ 

 ١٠٠۵٠١ به هر اندازه.  Hهای فلزی با مقطع  تهیه شمع کیلوگرم   

 ١٠٠۵٠٢ هر اندازه.ای به  های فلزی لوله تهیه شمع کیلوگرم ٠٠٠,٣۵  

 کیلوگرم ٨٠٠,٢۵  
تهیه سپر فلزی به هر اندازه، در صورتی که سپر در محل 

 کوبیده شده باقی بماند.
١٠٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ٢٨,٨٠٠  
به هر قطر برای عملیات  (CASING)های فلزی  تهیه لوله

 حفاری، در صورتی که لوله در محل حفاری باقی بماند.
١٠٠۵٠۴ 
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 فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۵٠٠,۵٧  
های چوبی و بتنی  تهیه و نصب حفاظ فلزی نوک شمع

 ساخته. پیش
١٠٠۵٠۵ 

 کیلوگرم ٣٣,٢٠٠  
تهیه شمع فلزی از تیر آهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی 

 از آنها.
١٠٠۵٠۶ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١٣٠

کاری، برش،  تعمیر و مرمت تیرهای فلزی شامل وصله
درصد افزایش وزن قطعه  ۵جوشکاری، آهنگری با حداکثر 

 تحت تعمیر در محل.

١٠٠۶٠١ 

 کیلوگرم ۶٠٠,۴٩  
های  تقویت تیرهای فلزی به وسیله ورق و مقاطع پروفیل

 نورد شده برحسب وزن اضافه شده.
١٠٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم ٩١,٩٠٠

تعمیر و مرمت خرپاهای فلزی شامل وصله کاری، برش، 
وزن قطعه درصد افزایش  ۵جوشکاری، آهنگری با حداکثر 

 تحت تعمیر در محل برحسب وزن اضافه شده .

١٠٠٧٠١ 

 کیلوگرم ۶٢,٠٠٠  
های نورد  تقویت خرپاهای فلزی به وسیله ورق وپروفیل

 شده بر حسب وزن اضافه شده.
١٠٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ٣١,٧٠٠  
های فوالدی  تهیه مصالح، ساخت و نصب دال پل از ورق

 ارتفاع.های فلزی با هر دهانه و  برای پل
١٠٠٨٠١ 

 کیلوگرم ۴٠,١٠٠  
گیر و نظایر  های بهمن تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ

 آن، از قطعات نورد شده، ورق و سایر  مقاطع مشابه.
١٠٠٩٠١ 
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 فصل یازدهم. کارهای فوالدی سبک
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل یازدهم. کارهای فوالدی سبک

 مقدمه
 

هاي استاندارد  گیرد، وزن کار طبق وزن تئوریک و به مأخذ جدول هایی که پرداخت آنها بر اساس وزن کار صورت می . در مورد ردیف1
 هاي کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد. مربوط یا جدول

هاي این فصل، بهاي برشکاري، سوراخکاري، جوشکاري، بستن پیچ و مهره، پرچکاري، و همچنین سنگ زدن و کارهاي  ردیف. در تمام 2
هاي واحد مربوط منظور  پرچ و مانند آن، در قیمت  هاي مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، مشابه، منظور شده است. همچنین هزینه

 ها یا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد.ب شده و از این بابت اضافه

هاي  هاي فصل سازي آنها جداگانه از ردیف  کنی و پی سازي دارد، هزینه پی کنی و پی هایی از این فصل که اجراي آنها نیاز به پی . ردیف3
 شود. سربار ناشی از قلت حجم و پراکندگی کار در قیمت منظور شده است. مربوط پرداخت می

باشد، در بقیه  گالوانیزه  و با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده می 10.9یا  8.8از نوع  110201ه کار برده شده در ردیف . پیچ و مهره ب4
 باشد. ها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فوالد نرم معمولی می ردیف

باشد؛ چنانچه طبق دستور کارفرما این ضخامت  میمیکرون  100ها به میزان  ها و زبانه براي گالوانیزه کردن تسمه 110203. ردیف 5

 شود. کمتر یا بیشتر شود، بهاي آن به تناسب از ردیف مزبور محاسبه می

دیده در محل است؛ در صورتی که فقط بازکردن گاردریل  هاي آسیب مربوط به بازکردن، مرمت و بستن مجدد گاردریل 110105. ردیف 6
 شود.  تفاده میاس 110702مورد نظر باشد از ردیف 

 ، پرداخت ردیف دیگر در آن مورد مجاز نیست.110801و  110702هاي  . با پرداخت هریک از ردیف7

 هاي مورد استفاده، جزء مصالح تحویلی کارفرما است. لوله ها و یا نیم ، لوله110501. در ردیف 8

 لی کارفرما است.دار مورد استفاده، جزء مصالح تحوی هاي کنگره ، لوله110502. در ردیف 9

هاي فصول  ها از ردیف ریزي محاسبه نشده است و این هزینه هاي عملیات خاکی و بتن ، هزینه110502و  110501هاي  . در بهاي ردیف10
 گردد. مربوط، محاسبه و پرداخت می

ها باید مطابق نقشه و مشخصات  میکرون باشد. مشخصات وزنی پایه 75 ± 10. پایه تابلوها باید داراي رنگ الکترواستاتیک با ضخامت 11
 فنی پیمان باشد. 

نصب و  نهیو هز يبردار خاك اتیحمل نخاله و مواد حاصل از عمل ،يزیر ی(مانند پ  یپ يمصالح و اجرا هیموارد مربوط به ته هیکل. 11-1
و  نییفهرست بها تع نیشده در فصول مربوط در ا ینیب شیپ يها فیاساس ردبر پایه تابلوها  بولت و صفحه ستون در شالوده)  يکارگذار

 پرداخت شود.
هاي هجدهم و بیست و  و نصب صفحه تابلوها از فصل تهیهنصب و اجراي تابلوهاي اطالعاتی، براي  ،منظور برآورد هزینه تهیه . به 11-2

 شود. بها محاسبه و پرداخت می هفتم این فهرست

بها منظور شده است و هزینه  هاي این فهرست رگیري و حمل مصالح و مواد مربوط به تابلوهاي ترافیکی، در قیمت ردیف. هزینه با11-3
 گیرد. اي صورت نمی حمل مازاد، در صورت نیاز باید در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و پرداخت جداگانه

بهاي واحد نصب (از  ههزین درصد 60معادل  برچیدن هتابلو، هزین هدر صورت نیاز به برچیدن صفحه یا پای تابلوها . در عملیات تعمیر11-4
 محاسبه شود.فصل بیست و هفتم) 
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 فصل یازدهم. کارهای فوالدی سبک
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم 

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

 نظایر آن، از نوع خارجی.

١١٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٣٠٠,۵۴

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

 نظایر آن، از نوع ساخت داخل کشور.

١١٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم 

تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از جنس 
های راه و  ها و اتصاالت مربوط برای کناره آلومینیوم با پایه

 ها و نظایر آن.  پل

١١٠١٠٣ 

  

 کیلوگرم 

تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از جنس فوالد 
ها و اتصاالت  با پایه Powder Coatرنگ شده پودری 
ها و نظایر آن، از نوع  های راه و پل مربوط برای کناره

  ساخت داخل کشور. 

١١٠١٠۴ 

 کیلوگرم ۶٠٠,۶١  
های آجدار فوالدی به ابعاد مختلف  تهیه و نصب تسمه

 برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم.
١١٠٢٠١ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٣١  
گیر فوالدی در قطعات  تسمههای  تهیه و جاگذاری زبانه

 ساخته بتنی برای مسلح کردن خاک. پیش
١١٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٣٠,٧٠٠

در  ١١٠٢٠٢و  ١١٠٢٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
میکرون  ١٠٠ها به میزان  ها و زبانه صورتی که تسمه

 گالوانیزه شوند.

١١٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,۴٧  
تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی (فنس) به هر 

 شکل و اندازه ونصب کامل آن . 
١١٠٣٠٣ 

  
 کیلوگرم ٨٠٠,٣۵

تهیه، ساخت و کارگزاری پایه، دستک فلزی از نبشی، 
سپری، ناودانی، تیرآهن ومانند آن، برای نصب سیم خاردار 

 یا تور سیمی وسایر کارهای مشابه. 

١١٠٣٠۴ 

 کیلوگرم ۵۵,۶٠٠  
پناه با نبشی، ناودانی  تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان

 ها.  و مانند آن
١١٠٣٠۵ 

 کیلوگرم ۵٩,٢٠٠  
های  پناه با پروفیل تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان

 توخالی. 
١١٠٣٠۶ 

 کیلوگرم ٠٠٠,۴۴  
تهیه و نصب تور سیمی  گالوانیزه حصاری برای حفاظ 

 ها با لوازم اتصال.  ها و مانند آن ها، پل اطراف جاده
١١٠٣٠٧ 

 ١١٠٣٠٨ تهیه و نصب سیم خاردار با اتصاالت الزم.  کیلوگرم ۴٢,٧٠٠  

 کیلوگرم ٣٠٠,۵۵  
های چدنی، برای تخلیه  تهیه و نصب لوله، لگنچه و درپوش

 ها و موارد مشابه.  های سطحی روی پل آب
١١٠۴٠١ 

 
 

 

۵١  
 

 



 فصل یازدهم. کارهای فوالدی سبک
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۴١,٠٠٠

ها  های مربوط و نصب آن های چدنی با قاب تهیه درپوش
به انضمام تهیه و به کاربردن مصالح الزم  روی چاهکها، 

 ها.  برای تحکیم قاب

١١٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم ٣٢,٩٠٠

ها از  های فلزی روی آبروها و کانال تهیه و نصب دریچه
های الزم با  ناودانی، تیرآهن، ورق وسایر پروفیل

 جوشکاری و ساییدن.

١١٠۴٠٣ 

 کیلوگرم ٧۴٠  
های فوالدی در آبروها ونظایر آن به  لوله ها و نیم نصب لوله

 هر قطر. 
١١٠۵٠١ 

 ١١٠۵٠٢ دار در آبروها به هر قطر. کنگره های مونتاژ و نصب لوله کیلوگرم ٣,٢٩٠  

 کیلوگرم ۴٨,٣٠٠  
گاباریت) با  سنج ( های ارتفاع تهیه و نصب شاخص

 های نورد شده.  پروفیل
١١٠۶٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٧٠,٨

دیده  نظیر انواع  تعمیر و مرمت قطعات فلزی آسیب
پناه و پایه تابلو، برحسب وزن قطعه  گاردریل، نرده، جان

 تعمیرشده.

١١٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ۴۴٠,١

آوری قطعات فلزی از سطح راه (اعم از سالم یا  جمع
پناه و پایه تابلو،  دیده)، نظیر انواع گاردریل، نرده، جان آسیب

بندی و حمل به  شامل بازکردن، برشکاری، دسته
 راهدارخانه.

١١٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ۴٠٠,١٣  
ترفیع داده ترفیع انواع گاردریل برحسب وزن کل گاردریل 

 شده.
١١٠٨٠١ 

 ١١٠٩٠١ متر. میلی ۵٫٢شده به ضخامت  ای رنگ پایه لوله تهیه  کیلوگرم ۴٩,٠٠٠  

 ١١٠٩٠٢ متر. میلی ۴شده به ضخامت  ای رنگ تهیه پایه لوله کیلوگرم ٠٠٠,۴۶  

 ١١٠٩٠٣ متر. میلی ۵شده به ضخامت  ای رنگ تهیه پایه لوله کیلوگرم ۴۴,۵٠٠  

 ١١٠٩٠۴ متر. میلی ۶٫٣تا  ٩٫٢شده به ضخامت  تهیه پایه پروفیل رنگ کیلوگرم ۴١,٠٠٠  

 ١١٠٩٠۵ متر. میلی ۶٫۵تا  ۵٫۴شده به ضخامت  تهیه پایه پروفیل رنگ کیلوگرم ٣٨,٠٠٠  

 کیلوگرم ٣٧,٠٠٠  
 ١۴٠×١۴٠شده به ابعاد باالتر از  تهیه پایه پروفیل رنگ

 و نبشی. متر به همراه صفحه پایه  میلی
١١٠٩٠۶ 

 کیلوگرم ۵٠,٨٠٠  
متر جهت  میلی ۴٠×۴٠تهیه پایه پروفیل رنگ شده به ابعاد 

 نصب تابلو به صورت غیردفنی (جوش به نرده و ...).
١١٠٩١١ 

 ١١٠٩٢١  (رده مهندسی). EGPتهیه شبرنگ  مترمربع ۵٩٠,٠٠٠  

 مترمربع ١,٠٠٠,٠٠٠  
 Yellowgreen(پربازتاب) یا  HIPتهیه شبرنگ 
 زرد).-(فلوئورسنت سبز

١١٠٩٢٢ 
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 فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی

 مقدمه 
 
 هاي این فصل، منظور از سیمان به صورت عام، سیمان پرتلند معمولی است، مگرآن که صراحتاً نوع آن تعیین شود.  . در تمام ردیف1

 اي یا شکسته، براي مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پیمان خواهد بود. . انتخاب شن وماسه به صورت طبیعی رودخانه2

، هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و هاي این فصل . در تمام ردیف3
هاي  باراندازي، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از یک کیلومتر تجاوز کند، بهاي حمل مازاد، برحسب مورد، طبق ردیف

شود.  براي محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر شن و ماسه، معادل  پرداخت می، از فصل عملیات خاکی با ماشین 030903و  030902
شود. در صورتی که محل تأمین شن و ماسه بتن متفاوت باشد، به جاي  مترمکعب شن و ماسه براي هر مترمکعب بتن درنظر گرفته می 3/1

 گیرد.  می مالك عمل قرار 8/0و براي شن، ضریب  5/0، براي ماسه، ضریب 3/1ضریب 

کیلومتر، بر اساس  30ها منظور شده و هزینه حمل مازاد بر  کیلومتر و باراندازي، در قیمت 30. هزینه بارگیري و حمل سیمان تا فاصله 4
 شود.  هاي مربوط درفصل حمل و نقل پرداخت می ردیف

تر از محل برداشت تا محل مصرف و باراندازي، هاي واحد این فصل تا فاصله یک کیلوم . بهاي بارگیري و حمل آب مصرفی، در قیمت5
لیتر براي هر مترمکعب بتن، طبق ردیف  500منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر باشد، بهاي حمل اضافی بر مبناي 

 شود.  ، از فصل عملیات خاکی با ماشین، پرداخت می030904

 نشده است وهزینه مربوط به آن از فصل حمل و نقل قابل پرداخت است. هزینه حمل پمپ بتن منظور 120208. در ردیف 6

بندي مصالح، ساختن، حمل بتن ساخته شده در کارگاه به محل مصرف، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمودن، هرگونه  . هزینه دانه7
ها منظور شده است. در صورتی  ها، در بهاي واحد ردیف افت ناشی از متراکم کردن، ریخت و پاش بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه

 شود. پرداخت می 120801که بتن به لحاظ بعد فاصله ایستگاه بتن تا محل مصرف باید با تراك میکسر حمل شود بهاي ردیف 

 سر نخواهد شد.ریزي ک مترمکعب یا کمتر باشد، ازحجم بتن  05/0ها  هاي تعبیه شده در بتن که حجم هر یک از آن . حجم حفره8

بهایی عالوه بر  ساز و حمل آن با تراك میکسر انجام شود، هیچ گونه اضافه . چنانچه طبق مشخصات فنی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن9
ساز،  شود؛ ولی حمل مازاد بر یک کیلومتر آب ومصالح سنگی بتن تا محل دستگاه بتن بینی شده در این فصل، پرداخت نمی هاي پیش قیمت

ساز تا محل مصرف، برحسب حجم بتن ریخته شده، از ردیف  شود و حمل بتن با تراك میکسر از محل دستگاه بتن سبه و پرداخت میمحا
 ساز باید به تأیید مهندس مشاور برسد.  شود. در این حالت محل استقرار دستگاه بتن ، پرداخت می120801

شود، اضافه مصرف بتن براي پرشدن  می الی آن، که به طریق ترمی انجام هاي حفاري شده و فضاهاي خ ریزي در محل . براي بتن10
درصد مازاد بر حجم تئوریک طبق نقشه یا تأیید مهندس مشاور قابل پرداخت  10هاي جداره و انبار انتهاي شمع، حداکثر تا سقف  سوراخ

میزان مصرف بتن، باید نمودار مصرف در اعماق مختلف  است. براي کنترل مقطع حفاري شده و جلوگیري از الغر شدن احتمالی و آگاهی از
 ترسیم و به تأیید مهندس مشاور برسد. 

هاي حفاري، صعوبت ناشی از استفاده از غالف مخصوص و بتن ریزي در زیر سطح آب وهمچنین اجراي بتن  ریزي در محل . در مورد بتن11
 شود.  ن بابت پرداخت نمیبهایی از ای ها منظور شده و اضافه در بتن مسلح، در قیمت

 شود.  بندي وچوب بست انجام می ریزي طبق روش تعیین شده در فصل قالب گیري ارتفاع بتن . در این فصل اندازه12

 . منظور از آماده سازي محل بتن ریزي عبارت است از :13

 هاي سالم. دیده بتن تا رسیدن به قسمت هاي آسیب . کندن و جداکردن تمام قسمت13-1
 . پاك کردن سطح تماس بتن قدیم و جدید از گرد و غبار و مواد اضافی.13-2
 . شیاردادن و مضرس کردن سطح بتن قدیم براي اتصال بهتر.13-3
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 فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 . پاکسازي و زنگزدایی میلگرد در بتن مسلح.13-4
 بست، ساخت و نصب شوت و مانند آنها.. ایجاد شرایط مناسب براي سهولت در بتن ریزي مانند استفاده از زیرپایی، داربست و چوب 13-5
هایی است که افت صفر مورد نظر است، در این صورت الزم است از موادي که داراي  . منظور از گروتینگ پرکردن فضاي خالی در محل14

 این ویژگی باشند استفاده شود و مالحظات اجرایی مربوط نیز رعایت شود.

 جزء مصالح تحویلی کارفرما است.، مصالح با افت صفر، 120901. در ردیف 15
 شوند.  هاي بتن جزء مصالح تحویلی کارفرما محسوب می هاي این فصل افزودنی . در ردیف16
قابل اعمال نیست. 120107به ردیف  120703  بهاي ردیف . اضافه17
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 فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ۵٠٠,٨١٨

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
سیمان در متر مکعب کیلوگرم  ١٠٠ای، با  مصالح رودخانه

 بتن.

١٢٠١٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٨٨٨

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ١۵٠ای، با  مصالح رودخانه

 بتن .

١٢٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٩۵٧

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ٢٠٠ای، با  رودخانهمصالح 

 بتن .

١٢٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٠٣۶

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ٢۵٠ای، با  مصالح رودخانه

 بتن.

١٢٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,١٠۵

طبیعی یا شکسته، از تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته 
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ٣٠٠ای، با  مصالح رودخانه

 بتن .

١٢٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ١,١۶٧,٠٠٠

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از 
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ٣۵٠ای، با  مصالح رودخانه

 بتن.

١٢٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ١,٢٢٧,٠٠٠

بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، تهیه و اجرای 
کیلوگرم سیمان در متر مکعب  ۴٠٠ای، با  از مصالح رودخانه

 بتن.

١٢٠١٠٧ 

 مترمکعب ٧٣,٧٠٠  
های بتن ریزی چنانچه بتن در  بها به ردیف اضافه

 متر یا کمتر اجرا شود. سانتی ١۵های  ضخامت
١٢٠٢٠١ 

 مترمکعب ٨٣,٨٠٠  
ها تا  پی به باال در دیوارها و پایه پل بهای بتن ریزی از اضافه

 متر . ٣ارتفاع حداکثر 
١٢٠٢٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,١١٠  
ها،  پل ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه بهای بتن اضافه

 متر  باشد. ۵تا  ٣ریزی بیش از  هرگاه ارتفاع محل بتن
١٢٠٢٠٣ 

 مترمکعب ١۴۵,۵٠٠  
ها،  پل در دیوارها و پایه ریزی از پی به باال بهای بتن اضافه

 متر  باشد. ٧تا  ۵ریزی بیش از  هرگاه ارتفاع محل بتن
١٢٠٢٠۴ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٩١  
ها،  پل ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه بهای بتن اضافه

 متر  باشد. ٩تا  ٧ریزی بیش از  هرگاه ارتفاع محل بتن
١٢٠٢٠۵ 

 مترمکعب ٢۵٢,٠٠٠  
ها،  پل ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه بتنبهای  اضافه

 متر  باشد. ١١تا  ٩ریزی بیش از  هرگاه ارتفاع محل بتن
١٢٠٢٠۶ 
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 فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٩١,٢٠٠  
ها (دال، تیر و  روی پل ریزی تابلیه و پیاده بهای بتن اضافه

 متر باشد. ۵تیرچه) ، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا 
١٢٠٢٠٧ 

 مترمکعب ١٠۴,۵٠٠  
ریزی از  های بتن ریزی هرگاه در بتن بها به ردیف اضافه

 پمپ استفاده شود .
١٢٠٢٠٨ 

  
 مترمکعب 

ریزی در شرایط  های بتن درجا برای بتن بها به ردیف اضافه
 ریزی باشد. سازی محل بتن غیر متعارف که نیازمند آماده

١٢٠٢٠٩ 

 مترمکعب ١٣٧,٠٠٠  
زیر سطح آب انجام ریزی که در  بها به هر نوع بتن اضافه

 شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.
١٢٠٢١٠ 

 ١٢٠٢١١ های بتنی. زبر کردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع   

 ١٢٠٢١٢ های بتنی. کشی و مرتعش کردن رویه بهای ماله اضافه مترمربع   

 مترمکعب ١٠٠,٣۶  
در صورت مصرف بتن در  ریزی های بتن بها به ردیف اضافه

 بتن مسلح.
١٢٠٢١٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٠٠

تهیه بتن وبتن پاشی ( شات کریت ) جهت مرمت سطوح 
کیلوگرم  ٣٠٠ها و نظایر آن با بتن  بتنی و تثبیت ترانشه

 متر. سانتی ٣سیمان در هر متر مکعب به ضخامت 

١٢٠٣٠١ 

  
 مترمکعب 

تثبیت و تحکیم تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق جهت 
 ها و نظایر آن با مالت ماسه سیمان. ترانشه

١٢٠۴٠١ 

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق جهت تثبیت و تحکیم 
 ها و نظایر آن با دوغاب سیمان. ترانشه

١٢٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم 

اختالط و کاربرد انواع افزودنیها  در بتن مانند ضدیخ، 
ها، میکروسیلیس،  کندگیرکنندهبندی، ضدترک، تندگیر و  آب

 ها. کننده روان ها و فوق کننده روان

١٢٠۵٠١ 

 مترمکعب ١٣,٢٠٠  
پاشی، درصورتی که  ریزی یا بتن های بتن بها به ردیف اضافه

 شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود. 
١٢٠۶٠١ 

 کیلوگرم ١  
ها به  در بتن ویا مالت ٢بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه

 . ١جای سیمان نوع 
١٢٠٧٠١ 

 کیلوگرم ٢٨  
ها  در بتن و یا مالت ۵بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه

 . ١به جای سیمان نوع 
١٢٠٧٠٢ 

  
 کیلوگرم ۴٣٠,١

بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج  اضافه
های بتن ریزی در صورتی که از سیمان نوع  شده در ردیف

 استفاده شود . ١

١٢٠٧٠٣ 
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 فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
٨,٨٨٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

ساز تا محل  حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن
مصرف، به ازای هر یک کیلومتر . کسر کیلومتر به تناسب 

 محاسبه میشود.

١٢٠٨٠١ 

 دسیمتر مکعب ۵٠٠,۴٩  
انجام گروتینگ ( پرکردن) با مصالح و مواد با افت صفر در 

 های مورد نظر . محل
١٢٠٩٠١ 

 دسیمتر مکعب ۵٠٠,١۵٩  
، هرگاه از گروت پمپ استفاده  ١٢٠٩٠١بها به ردیف  اضافه
 شود .

١٢٠٩٠٢ 

 
 

 

۵٧  
 

 



 ساخته فصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتنی پیش
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 ساخته سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتنی پیشفصل 
 مقدمه

 

ساخته به صورت آماده بر عهده پیمانکار است و هزینه آن بر اساس فاکتور معتبر و مورد تأیید دستگاه  هاي بتنی پیش . در این فصل تهیه تیر1
 پرداخت خواهد شد. 14/1نظارت با ضریب 

هاي مربوط از فصل  صل منظور نشده است و بهاي آن به طور جداگانه و طبق ردیفهاي این ف . هزینه تهیه و نصب میلگرد در ردیف2
 شود. کارهاي فوالدي با میلگرد پرداخت می

کیلومتر  30کیلومتر و باراندازي در نظر گرفته شده است و هزینه مازاد بر  30هاي این فصل هزینه بارگیري و حمل سیمان تا  . در ردیف3
 شود. از فصل حمل و نقل پرداخت میهاي مربوط  براساس ردیف

ساخته بتنی به هر فاصله و باراندازي  ، هزینه حمل مصالح سنگی و آب تا محل ساخت قطعات پیش6تا  2هاي  هاي گروه . در قیمت ردیف4
ل نصب ساخته بتنی از محل ساخت و حمل به مح در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، و همچنین بارگیري قطعات پیش

 منظور شده است. 130301  هزینه بند کشی جدول در ردیف به هر فاصله، باراندازي و نصب در نظر گرفته شده است.

متر، از جرثقیل استفاده شود، در صورت لزوم و تأیید مهندس مشاور، هزینه سکوسازي  20هاي به دهانه تا  . چنانچه براي نصب تیرهاي پل5
 انه از فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت خواهد شد.براي استقرار جرثقیل، جداگ

 ، منظور شده است.6تا  2هاي  هاي گروه بندي در ردیف . هزینه قالب6

ها با بتن یا سنگ الشه، یا قلوه سنگ  ، شامل تهیه، حمل و نصب کول در هر عمق و پر کردن فضاي خالی پشت کول130601. بهاي ردیف 7
 متر، طبق نقشه و مشخصات است. یسانت 10به ضخامت متوسط تا 

اي  هاي این فصل، بهاي پر کردن محل اتصاالت با مصالح مورد نیاز، منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه . در قیمت ردیف8
 گیرد. صورت نمی

 منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسیر است. 130301. در ردیف 9

 شود. ها، جداگانه از فصول مربوط پرداخت می هاي این فصل منظور نشده است. این نوع هزینه در ردیف . هزینه انجام عملیات خاکی10

هاي مربوط با اعمال  کشی با تلمبه موتوري باشد، بهاي ردیف هاي بتنی نیاز به آب هاي سیمانی و بتنی یا کول . چنانچه براي نصب لوله11
 شود. پرداخت می 07/1ضریب 

هاي این فصل، سیمان نوع یک است. براي پرداخت هزینه سیمان اضافی (نسبت به عیار تعیین شده در  ظر گرفته شده در ردیف. سیمان در ن12
 شود. هاي مربوط در فصل احداث و مرمت ابنیه بتنی استفاده می بهاي نوع سیمان، برحسب مورد، از ردیف ها) و اضافه ردیف

 شود. پرداخت می 130302در نظر گرفتن کسربها بابت عیار سیمان، بر اساس ردیف ها، با  . بهاي تهیه و نصب قرنیز پل13

مترمکعب به طور کامل پرداخت خواهد شد. در صورتی  4/0ساخته بتنی با حجم بیش از  براي قطعات پیش 130802. بهاي واحد ردیف 14
 بهاي واحد این ردیف قابل پرداخت است. درصد از 70مترمکعب باشد، فقط  4/0ساخته بتنی کمتر از  که حجم قطعات پیش

متر اضافه  سانتی 10بهاي آن به ازاي هر  متر مورد نظر باشد اضافه سانتی 100که تهیه و نصب لوله مسلح بتنی به قطر بیش از  . در صورتی 15
متر مورد نظر باشد بهاي آن  سانتی 125قطر درصد خواهد بود. به طور مثال چنانچه تهیه و نصب لوله به  20متر معادل  سانتی 100قطر مازاد بر 
 برابر است با:

متر سانتی 100بهاي تهیه و نصب لوله بتنی به قطر  ) ×1+ ×2/0(
10

100125 −
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 ساخته فصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتنی پیش
 ١٣٩٧رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

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

 مترمکعب ٠٠٠,۵۵۴  
متر و  ١٠ساخته به طول  بارگیری و حمل  تیرهای بتنی پیش

 کمتر، از محل ساخت و باراندازی در کیلومتر اول. 
١٣٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٣,٣٨٨,٠٠٠

ساخته به طول بیش از  بارگیری و حمل  تیرهای بتنی پیش
متر، از محل ساخت و باراندازی در کیلومتر  ٢٠متر تا  ١٠

 اول. 

١٣٠١٠٢ 

  

 مترمکعب ١١,٠٠٠

متر و کمتر  ١٠ساخته به طول  بهای حمل تیرهای بتنی پیش
در صورتی که فاصله حمل از محل بارگیری تا محل نصب، 

باشد؛ برای هر کیلومتر اضافه بر یک بیش از یک کیلومتر 
کیلومتر اول بر حسب حجم تیر. (کسر کیلومتر به تناسب 

 محاسبه میشود).

١٣٠١٠٣ 

 ١٣٠١٠۴ متر و کمتر . ١٠ساخته به طول  نصب تیرهای بتنی پیش مترمکعب ٧١٨,٠٠٠  

 مترمکعب ١١٠,۵  
متر که به طول تیر  ۵به ازای هر  ١٣٠١٠٣بها به ردیف اضافه

 متر به تناسب محاسبه میشود. ۵اضافه شود، کسر 
١٣٠١٠۵ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣٩۵,۴  
متر که به طول تیر  ۵به ازای هر  ١٣٠١٠۴بها به ردیف اضافه

 متر به تناسب محاسبه میشود. ۵اضافه شود، کسر 
١٣٠١٠۶ 

  
 مترمربع ٢٩۶,۵٠٠

 ۵ساخته به ضخامت  تهیه و نصب قطعات بتنی پیش
های واقع  بندی دال به منظور قالب (PREDALL)متر  سانتی

 های بزرگ. بین تیرها، در پل

١٣٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ١٢١,٠٠٠,۴

ساخته با سطح مقطع  های بتنی پیش تهیه و نصب جدول
کیلوگرم  ٢۵٠متر مربع با بتن به عیار  ٠٫١تا  ٠٫٠۵بیش از 

 .١:۵ماسه سیمان  مالت و مکعب سیمان در متر

١٣٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ۵۵٣,٠٠٠,٣

کیلو  ٣٠٠ساخته با عیار   تهیه و نصب قطعات بتنی پیش
ها  ها، درپوش چاه سیمان در متر مکعب، برای دال روی کانال

 ها و موارد مشابه . و قنات

١٣٠٣٠٢ 

 مترمکعب ٢,٣۴٢,٠٠٠  
تهیه و جاگذاری بلوکهای حفاظ (گاردبلوک) ،با بتن به عیار 

 مکعب بتن . کیلوگرم سیمان در متر ٢۵٠
١٣٠٣٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٨۶۴,۴

کیلو  ٣۵٠تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار 
متر مکعب برای  ٠٫٢١سیمان در متر مکعب و حجم تا 

 مسلح کردن خاک.

١٣٠٣٠۴ 

  
 مترمکعب ٢٣٧,٠٠٠,۴

کیلو  ٣۵٠تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته باعیار
متر  ٠٫۶٠تا  ٠٫٢١از سیمان در متر مکعب و حجم بیش 

 مکعب برای مسلح کردن خاک.

١٣٠٣٠۵ 

 مترمکعب ٢,٧٣٣,٠٠٠  
تهیه و نصب بلوکهای بتنی جداکننده ترافیک ( نیوجرسی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ٣۵٠باریر) با بتن به عیار 
١٣٠۴٠١ 

 
 

 

۵٩  
 

 



 ساخته فصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتنی پیش
 ١٣٩٧رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

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

 مترطول ١٩۴,۵٠٠  
با متر،  سانتی ٢٠تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن . ٣٠٠بتن به عیار 
١٣٠۵٠١ 

 مترطول ٢٢٩,٠٠٠  
متر، با  سانتی ٢۵تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن . ٣٠٠بتن به عیار 
١٣٠۵٠٢ 

 مترطول ٣٣٧,٠٠٠  
متر، با  سانتی ٣٠تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن . ٣٠٠بتن به عیار 
١٣٠۵٠٣ 

 مترطول ۴٣٢,٠٠٠  
متر، با  سانتی ۴٠تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن . ٣٠٠بتن به عیار 
١٣٠۵٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,۵۶٨  
متر، با  سانتی ۵٠تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن . ٣٠٠به عیار بتن 
١٣٠۵٠۵ 

  
 مترطول ۶۴٩,٠٠٠

متر و  سانتی ۶٠تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
کیلوگرم  ٣۵٠متر ، با بتن به عیار  سانتی ٨ضخامت جدار 

 سیمان در متر مکعب بتن .

١٣٠۵٠۶ 

  
 مترطول ٧۵١,٠٠٠

متر و  سانتی ٨٠داخلی  تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر
کیلوگرم  ٣۵٠متر ، با بتن به عیار  سانتی ١٠ضخامت جدار 

 سیمان در متر مکعب بتن .

١٣٠۵٠٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٠٣۵

متر و  ١تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
کیلوگرم  ٣۵٠متر، با بتن به عیار  سانتی١٢ضخامت جدار 

 سیمان در متر مکعب بتن .

١٣٠۵٠٨ 

  

 مترطول ١,٨١١,٠٠٠

ساخته متشکل از سه  های بتنی مسلح پیش تهیه و نصب کول
ها با بتن به عیار  قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم قنات

کیلو سیمان در متر مکعب بتن، به انضمام پرکردن پشت  ٣۵٠
 کول.

١٣٠۶٠١ 

  
 مترمکعب 

ساخته (با مقاطع  های  بتنی پیش تهیه و نصب صندوقه
کیلوگرم سیمان  ٣۵٠نعل اسبی، مربع و ...) با عیارمختلف 

 در متر مکعب بتن.

١٣٠٧٠١ 

 عدد ٠٠٠,١١,٧٧۴  
متر با  ٢۵ساخته بتنی تا طول  تنیده پیش نصب تیرهای پیش
 استفاده از جرثقیل.

١٣٠٨٠١ 

 عدد ١٢٩,٠٠٠  
ساخته بتنی نظیر انواع نیوجرسی، باریر و  نصب قطعات پیش

 استفاده از جرثقیل. گاردبلوکهای بزرگ، با
١٣٠٨٠٢ 

 مترطول ۵٠٣,٠٠٠  
ساخته بتنی  با قطرهای مختلف، با  های پیش نصب لوله

 استفاده از جرثقیل.
١٣٠٨٠٣ 

 ١٣٠٨٠۴ ساخته بتنی، با استفاده از جرثقیل. های پیش نصب صندوقه عدد   

 
 

 

۶٠  
 

 



 چهاردهم. زیراساس و اساسفصل 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل چهاردهم. زیراساس و اساس

 مقدمه

 
هاي کندن، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتر  اي (توونان) هزینه هاي تهیه مصالح زیر اساس و همچنین تهیه مصالح رودخانه . در ردیف1

محل معدن تا محل مصرف و بار اندازي در محل مصرف، در نظر گرفته شده است. هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر برحسب مورد از از 
 فصل عملیات خاکی با ماشین، بر اساس حجم مصالح کوبیده شده پرداخت خواهد شد. 030903تا    030902هاي   ردیف

تا حد  (Oversize)هاي درشت معدن  بندي و جداکردن دانه هاي مربوط به اصالح دانه هزینه، 140103تا  140101هاي  هاي ردیف . در قیمت2
هاي  هاي نمایانگر وضع معدن تعیین خواهد شد، در نظر گرفته شده است. چنانچه دانه درصد وزن کل مصالح معدن که براساس نمونه 10

د، و براي جداکردن آنها استفاده از سرند الزم باشد، در این صورت با درصد باش 10درشت معدن تعیین شده براي مصالح زیراساس بیش از 
، به حجم زیراساس کوبیده شده تعلق خواهد گرفت. هزینه کندن، بارگیري، 140201بهاي ردیف  پیشنهاد مهندس مشاور و تأیید کارفرما، اضافه

هاي زیراساس منظور شده و از  شخصات ضروري است، در قیمتحمل و باراندازي اضافه مصالح که براي تهیه حجم مورد نیاز مصالح طبق م
 اي به عمل نخواهد آمد. این بابت پرداخت جداگانه

ها منظور شده و هزینه  هاي این فصل، بهاي تهیه و حمل آب تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف در قیمت . در ردیف3
لیتر براي هر مترمکعب مصالح سنگی  100، فصل عملیات خاکی با ماشین و بر مبناي 030904حمل مازاد بر یک کیلومتر بر اساس ردیف 

 شود. لیتر براي هر مترمکعب اختالط خاك بستر با آهک شکفته به صورت کوبیده شده، محاسبه و پرداخت می 400کوبیده شده یا 

توان با رعایت مشخصات فنی از  ، می4هاي زیر الک نمره  نه. در صورتی که مصالح اساس از سنگ شکسته کوهی تهیه شود، براي تأمین دا4
اي استفاده کرد و براي این کار، هیچ گونه اضافه یا کسربهایی بابت تهیه مصالح و تفاوت حمل و اختالط، منظور نخواهد شد.  ماسه رودخانه

 س و زیر اساس مجاز نیست.هاي شکسته که به طور طبیعی از کوه ریزش کرده است براي مصالح اسا استفاده از سنگ

شکن،  هاي مربوط به تهیه و حمل مصالح اساس، هزینه کندن و بارگیري مصالح از معدن، حمل و باراندازي در محل سنگ . در تمام قیمت5
 شکن، بارگیري و حمل به محل مصرف و باراندازي در محل مصرف، شکستن و سرند کردن مصالح، بارگیري و حمل به دپو در محل سنگ

ها منظور شده، یک کیلومتر است. هزینه حمل مازاد  منظور شده است. مسافتی که براي حمل مصالح از محل معدن تا محل مصرف در قیمت
از فصل عملیات خاکی با ماشین بر اساس حجم مصالح کوبیده شده  030903و  030902هاي  بر یک کیلومتر، برحسب مورد بر اساس ردیف

 د. شو محاسبه و پرداخت می

اي ( توونان ) مطابق ابعاد الیه کوبیده شده که بر اساس دستور کار و  گیري حجم قشرهاي اساس، زیر اساس و مصالح رودخانه . اندازه6
 گیرد. رعایت مشخصات فنی اجرا شده است، صورت می

شود و  مصالح زیراساس و اساس استفاده میهاي تهیه  هاي راه، برحسب مورد از ردیف . براي تأمین مصالح و کوبیدگی مورد نیاز در شانه7
متر  2سازي، جدا از عملیات اساس و زیراساس و حداکثر تا عرض نهایی  وقتی قابل پرداخت است که مصالح شانه 140801بهاي ردیف  اضافه

 انجام شود.

شت وضع موجود شانه راه، با تأیید مهندس شود، طبق دستور کار و بردا ها مصرف می سازي بهسازي راه . حجم مصالح مورد نیاز که در شانه8
 مشاور و تصویب کارفرما، محاسبه خواهد شد.

 شود. و هزینه حمل مازاد مربوط به آن بر اساس حجم مصالح پخش شده (بدون کوبیدگی) محاسبه می 141001. ردیف 9

زینه پخش، آبپاشی و کوبیدن ردیف یاد شده بر شود. ه ، طبق اندازه گیري بر اساس حجم کوبیده شده پرداخت می141002. بهاي ردیف 10
 حسب مورد از ردیف مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین، پرداخت خواهد شد.

11 .PI است.  9حداکثر  141002و  141001هاي  اي (تونان) موضوع ردیف مجاز براي مصالح رودخانه 

 
 

 

۶١  
 

 





 فصل چهاردهم. زیراساس و اساس
 ١٣٩٧رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٩٣,٣٠٠

بارگیری ای ،  تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه
وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 متر باشد . میلی ۵٠مصرف ، وقتی که دانه بندی صفر تا 

١۴٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٩۵,۵٠٠

ای ، بارگیری  تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه
وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 متر باشد . میلی ٣٨بندی صفر تا مصرف ، وقتی که دانه 

١۴٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٠٢

ای ، بارگیری  تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه
وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 متر باشد . میلی ٢۵مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا 

١۴٠١٠٣ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٢٠

، به منظور  ١۴٠١٠٣تا  ١۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
درصد  ١٠بندی، وقتی که مصالح معدن بیش از  اصالح دانه

تر از  هایی درشت نسبت به وزن کل مصالح استخراجی، دانه
 حد مشخصات تعیین شده داشته باشد.

١۴٠٢٠١ 

  
 مترمکعب 

تهیه مصالح زیراساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمل تا 
باراندازی در محل مصرف فاصله یک کیلومتری معدن و 

 متر باشد. میلی ۵٠بندی صفر تا  وقتی که دانه

١۴٠٣٠١ 

  
 مترمکعب 

تهیه مصالح زیراساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمل تا 
فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

 متر باشد. میلی ٣٨بندی صفر تا  وقتی که دانه

١۴٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب 

زیراساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمل تا تهیه مصالح 
فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

 متر باشد. میلی ٢۵بندی صفر تا  وقتی که دانه

١۴٠٣٠٣ 

  

 مترمکعب ١٧١,٠٠٠

ای، بارگیری وحمل  تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

 ٧۵متر باشد و حداقل  میلی ۵٠وقتی که دانه بندی صفر تا ، 
در دو جبهه شکسته  ۴درصد مصالح مانده روی الک نمره 

 شود .

١۴٠۴٠١ 

  

 مترمکعب ١٧٩,٠٠٠

ای، بارگیری وحمل  تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 ٧۵متر باشد و حداقل  میلی ٣٨تا  وقتی که دانه بندی صفر
در دو جبهه شکسته  ۴درصد مصالح مانده روی الک نمره 

 شود.

١۴٠۴٠٢ 

 
 

 

۶٣  
 

 



 فصل چهاردهم. زیراساس و اساس
 ١٣٩٧رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ۵٠٠,١٨٠

ای، بارگیری وحمل  تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

 ٧۵و حداقل متر باشد  میلی ٢۵، وقتی که دانه بندی صفر تا 
در دو جبهه شکسته  ۴درصد مصالح مانده روی الک نمره 

 شود .

١۴٠۴٠٣ 

  
 مترمکعب ٨,١٣٠

، هرگاه درصد  ١۴٠۴٠٣تا  ١۴٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه
درصد بیشتر  ٧۵از  ۴شکستگی مصالح روی الک نمره 

 درصد اضافه شکستگی یک بار.  ۵باشد، به ازای هر 

١۴٠۵٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٣٣۴

تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمل تا 
فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

درصد  ١٠٠متر باشد و  میلی ۵٠بندی صفر تا  وقتی که دانه
 در دو جبهه شکسته شود. ۴مصالح مانده روی الک نمره 

١۴٠۶٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٣۴٧

کوهی، بارگیری و حمل تا تهیه مصالح اساس از سنگ 
فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

درصد  ١٠٠متر باشد و  میلی ٣٨بندی صفر تا  وقتی که دانه
 در دو جبهه شکسته شود. ۴مصالح مانده روی الک نمره 

١۴٠۶٠٢ 

  

 مترمکعب ٣۶١,٠٠٠

تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمل تا 
کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف فاصله یک 
درصد  ١٠٠متر باشد و  میلی ٢۵بندی صفر تا  وقتی که دانه

 در دو جبهه شکسته شود. ۴مصالح مانده روی الک نمره 

١۴٠۶٠٣ 

  
 مترمکعب ٣٢,٨٠٠

پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیدن قشرزیراساس به 
به درصد تراکم  ١٠٠متر با حداقل  سانتی ١۵ضخامت تا 

 روش آشتو اصالحی .

١۴٠٧٠١ 

  
 مترمکعب ٢٨,٧٠٠

پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به 
درصد تراکم  ١٠٠متر با حداقل  سانتی ١۵ضخامت بیشتر از 

 به روش آشتو اصالحی .

١۴٠٧٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۴۵

پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامت 
درصد تراکم به روش آشتو  ١٠٠حداقل متر با  سانتی ١٠تا 

 اصالحی .

١۴٠٧٠٣ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,۴٠

پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامت 
درصد تراکم به  ١٠٠متر با حداقل  سانتی ١۵تا  ١٠بیشتر از

 روش آشتو اصالحی .

١۴٠٧٠۴ 

  
 مترمکعب ٢٠٠,١۵

بابت سختی ،   ١۴٠٧٠۴تا  ١۴٠٧٠١های  بها به ردیف اضافه
 ٢اجرای زیراساس و اساس در شانه سازیهای به عرض تا 

 متر.

١۴٠٨٠١ 

 
 

 

۶۴  
 

 



 فصل چهاردهم. زیراساس و اساس
 ١٣٩٧رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ۵٠٠,١٠٠

های لجنی شامل تخلیه  اصالح و تثبیت و تحکیم زمین
خاک نامناسب، تهیه و حمل و جایگزینی خاک مناسب، 

 ٩٠عملیات پخش و تسطیح و تحکیم با حداقل تراکم 
 درصد به روش آشتو اصالحی.

١۴٠٩٠١ 

  
 مترمکعب ٣٠٠,۵۶

های  تهیه مصالح رودخانه ای ( تونان ) برای روسازی راه
انحرافی، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر و باراندازی 

 و پخش آن روی راه. 

١۴١٠٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۵١

تهیه مصالح رودخانه ای ( تونان ) برای تحکیم بستر راه یا 
اجرای قشر تقویتی در زیرسازی راه، بارگیری و حمل تا 

 فاصله یک کیلومتر و باراندازی. 

١۴١٠٠٢ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١١١

تثبیت و تقویت بستر زیرسازی به وسیله اختالط خاک 
 ۵٠عیار متر، با  سانتی ١۵بستر با آهک شکفته به ضخامت 

کیلوگرم آهک در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل 
کندن زمین، تهیه و حمل آهک، سرند کردن، پخش و 

 درصد. ٩۵پاشی و کوبیدن تا تراکم  اختالط، آب

١۴١١٠١ 

 مترمکعب ۶۵,۶٠٠  
کیلوگرم آهک  ۵٠به ازای هر  ١۴١١٠١بها به ردیف  اضافه

 میشود.کیلوگرم به تناسب محاسبه  ۵٠اضافی. کسر 
١۴١١٠٢ 

  

 مترمکعب ١٢٧,٠٠٠

تثبیت بستر سازی و روسازی راه و سطوح پروازی 
ها به وسیله اختالط مصالح بستر با سیمان پرتلند  فرودگاه

کیلوگرم  ۵٠متر و با عیار  سانتی ١۵معمولی به ضخامت 
سیمان در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، 

اختالط، آب پاشی و کوبیدن تهیه و حمل سیمان، پخش و  
 درصد. ١٠٠تا تراکم 

١۴١٢٠١ 

 مترمکعب ٧٠,٧٠٠  
کیلوگرم سیمان  ۵٠، به ازای هر١۴١٢٠١بها به ردیف  اضافه

 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. ۵٠اضافی. کسر 
١۴١٢٠٢ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٩٩۵

تثبیت بستر سازی و روسازی راه و سطوح پروازی 
اختالط مصالح بستر با قیر محلول به ها به وسیله  فرودگاه

کیلوگرم قیر در متر  ۵٠متر و با عیار  سانتی ١۵ضخامت 
مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل 

 قیر، پخش و  اختالط، هوا دهی و کوبیدن.

١۴١٣٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,٨۶۶  
کیلوگرم قیر  ۵٠، به ازای هر١۴١٣٠١بها به ردیف  اضافه

 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. ۵٠اضافی. کسر محلول 
١۴١٣٠٢ 

  
 مترمکعب ٨۴,۵٠٠

های  تهیه مصالح روسرندی، برای تقویت خاک در بخش
دیده راه، بارگیری، حمل تا فاصله یک کیلومتر،  آسیب

 باراندازی، پخش، تسطیح وتحکیم.

١۴١۴٠١ 
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 های آسفالتی فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 های آسفالتی فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه

 مقدمه 

 
باشد. در نفوذي (پریمکت) باید مطابق با مشخصات فنی و عمومی   مقدار قیر مصرفی در واحد سطح در اجراي الیه 150101  . در ردیف1

 صورتی که مقدار مزبور با دستور دستگاه نظارت تغییر یابد، بهاي واحد به صورت خطی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مربوط به مواقعی است که غبارنشانی راه شنی به صورت بلندمدت و پیوسته انجام شود. دوره تناوب غبارنشانی برحسب  150201. ردیف 2
بار در سال در نظر گرفته شده است. قیمت ردیف براي هرنوبت غبار نشانی قابل پرداخت  4بوده وبه طور متوسط شرایط راه و اقلیم متفاوت 

 است. 

 گردد.  مخلوط فیلر، ماسه و امولسیون قیر است که به منظور درزگیري استفاده می Slurry Sealسیل . منظور از اسالري 3
ریزي  قیرپاشی، آسفالت برداري و تراشیدن ضایعات، تمیزکاري زیرآسفالت،  یب و آسفالتگیري شامل تمام مراحل کار اعم از تخر . لکه4

 باشد. وتراکم می

شود. در صورتی که کسري ضخامت الیه در حدود مجاز باشد به همان  هاي آسفالت پس از کوبیدن انجام می گیري ضخامت الیه . اندازه5
 شود. نسبت از بهاي عملیات کسر می

 شود. کارهاي آسفالتی ضخامت الیه براساس ضخامت واقعی و درحدود مشخصات ابالغی پرداخت می. در قیمت 6
ها به ترتیب زیر  . منظور از شکستگی مصالح سنگی در این فصل، شکستگی مصنوعی است و شکستگی طبیعی مورد نظر نیست، شکستکی7

 خواهد بود :
 65درصد و  50به ترتیب  4د مخلوط در محل (ردمیکس) روي الک نمره . شکستگی مصالح سنگی قشر اساس قیري و آسفالت سر7-1

 درصد در یک جبهه.
درصد در دو  90درصد و  80درصد،   60به ترتیب  4.  شکستگی آسفالت سطحی، قشر آستر (بیندر) رویه (توپکا) روي الک نمره 7-2

 جبهه.
) فوق باشد به ازاي هر پنج درصد شکستگی بیشتر، 7مندرج در بند (گاه طبق مشخصات فنی شکستگی مصالح سنگی بیشتر از ارقام ر ه. 8

بهاي شکستگی پرداخت  بهاي مصالح کوهی اضافه شود و با پرداخت ردیف اضافه ) درصد به قیمت ردیف واحد مربوط اضافه می1معادل یک (
 شود. نمی

توان از ماسه  ، با رعایت مشخصات می4الح زیر الک نمره شود، براي تأمین مص هایی که از سنگ شکسته کوهی استفاده می . در آسفالت9
 اي استفاده کرد و براي این کار، هیچ گونه اضافه یا کسربهایی بابت تهیه مصالح و تفاوت حمل، منظور نخواهد شد. رودخانه

  ، منظور شده آسفالت  ساخت  در محل  راندازيکیلومتر و با 30  فاصله ، به و حمل  قیر، بارگیري  تهیه  ، بهاي فصل  این  هاي ردیف  در قیمت.10
، آسفالت سرد تولید در محل آسفالتی  بتن  قشرهاي  ، براي اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهاي 30از   بیش قیر،  حمل  فاصله  . چنانچه است

و   ، محاسبه و نقل  حمل  فصل  هاي ردیف  براساس  تناسب ، به )کت  تکاندود سطحی(  )پریمکتاندود نفوذي (،  سطحی  ، آسفالت )ردمیکس(
 شود. می  پرداخت

هاي مربوط لحاظ شده و بابت آن پرداخت دیگري انجام  . هزینه جارو نمودن سطح زیرین وآماده سازي رویه راه براي قیر پاشی در قیمت11
 نخواهد شد.

هاي مربوط از تأمین مصالح سنگی تا پخش مصالح و غلتک زنی و اجراي کامل،  هاي آسفالت سطحی هزینه کلیه فعالیت . درقیمت ردیف12
ها منظور شده است. همچنین هزینه حمل مصالح سنگی ازمعدن تا مسافت یک کیلومتر منظور شده و مازاد آن  طبق مشخصات فنی در قیمت
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 های آسفالتی فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
گردد. در  براي هر مترمکعب آسفالت کوبیده شده محاسبه و پرداخت می 030903و  030902هاي  ماشین ردیف از فصل عملیات خاکی با

 شود. مترمکعب در نظر گرفته می 45/0محاسبه هزینه حمل مازاد، هر تن آسفالت سطحی معادل 
شکن،  اي، بارگیري، حمل به محل سنگ هاي آسفالت سرد تولید در محل (ردمیکس)، هزینه تهیه مصالح رودخانه . در قیمت ردیف13

شکن،  بندي شده در محل مناسب کنار سنگ بندي طبق مشخصات فنی، توده کردن مصالح دانه باراندازي، شکستن مصالح سنگی، تأمین دانه
روي مصالح  شکن و حمل به محل مصرف، باراندازي و ریسه کردن، تهیه، گرم کردن و پخش قیر الزم بارگیري مصالح از محل دپوي سنگ

ریسه شده، اختالط مصالح سنگی با قیر به طور کامل، پخش، رگالژ، کوبیدن و انجام سایر عملیات جنبی مورد نیاز طبق مشخصات، منظور 
ها منظور شده است، یک کیلومتر است. هرگاه فاصله  شده است. مسافتی که براي حمل مصالح سنگی از محل معدن تا محل مصرف در قیمت

هاي  برداشت مصالح (معدن) تا محل مصرف، از یک کیلومتر بیشتر باشد، هزینه هر کیلومتر اضافه حمل، برحسب مورد، از ردیف  مرکز ثقل
 مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین براي هر مترمکعب آسفالت ردمیکس کوبیده شده، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

شود، هزینه تهیه مصالح سنگی از  اساس قیري، آستر (بیندر)، رویه (توپکا)  و ماسه آسفالتی میهاي بتن آسفالتی که شامل  . در قیمت ردیف14
بندي طبق مشخصات فنی، توده کردن مصالح،  شکن، باراندازي، شکستن مصالح سنگی، تأمین دانه معدن، بارگیري و حمل به محل سنگ

فالت، بارگیري آسفالت ساخته شده و حمل آن تا فاصله یک کیلومتر به محل بارگیري و حمل به محل کارخانه آسفالت و باراندازي،پختن آس
زنی و اجراي کامل قشرهاي آسفالتی، منظور شده است. هرگاه فاصله از مرکز ثقل  برداشت  مصرف و باراندازي، پخش با فینیشر، غلطک

هاي فصل عملیات خاکی با  اضافی، برحسب مورد از ردیف مصالح سنگی (معدن) تا کارخانه آسفالت بیشتر از یک کیلومتر باشد، هزینه حمل
ماشین، براي هر مترمکعب آسفالت کوبیده شده، پرداخت خواهد شد. در ضمن درصورتی که فاصله حمل آسفالت از محل کارخانه آسفالت تا 

کی با ماشین، براي هر مترمکعب هاي فصل عملیات خا محل مصرف بیشتر از یک کیلومتر باشد هزینه حمل اضافی، برحسب مورد از ردیف
محاسبه و پرداخت خواهد شد. چنانچه به دستور کارفرما محل نگهداري قیر مصرفی براي اندود  1.2آسفالت کوبیده شده، با اعمال ضریب 
اد بر یک کیلومتر کت) در محل کارخانه آسفالت و یا انبار کارگاه تعیین شود، پرداخت هزینه حمل ماز نفوذي (پریمکت) و اندود سطحی (تک

 شود.  هاي مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می تا محل مصرف بر طبق ردیف
،  کیلوگرم 1/1 )بیندرآستر( ، کیلوگرم 9/0  يقیر  اساس  ، براي آسفالتی  متر بتن سانتی  یک  ضخامت  به  هر متر مربع  براي  قیر مصرفی  میزان .15

  فصل  این  هاي ، در قیمت کیلوگرم 9/0 ) ردمیکسسرد تولید در محل (  آسفالت  کیلوگرم و براي 35/1 ، ماسه آسفالتی رمکیلوگ 2/1 )توپکارویه (
یا کسر   اضافه  کیلوگرم 1/0هر   مجاز مقدار قیر تغییر کند، براي  رواداریهاي در حد  کارگاهی  فرمول  بر اساس  که  . در صورتی است  منظور شده

 استفاده خواهد شد. 151402و  151401  هاي ردیف  بهاي از  مصرف 

 شود. هاي آسفالت سطحی، اندازه گیري برحسب وزن مصالح سنگی انجام می . در ردیف16
شود. مقدار مواد مصرفی در هرمتر مربع برحسب مشخصات فنی و طبق دستور  برحسب مواد مصرف شده پرداخت می 150103. ردیف 17

 باشد. یکار ابالغی مهندس م
تعداد و طول ترك در واحد سطح ثابت نبوده و برحسب شرایط متعارف راه که درزگیري توصیه  150602و  150601هاي  . در ردیف18
 شود، قیمت ردیف محاسبه شده است. می
ر شده است و پرداخت هاي با رویه آسفالت گرم به هر مقدار منظو ها در راه قیمت مواد مصرفی براي پرکردن چاله 150703. در ردیف 19

 اضافی صورت نخواهد گرفت.

دار  . در صورتی که قیرزدایی به غیر از روش پخش مصالح انجام شود، مانند سوزاندن قیر و نظایر آن، هزینه کار به صورت ردیف ستاره20
 شود. محاسبه و پرداخت می

 آسفالت مصرفی جزء مصالح تحویلی کارفرما است.  150705. در ردیف 21

 شود. بهاي مربوط پرداخت می تن بر مترمکعب محاسبه و اضافه 5/2آسفالت مصرفی برحسب وزن مخصوص  150903در ردیف  .22

 جزء مصالح تحویلی کارفرما است.  150202. کلیه مصالح مصرفی در ردیف 23
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 های آسفالتی فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٢٠,٨٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر 

 محلول.
١۵٠١٠١ 

 کیلوگرم ٢٠,٠٠٠  
انجام آسفالت سطحی  تهیه مصالح و اجرای اندود قیر برای

 با قیر محلول.
١۵٠١٠۵ 

 کیلوگرم ٢,٧٩٠  
به منظور احیای  Fog Sealاجرای سیل کت امولسیونی 

 های آسفالتی. رویه
١۵٠١٠٧ 

 کیلوگرم ٢١,١٠٠  
 CSSتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک 

 درصد در آزمایش تقطیر. ۵٧با حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١١٢ 

 کیلوگرم ١٨,١٠٠  
 CRSتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک 

 درصد در آزمایش تقطیر. ۶٠با حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١١٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک 

CMS  درصد در آزمایش تقطیر. ۶۵با حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١١۴ 

 کیلوگرم ۶٠٠,١٨  
با  SSتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک 

 درصد در آزمایش تقطیر. ۵٧حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١١۵ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١۵  
با  RSتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک 

 درصد در آزمایش تقطیر. ۵۵حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١١۶ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٧  
با  MSتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک 

 درصد در آزمایش تقطیر. ۵۵حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١١٧ 

  
 کیلوگرم 

به ازای هر یک  ١۵٠١١٧تا  ١۵٠١١٢های  بها به ردیف اضافه
 درصد قیر خالص مازاد.

١۵٠١١٨ 

 کیلوگرم ٣٠٠,٢۵  
با استفاده از  (Dust Laying)های شنی  غبارنشانی در راه

 قیر.
١۵٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٢,٧٣٠  
های شنی با استفاده از مالچ، مالس و  غبار نشانی در راه

 نظایر آن.
١۵٠٢٠٢ 

 ١۵٠٣٠١ ).Sand Sealای ( کت ماسه تهیه مصالح و اجرای سیل تن ٠٠٠,٢,٣۵۵  

  
 تن ٢,٠۴٢,٠٠٠

کت با مصالح سنگی  تهیه مصالح و اجرای سیل
(Aggregate Seal) ۵بندی مصالح از نوع  هر گاه دانه 

 باشد.

١۵٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵۶

تهیه تمام مصالح (از جمله مصالح سنگی، سیمان و قیر 
امولسیونی مناسب) و اجرای روکش حفاظتی میکرو 

 متر. میلی ١٢٫۵سرفیسینگ با افزودنی التکس به ضخامت 

١۵٠٣٠۴ 

 مترمربع ۴,۵٠٠  
متر کاهش  بابت هر یک میلی ١۵٠٣٠۴کسربها به ردیف 

 ضخامت.
١۵٠٣٠۵ 
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 های آسفالتی فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٨٠٠,٢۶

تهیه و اجرای بتن آسفالتی حفاظتی الیه نازک به ضخامت 
متر از مصالح صددرصد شکسته و قیر  میلی ٣٠تا  ٢٠

هرگاه )، برای قشر رویه، PGی عملکردی ( مناسب از رده
متر باشد، به ازای هر  میلی ١٢٫۵بندی مصالح صفر تا  دانه

متر به تناسب  متر ضخامت آسفالت (کسر سانتی سانتی
 محاسبه میشود).

١۵٠٣٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٩  
قیرزدایی سطوح قیرزده با استفاده از پخش مصالح سنگی 

 ریزدانه.
١۵٠۴٠١ 

 مترمربع ٩,٨٧٠  
آسفالت تراشی با استفاده از گریدر به منظور از بین بردن 

 موج، ناهمواری و قیرزدایی از سطح رویه آسفالتی. 
١۵٠۵٠١ 

 ١۵٠۶٠١ .  Slurry Sealدرزگیری ترکها با آسفالت اسالری سیل  مترمربع   

 ١۵٠۶٠٢ درزگیری ترکها با ماستیک مخصوص. مترمربع   

  

 مترطول ۵٢,١٠٠

متر و  سانتی ٢تا  ١٫۵ترکهای آسفالت به عرض درزگیری 
متر، شامل شیار زدن و تمیز کردن درز  سانتی ٢عمق حدود 

با کمپرسور و گرم کردن محل شیار با هوای گرم، تهیه و 
تزریق قیر پلیمری مخصوص درزگیری در داخل آن و 

های درزگیری شده و تمیز  پخش گرد سنگ در روی ترک
 کاری.

١۵٠۶٠٣ 

 تن ٩۴٣,٠٠٠  
های آسفالتی با استفاده از  پرکردن گود افتادگی یا چاله در راه

 آسفالت مناسب بر حسب وزن آسفالت مصرفی.
١۵٠٧٠٣ 

  

 مترمربع 

های  گیری وقتی از ماشین های لکه بها به ردیف اضافه
گیری آسفالت استفاده شود به ازای هر  مخصوص لکه

متر به تناسب  سانتیمتر ضخامت آسفالت (کسر  سانتی
 محاسبه میشود).

١۵٠٧٠۴ 

 ١۵٠٧٠۵ مرمت لبه آسفالت  در مجاورت شانه راه. مترطول ٣,٩١٠  

  
 تن ۴٩٨,٠٠٠

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ 
بندی  ای در دو الیه هرگاه دانه شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۴و  ٢مصالح از نوع 

١۵٠٨٠١ 

  
 تن ۵٠٠,۵۶٨

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ 
بندی  ای در دو الیه هرگاه دانه شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ٣و  ١مصالح از نوع 

١۵٠٨٠٢ 

  
 تن ٠٠٠,۴٧۴

تهیه مصالح سنگی واجرای آسفالت سطحی با سنگ 
از بندی  ای در یک الیه هرگاه دانه شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۴نوع 

١۵٠٨٠٣ 
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 های آسفالتی فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 تن ۵٠٠,۵٠٩

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ 
بندی از  ای در یک الیه هرگاه دانه شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۵نوع 

١۵٠٨٠۴ 

  
 تن ١٢۴,۵٠٠

، هرگاه از ١۵٠٨٠۴تا  ١۵٠٨٠١های  بها به ردیف اضافه
ای استفاده  مصالح رودخانهمصالح سنگ کوهی به جای 

 شود.

١۵٠٨٠۵ 

  

 مترمربع ١٩,٣٠٠

متر آسفالت سرد مخلوط در محل  تهیه و اجرای هر سانتی
ای هرگاه  (ردمیکس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه

متر باشد .  میلی ١٩بندی پیوسته قطر صفر تا  مصالح با دانه
 متر به تناسب محاسبه میشود). (کسر سانتی

١۵٠٩٠١ 

  

 مترمربع ١٩,٠٠٠

متر آسفالت سرد مخلوط در محل  تهیه و اجرای هر سانتی
ای هرگاه  (ردمیکس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه

متر باشد .  میلی ٢۵مصالح با دانه بندی پیوسته قطر صفر تا 
 متر به تناسب محاسبه میشود). (کسر سانتی

١۵٠٩٠٢ 

 مترمربع ۴٩٠,١  
هرگاه آسفالت   ١۵٠٩٠٢و  ١۵٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه

 .(Central Plant mix) ای باشد  سرد کارخانه
١۵٠٩٠٣ 

 مترمربع ٧٣٠  
هرگاه آسفالت   ١۵٠٩٠٢و  ١۵٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه

 سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با فینیشر اجرا شود. 
١۵٠٩٠۴ 

  

 مترمربع ١٨,٨٠٠

با سنگ شکسته از  متر  بتن آسفالتی تهیه و اجرای هر سانتی
بندی  ای برای قشر اساس قیری هرگاه دانه مصالح رودخانه

متر به  متر باشد. (کسر سانتی میلی ٣٧٫۵مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود).

١۵١٠٠١ 

  

 مترمربع ١٩,١٠٠

متر  بتن آسفالتی با سنگ شکسته از  تهیه و اجرای هر سانتی
بندی  هرگاه دانه ای برای قشر اساس قیری مصالح رودخانه
متر به تناسب  متر باشد. (کسر سانتی میلی ٢۵مصالح صفر تا 
 محاسبه میشود)

١۵١٠٠٢ 

  

 مترمربع ٢٣,٠٠٠

متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از  تهیه و اجرای هر سانتی
مصالح رودخانه ای برای قشر آستر (بیندر) هرگاه دانه 

متر به  سانتیمتر باشد. (کسر  میلی ٢۵بندی مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود)

١۵١١٠١ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٢٣

متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از  تهیه و اجرای هر سانتی
مصالح رودخانه ای برای قشر آستر (بیندر) هرگاه دانه 

متر به  متر باشد. (کسر سانتی میلی ١٩بندی مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود)

١۵١١٠٢ 
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 های آسفالتی فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٢۵,۴٠٠

متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از  تهیه و اجرای هر سانتی
بندی  ای برای قشر رویه(توپکا) هرگاه دانه مصالح رودخانه
متر به تناسب  متر باشد. (کسر سانتی میلی ١٩مصالح صفر تا 
 محاسبه میشود)

١۵١٢٠١ 

  

 مترمربع ٢۵,۶٠٠

شکسته از متر بتن آسفالتی با سنگ  تهیه و اجرای هر سانتی
مصالح رودخانه ای برای قشر رویه(توپکا) هرگاه دانه بندی 

متر به  متر باشد. (کسر سانتی میلی ١٢٫۵مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود)

١۵١٢٠٢ 

  

 کیلوگرم 

، در ١۵١٢٠٢و  ١۵١٢٠١، ١۵٠٣٠۶های  بها به ردیف اضافه
صورت اضافه کردن گرانول پلیمری مرکب از اس بی اس 

(Styrene Butadiene Styrene)  و قیر، به صورت
 مستقیم به مخلوط آسفالتی. 

١۵١٢٠٣ 

 مترمربع ٢٧,٢٠٠  
ای به ازای  تهیه و اجرای ماسه آسفالتی از مصالح رودخانه

 متر ضخامت آسفالت. هر سانتی
١۵١٢٠۴ 

  
 کیلوگرم 

 ٠تهیه، حمل و افزودن پودر الستیک (تولید داخل) با سایز 
 میکرون و افزودنی شیمیایی مربوطه به قیر مصرفی. ۴٠تا 

١۵١٢٠۵ 

  
 مترمربع ١,٨۵٠

های آسفالت سرد مخلوط در محل  بها به ردیف اضافه
(ردمیکس) و بتن آسفالتی، هرگاه از مصالح سنگ کوهی به 

 ای استفاده شود. جای مصالح رودخانه

١۵١٣٠١ 

  

 مترمربع ١,٣٩٠

های آسفالت سرد مخلوط در محل  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم قیر  ٠٫١(ردمیکس) و بتن آسفالتی، بابت اضافه هر 

متر  مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانتی
 ضخامت. 

١۵١۴٠١ 

  

 مترمربع -١,٣٩٠

های آسفالت سرد مخلوط در محل  کسر بها به ردیف
کیلوگرم قیر  ٠٫١کسر هر (ردمیکس) و بتن آسفالتی، بابت 

متر  مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانتی
 ضخامت.

١۵١۴٠٢ 

 مترمربع ٢٠٠,٢۵  
متر  بازیافت گرم درجای آسفالت به ازای هر یک سانتی

 ضخامت.
١۵١۵٠٢ 

  
 مترمربع ٢,٠٧٠

بندی مصالح سنگی  اجرای بتن آسفالتی با هر نوع دانه
آستر (بیندر)، رویه (توپکا) و جهت قشرهای اساس قیری، 

 متر ضخامت. نظایر آن به ازای هر سانتی

١۵١۶٠١ 
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 های آسفالتی فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٣,٠٩٠

بازیافت آسفالت تراشیده شده با دستگاه بازیافت سرد، 
ها و  آوری آسفالت کنده شده و خرد کردن کلوخه شامل جمع

مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قیر امولسیون، سیمان، 
دانه جدید به صورت شکسته بدون محاسبه  سنگآهک و 

مواد اضافی و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن به اضای هر 
 متر ضخامت آسفالت. سانتی

١۵١٨٠١ 

  

 مترمربع ٩٩٠,۵

بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد، شامل تراش، خرد 
ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند کف  کردن کلوخه

سیمان و آهک بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش و قیر، 
 متر ضخامت آسفالت. کوبیدن آن به ازای هر سانتی

١۵١٨٠٢ 

  

 مترمربع ١٧,٢٠٠

برداشت مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد و 
کیلوگرم قیر که به صورت کف درآمده،  ٠٫٩آغشتن آن با 

بدون محاسبه متر  برای هر متر مربع به ضخامت یک سانتی
 مواد اضافی دیگر و پخش و کوبیدن.

١۵١٨٠٣ 

 کیلوگرم ١,٣٧٠  
به ازای هر  ١۵١٨٠٣تا  ١۵١٨٠١های  بها به ردیف اضافه

 کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
١۵١٨٠۴ 

  
 کیلوگرم ١,٢١٠

به ازای هر  ١۵١٨٠٣تا  ١۵١٨٠١های  بها به ردیف اضافه
شکفته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه کیلوگرم آهک 

 شود.

١۵١٨٠۵ 

 کیلوگرم ١٢۵  
به ازای هر کیلوگرم سنگ  ١۵١٨٠١  بها به ردیف اضافه

 شکسته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
١۵١٨٠٧ 

 کیلوگرم ١۶,۴٠٠  
به ازای هر کیلوگرم قیر  ١۵١٨٠١  بها به ردیف اضافه

 آسفالت بازیافت اضافه شود.امولسیون که به مخلوط 
١۵١٨٠٨ 

  
 کیلوگرم ١۵,۴٠٠

به ازای هر کیلوگرم قیر که به  ١۵١٨٠٢  بها به ردیف اضافه
صورت کف قیر درآمده و به مخلوط آسفالت بازیافت 

 اضافه شود.

١۵١٨٠٩ 

  

 مترمربع ۵۴٠,١

کیلوگرم قیر که  ٠٫١به ازای هر  ١۵١٨٠٣  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم در هر  ٠٫٩درآمده و عالوه بر  به صورت کف قیر

متر مصالح زیرسازی  مترمربع به ضخامت یک سانتی
 مصرف شود.

١۵١٨١٠ 

  

 مترمربع -۴٠٠,١

کیلوگرم قیر که  ٠٫١به ازای هر  ١۵١٨٠٣  کسربها به ردیف
کیلوگرم در هر  ٠٫٩به صورت کف قیر درآمده و کمتر از 

مصالح زیرسازی متر در  مترمربع به ضخامت یک سانتی
 مصرف شود.

١۵١٨١١ 
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 آمیزی و حفاظت ابنیه فنی کاری، رنگ فصل شانزدهم. عایق
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 آمیزی و حفاظت ابنیه فنی کاری، رنگ فصل شانزدهم. عایق

 مقدمه
 
آمیزي بر روي سطوح فلزي و پروفیلی سبک انجام گردد، سطح مخصوص (سطح  پاشی و رنگ زنی، سندبالست، ماسه صورتی که برس. در 1

 گردد تا مبناي تبدیل وزن قطعات به سطح آنها گردد و هزینه برآورد شود. واحد وزن) اعضاي غالب برآورد شده و صورتجلسه می

با مشخصات فنی اجرا گردد و در صورتی که طبق مشخصات، اضافه و یا کسر ضخامت نسبت به  ها بایستی منطبق . ضخامت رنگ و پوشش2
 گردد. درصد به قیمت واحد، اضافه و یا از آن کسر می 15درصد اضافه و یا کسر ضخامت،  25به ازاي هر   هاي این فصل مطرح بود، ردیف

 2ها و تمیزکاري سطوح زیرین آنها، ضریب  کاري، پوشش آمیزي، عایق ي رنگها به قیمت پایه ردیف ها، گیري . در تعیین قیمت واحد لکه3
 گردد. اعمال می

 300تا  250متر و براي فاصله بین شیارها  میلی 5/12تا  25/6متر و براي عمق شیار  میلی 75/18براي عرض شیار  160204. در ردیف 4
 هاي دیگري ذکر شده باشد. ازهمتر مورد نظر است؛ مگر آن که در مشخصات سازنده، اند میلی

میکرون مد نظر  50در دوالیه زیري و رویی با پرایمر مربوطه به ضخامت حدود  (Cold wrapping)پیچی سرد  لفاف 160205. ردیف 5
 باشد. می

استاندارد از  Sa 5/2سطوح فلزي درجه  (Shot blasting)و ساچمه پاشی  (Sand blasting)هاي مربوط به ماسه پاشی  . در ردیف6
 باشد. سوئد (معادل تمیزي کامل سطح فلز) مورد نظر می

گیري،  گیري پتانسیل ابنیه نسبت به زمین یا آب اطراف آند باشد، بسته به روش اندازه . چنانچه در حفاظت ابنیه راه، نیاز به تعبیه نقاط اندازه7
 دار استفاده نمود. هاي ستاره باید از قیمت

مالحظات زیر مفروض  (Sacrificial anode)به حفاظت کاتدي به روش استفاده از آندهاي میرا یا فداشونده  هاي مربوط . در ردیف8
 است :

مقاومت در تعهد کارفرما است و یا با تأیید کارفرما توسط پیمانکار خریداري شده و هزینه آن جداگانه  . خرید آندها به انضمام مخلوط کم8-1
 گردد.  پرداخت می

 و نصب آند فداشونده عبارت است از : . حمل8-2

 سازي محل نصب آند. آماده •

 کار و باراندازي در محل نصب. بارگیري و حمل آند از محل تحویل از کارفرما تا پاي •

درصد  20ریزي اطراف و روي آند با مخلوط کم مقاومت شامل  و خاك  حفر گود و نصب آند در محل خود (درآندهاي دفنی) •
 درصد سولفات سدیم و کوبیدن آن با تراکم مورد لزوم و سایر عملیات تکمیلی. 5پودر سنگ گچ و  درصد 75بتونیت، 

 و سایر عملیات تکمیلی.  نصب آندهاي شناور در آب (در صورت لزوم) •

 ، مالحظات زیر مفروض است :(Impressedcurrent)هاي مربوط به حفاظت کاتدي به روش جریان تزریقی  . در ردیف9

هاي هواکش، کابل و کابلشو در تعهد کارفرما است و یا با تأیید کارفرما توسط پیمانکار  ها، لوله د آندها به انضمام زغال کک، مفصلخری. 9-1
 گردد. خریداري شده و هزینه آن جداگانه پرداخت می

 حمل و نصب آند جریان تزریقی عبارت است از : .9-2

 سازي محل نصب آند. آماده •

کار و باراندازي در  هاي هواکش، کابل و کابلشو از محل تحویل از کارفرما تا پاي ها، لوله د، زغال کک، مفصلبارگیري و حمل آن •
 محل نصب.
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 آمیزی و حفاظت ابنیه فنی کاری، رنگ فصل شانزدهم. عایق
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
گودبرداري محل بستر آند و نصب آن در محل خود (در آندهاي دفنی)، پخش و تسطیح و کوبیدن زغال کک در زیر و رو و اطراف  •

کشی و ریختن خاك سرندي زیر و روي کابل و آجرچینی روي  اي، کابل آنها با قلوه سنگ رودخانههاي هواکش و پر کردن  آند، نصب لوله
 آن و سایر عملیات تکمیلی.

 و سایر عملیات تکمیلی.  نصب آندهاي شناور در آب (در صورت لزوم) •

 لی کارفرما هستند.،  کابل و ترانسفورمر رکتی فایر، جزء مصالح تحوی160702و 160701و  160601هاي  . در ردیف10

هاي  باید ردیف (thermosetting)و یا ترموستینگ  (thermoplastic)گرمایشی ترموپالستیک  هاي پیش . در صورت استفاده از رنگ11
 دار تعریف نمود. جداگانه و ستاره

ها منظور  ؛ البته هزینه همپوشانی در قیمتمتر باشد سانتی 10هاي سرد و یا گرم مقدار همپوشانی نباید کمتر از  ها و پوشش کاري . در عایق12
 باشد.  ها می کاري و پوشش گیري و پرداخت، سطح ظاهري عایق گردیده و مبناي اندازه

 ها باید منطبق بر مشخصات فنی عمومی باشد. کاري . میزان و نوع  قیر مصرفی در عایق13

مختلف (افقی، قائم، مورب و منحنی) بوده و از این بابت هیچ گونه هاي  هاي این فصل براي انجام کار در وضعیت . بهاي واحد قیمت14
 گردد. بها و یا صعوبتی پرداخت نمی اضافه

 ها و ادوات حفاظت کاتدي، بایستی مطابق با استانداردهاي موجود و معتبر باشند.  ها و پوشش . رنگ، عایق15

، نوار و پرایمر، جزء مصالح تحویلی کارفرما هستند.160205. در ردیف 16
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 آمیزی و حفاظت ابنیه فنی کاری، رنگ عایقفصل شانزدهم. 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٩٠٠,۴۶  
کاری با یک قشر اندود قیری  تهیه مصالح و اجرای عایق

 روی سطوح بتنی.
١۶٠١٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١۵٢  
کاری با دو قشر اندود قیری و  تهیه مصالح و اجرای عایق

 یک الیه گونی روی سطوح بتنی.
١۶٠١٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۵١  
 کاری با سه قشر اندود قیری و تهیه مصالح و اجرای عایق

 دو الیه گونی روی سطوح بتنی.
١۶٠١٠٣ 

  
 مترمربع ١١٩,٠٠٠

ساخته  کاری با عایق پیش تهیه مصالح و اجرای عایق
 ٣مرغوب شامل قیر با الیاف پلیاستر و تیشو به ضخامت 

 متر روی سطوح بتنی. میلی

١۶٠١٠۴ 

  
 مترمربع ١٢٧,٠٠٠

ساخته  کاری با عایق پیش تهیه مصالح و اجرای عایق
 ۴شامل قیر با الیاف پلیاستر و تیشو به ضخامت مرغوب 

 متر روی سطوح بتنی. میلی

١۶٠١٠۵ 

  
 مترمربع 

های  تهیه مصالح و آب بند کردن سطوح بتنی با محلول
 قیری صنعتی.

١۶٠١٠۶ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان الکتریسته با 
پالتینی یا استفاده از بتن پلیمری رسانا و شبکه آندی 

 متر روی سطوح بتنی. میلی ١٠کربنی، به ضخامت تا 

١۶٠٢٠١ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان الکتریسته با 
استفاده از بتن پلیمری رسانا ، بدون شبکه آندی، به 

 متر روی سطوح بتنی. میلی ١٠ضخامت تا 

١۶٠٢٠٢ 

  
 مترمربع 

پلیمری رسانای جریان تهیه مصالح و اجرای شبکه 
 الکتریسته، روی سطوح بتنی.

١۶٠٢٠٣ 

  
 مترطول 

های آندی (پالتینی یا  تعبیه شیار، تهیه مصالح و سیم
در داخل آن و پر کردن شیار با پرکننده پلیمری   کربنی)

 رسانای جریان الکتریسته، روی سطوح بتنی.

١۶٠٢٠۴ 

 ١۶٠٢٠۵ ها و نظایر آن. های بتنی پل پایهپیچی سرد روی  لفاف مترمربع ١۵٩,٠٠٠  

 ١۶٠٣٠١ زنی روی سطوح فلزی. زنی و سمباده برس مترمربع ١٠٠,٠٠٠  

 مترمربع ١٢۵,۵٠٠  
زدایی و یا  پاشی روی سطوح فلزی یا بتنی برای زنگ ماسه

 مضرس کردن سطح و نظایر آن .
١۶٠٣٠٢ 

 مترمربع ١۵٠,٠٠٠  
زدایی و  بتنی برای زنگپاشی روی سطوح فلزی یا  ساچمه

 یا مضرس کردن سطح و نظایر آن .
١۶٠٣٠٣ 

 مترمربع ٨٧,٣٠٠  
 ۵٠تهیه مصالح و اجرای پرایمر روغنی به ضخامت 

 میکرون روی سطوح فلزی
١۶٠٣٠۴ 
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 آمیزی و حفاظت ابنیه فنی کاری، رنگ عایقفصل شانزدهم. 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,١٣٣  
تهیه مصالح و اجرای پرایمر اپوکسی رویدار  به ضخامت 

 میکرون روی سطوح فلزی ۵٠
١۶٠٣٠۵ 

 مترمربع ١٣٨,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای پرایمر سیلیکاتی رویدار به ضخامت 

 میکرون روی سطوح فلزی ۵٠
١۶٠٣٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,١٨٠  
تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه روغنی به ضخامت 

 میکرون روی سطوح فلزی  ١٠٠کل
١۶٠٣٠٧ 

 مترمربع ٢٠۵,۵٠٠  
(دو جزئی) به تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه اپوکسی 

 میکرون روی سطوح فلزی  ١٠٠ضخامت کل
١۶٠٣٠٨ 

  
 مترمربع ٢١۵,۵٠٠

آمیزی روی سطوح بتنی با  تهیه مصالح و اجرای رنگ
به   های دوجزئی (اپوکسی، پلی اورتان و نظایر آن) رنگ

 میکرون ١٨٠طور کامل و به ضخامت تا 

١۶٠٣٠٩ 

 مترمربع ٧,٣۵٠  
ها  ها و پوشش محافظ عایقتهیه مصالح و اجرای قشر رویه 

 میکرون ۵٠تا ضخامت 
١۶٠٣١٠ 

 عدد ٩,١٧٢,٠٠٠  
حمل و نصب آند فداشونده (به صورت دفنی) در صورتی 

 متر باشد. ٢که عمق گود تا 
١۶٠۴٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,۴۵٨

متر،  ٢برای عمق بیشتر از  ١۶٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
متر دو بار  ۴تا  ٣متر یک بار، برای عمق  ٣تا  ٢برای عمق 

های بیشتر (کسر متر به  و به همین ترتیب برای عمق
 تناسب محاسبه میگردد).

١۶٠۴٠٢ 

 ١۶٠۴٠٣ حمل و نصب آند فداشونده به صورت شناور در آب. عدد   

  
 مترمکعب ١٢۵,۵٠٠

بارگیری و حمل مخلوط کم مقاومت تا محل نصب و 
باراندازی و ریختن آن در اطراف و روی آند در صورتی 

 که آند بدون این مخلوط تهیه شده باشد. 

١۶٠۴٠۴ 

 عدد ٢۴٢,٠٠٠,۶  
حمل و نصب آند جریان تزریقی (به صورت دفنی) در 

 متر باشد.  ٢صورتی که عمق ترانشه تا 
١۶٠۵٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٢٠۵

در صورتی که عمق ترانشه  ١۶٠۵٠١بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر یک متر عمق اضافی (کسر  ٢بیشتر از 

 متر به تناسب محاسبه میگردد).

١۶٠۵٠٢ 

 ١۶٠۵٠٣ حمل و نصب آند جریان تزریقی به صورت شناور در آب. عدد   

 ١۶٠۶٠١ کاتدی.حمل و نصب کابل مخصوص سیستم حفاظت  مترطول ۵٠٠,٣١٠  

 دستگاه ٠٠٠,٨,٩۶۵  
حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر با ظرفیت خروجی تا 

 .DCمپر  آ ٧۵ولت و  ٧۵
١۶٠٧٠١ 
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 آمیزی و حفاظت ابنیه فنی کاری، رنگ عایقفصل شانزدهم. 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 دستگاه ۵٠٠,١٢٨

برای حمل و نصب  ١۶٠٧٠١بها به ردیف  اضافه
ولت و  ١٠٠ترانسفورمر رکتی فایر با ظرفیت خروجی تا 

 .DCآمپر  ١٠٠

١۶٠٧٠٢ 
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 فصل هفدهم. تاسیسات و تجهیزات
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل هفدهم. تاسیسات و تجهیزات

 
 مقدمه

 
 کارفرما هستند. هاي این فصل، تمام مصالح مورد نیاز جزء مصالح تحویلی . در کلیه ردیف1

هاي اعالم حریق و ایمنی در تونل با توجه به خدمات پس از فروش  هاي تهویه تونل و نیز سیستم . در ارتباط با تعمیر و نگهداري سیستم2
 بینی نشده است. هاي مربوط، ردیف خاصی پیش شرکت

هاي فلورسنت در فهرست بهاي واحد پایه رشته  پهاي روشنایی با الم هاي مربوط به نصب سیستم . با توجه به موجود بودن ردیف3
 اي نشده است.  تأسیسات برقی رسته ساختمان، در این فصل به این موارد اشاره

بایستی مطابق دستورکار مشاور خریداري شده  گیرند؛ می . کلیه قطعات الکتریکی و غیرالکتریکی که جهت تعویض مورد استفاده قرار می4
 ط نیز استانداردهاي زیر مراعات گردند :باشند و در موارد مرتب

آلمان ساخته   VDE 0271اروپا و یا    CEE13-13ایران یا   ISIRI607-13هاي زمینی تک یا چندسیمه، باید طبق استاندارد  . تمام کابل4-1
 ولت باشد. 1000شده و ولتاژ اسمی آنها 

ولت  1000آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمی آنها   VDE 0271طبق استاندارد  دار زیرزمینی تک یا چندسیمه، باید  هاي زره . تمام کابل4-2
 باشد. 

 هاي فشار ضعیف باشند. اندود شده و براي بستن کابل . تمام کابلشوها، باید از نوع مسی قلع4-3

 ، تولید شده باشند. DIN 47650دارد و کلیه کابلشوهاي لحیمی باید طبق استان  DIN 46235. تمام کابلشوهاي پرسی، باید طبق استاندارد 4-4

تولید شده و   IEC 269و یا   VDE 0636و   DIN 43620و پایه فیوزهاي چاقویی، باید طبق استاندارد   . تمام فیوزهاي چاقویی (کتابی)4-5
 ولت باشد. 500ولتاژ اسمی آنها 

متر باشند و بر  میلی 35ولت، مناسب براي نصب روي ریل  380می . تمام کلیدهاي اتوماتیک مینیاتوري نوع کندکار باید داراي ولتاژ اس4-6
 ساخته شده باشند.  VDE 0641و   DIN 46277اساس استاندارد 

ها و  کشی مجدد، هزینه مربوط به فرم و آرایش دادن، برچسب زدن، آزمایش کردن، تطبیق دادن سرسیم ها یا سیم . در عملیات ترمیم کابل5
 بینی شده است.  هاي مربوط پیش ر قیمت ردیفاتصال به محل مربوط د

دیده آمده است، آماده کردن محل براي نصب قطعه جدید و نیز  هاي این فصل که باز کردن اجزاي سوخته، شکسته یا آسیب . در تمام ردیف6
هزینه اضافی پرداخت مصرف، در قیمت واحد همان ردیف دیده شده است و از این بابت  پاکسازي محل کار از قطعات شکسته و بی

 شود. نمی

هایی از این فصل که به منظور دسترسی به قطعه مورد نظر جهت انجام عملیات، نیاز به باالبر بوده است، هزینه مربوطه در ردیف  . در ردیف7
 شود. ي پرداخت نمیاي به منظور دسترسی به قطعه، هزینه اضافی دیگر مزبور در نظر گرفته شده است و از بابت به کارگیري هر وسیله

 230801ها، تمیز کردن حباب آنها نیز مطابق با نظر کارفرما انجام شود، بهاي آن از ردیف  زمان با تعویض قطعات چراغ . درصورتی که هم8
 شود. فصل پاکسازي پرداخت می

ح محل، درنظر گرفته نشده است و این برداري، خاکریزي مجدد و تسطی هاي مربوط به کندن، خاك ، هزینه170202 . در بهاي واحد ردیف 9
 هاي مربوط در فصل عملیات خاکی با دست پرداخت خواهد شد.  ها از ردیف هزینه

هاي موجود، از فهرست بهاي کارهاي برقی رشته ساختمان یا سایر  هاي جدید و یا توسعه شبکه یا سیستم . به منظور ایجاد شبکه یا سیستم10
 اده خواهد شد.فهرستهاي بها حسب مورد استف
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 هفدهم. تاسیسات و تجهیزاتفصل 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٠٠٠,١۴۴  
فشار قوی با توان الکتریکی تعویض المپ بخارجیوه 

 مناسب.
١٧٠١٠١ 

 عدد ٠٠٠,١۴۴  
تعویض المپ بخارسدیم فشار قوی با توان الکتریکی 

 مناسب.
١٧٠١٠٢ 

 عدد ١٨٠,٠٠٠  
تهیه، نصب و تعویض اجزای غیرالکتریکی هر چراغ مانند 

 حباب، واشر، رفلکتور و نظایر آن.
١٧٠١٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٢١۶

دیده در داخل هر  کشی آسیب سیمتعویض  تهیه، نصب و
دیده در آن مانند  چراغ و یا اجزای الکتریکی آسیب

 باالست، ایگنایتور، خازن و نظایر آن.

١٧٠١٠۴ 

 مترطول ٣۶٧,٠٠٠  
کشی پایه چراغ با کابل مناسب و خارج کردن کابل  سیم

 دیده در صورت لزوم. آسیب
١٧٠٢٠١ 

  
 مترطول ۵٩٢,٠٠٠

ترانشه به وسیله تعویض بخش ترمیم کابل در داخل 
ها در صورت  دیده  با کابل مناسب و نصب مفصل آسیب
 لزوم.

١٧٠٢٠٢ 

  
 مترطول ۴١۴,۵٠٠

ترمیم کابل در داخل سینی کابل به وسیله تعویض بخش 
ها در صورت  دیده  با کابل مناسب و نصب مفصل آسیب
 لزوم.

١٧٠٢٠٣ 

 عدد ٩٢,١٠٠  
تعویض و نصب کابلشوی باز کردن انواع کابلشو جهت 

 جدید.
١٧٠٢٠۴ 

 ١٧٠٣٠١ ها و ارائه گزارش. اعزام اکیپ جهت بازدید از تابلوبرق اکیپ روز ٢,٧٠٠,٠٠٠  

 اکیپ روز ٢,٧٠٠,٠٠٠  
ها و ارائه گزارش به  اعزام اکیپ جهت بازدید از چراغ

 ای. صورت دوره
١٧٠٣٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٢۵٣

(مانند انواع کلید، انواع یابی و تعویض اجزای تابلو  عیب
ترمینال، انواع فیوز، فتوسل، کنتاکتور، رله، آمپرمتر، ولتمتر، 

 ازای هر تابلو. چراغ سیگنال و ...) به

١٧٠۴٠١ 

 ١٧٠۴٠٢ زدایی و تمیزکردن. سرویس داخل هر تابلو شامل زنگ عدد ٣٩۵,۵٠٠  

 ١٧٠۵٠١ حمل و نصب پایه چراغ روشنایی. کیلوگرم   
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 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمنی

 

 مقدمه

 
به رنگ سفید یا زرد خواهد بود و از این بابت راهداري و  کشی مطابق با مشخصات فنی و عمومی هاي مورد استفاده در خط . فام رنگ1

 گیرد. کشی تعلق نمی هاي خط بهایی به ردیف اضافه

کشی، تمیزکاري سطح راه، تمهیدات ایمنی در  هاي مخصوص خط کشی هزینه استفاده از ماشین هاي مربوط به خط . در بهاي واحد ردیف2
 فته شده است. کشی و مراقبت از خط تا خشک شدن رنگ در نظر گر حین خط

 شود. هاي خط منقطع و متناوب حسب مورد بر اساس طول یا سطح رنگ شده انجام می گیري ردیف . اندازه3

و در  3758و  339کشی مورد مصرف در این فصل در مورد رنگ سرد استانداردهاي ملی ایران به شماره  هاي خط . استاندارد کیفی رنگ4
 باشد. می 3757مورد رنگ گرم استاندارد ملـــی 

هاي کروي از جنس شیشه تشکیل شده و براي رنگ گرم و سرد ترافیکی کاربرد  باشد که از دانه کننده می . منظور از گالسبید ماده منعکس5
درصد وزن  20باشد و در مورد رنگ گرم عالوه بر روپاشی به میزان فوق معادل  گرم در مترمربع می 400دارد. میزان مصرف روپاشی معادل

 گردد. اي با رنگ مخلوط می هاي شیشه رنگ نیز دانه

 قابل پرداخت نیست.  180102و  180101هاي  . در صورتی که خط کشی روي خطوط موجود انجام شود، ردیف6

 متر است. میلی 5/1میکرون یا  1500برابر  180304تا  180301هاي  . ضخامت رنگ ردیف7

 متر است. میلی 3میکرون یا  3000برابر   180502و  180501و  180404تا  180401هاي  . ضخامت رنگ ردیف8

یا   میکرون 4000برابر  180604و  180603  هاي ردیفو متر  میلی 6یا   میکرون 6000برابر  180602و  180601  هاي ردیف  رنگ  ضخامت. 9
 شود. هزینه کار بر اساس سطح رنگ شده محاسبه می . است  منظور شده متر میلی 4

 باشد. میکرون می 350در مورد رنگ سرد ضخامت خشک رنگ حداقل برابر  .10

 متر منظور شده است. میلی 5/3میکرون یا  3500. براي رنگ دو جزئی ضخامت رنگ برابر 11

مذکور محاسبه هاي  ها طبق دستور کارفرما کمتر یا بیشتر از مقادیر یاد شده گردد، بهاي آنها به تناسب از ردیف . چنانچه ضخامت رنگ12
 شود. می

هاي مذکور  . چنانچه عرض خطوط ترافیکی طبق دستور کارفرما کمتر یا بیشتر از مقادیر یاد شده گردد، بهاي آنها به تناسب از ردیف13
 شود. محاسبه می

شوي بستر بهاي پرایمر و همچنین هزینه شست 180602و  180601و  180502و  180501و  180404تا  180401هاي  . در ردیف14
 آمیزي به عرض کافی در نظر گرفته شده است. رنگ

 ها منظور شده است. آمیزي به عرض کافی در قیمت کاري زیر بستر رنگ . هزینه تمیز15

کشی بر اساس اجراي یک خط محاسبه شده است؛ در صورت اجراي توأم دو یا چند خط به صورت زیر پرداخت  هاي خط . قیمت ردیف16
 گردد :  می

 برابر ردیف مربوط    75/1. دو خط توأم   =  16-1

 برابر ردیف مربوط     50/2. سه خط توأم  =  16-2

 شود. یک بار منظور میهم بر اساس سطح تمام شده و صرفا  يقرارگرفته رو يها رنگ 180801ف یدر رد .17
 يو دستمزد سبک يفوالد يکارها هاي مربوط از فصلف یزن بر اساس رد چشمک يها تابلوها و چراغ يه فلزیه و نصب پاینه تهی. هز18

 شود.  یپرداخت م
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 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٨٠١٠١ کشی. های دوبانده برای خط یابی در راه آکس کیلومتر ١٠۵,۵٠٠  

 کیلومتر ١٢۴,۵٠٠  
ها و مانند آن که هر جهت حرکت از  یابی در بزرگراه آکس

 چند باند تشکیل شده باشد، برای هر آکس.
١٨٠١٠٢ 

 ١٨٠٢٠١ تهیه و نصب نوار شبرنگ. مترمربع ۵٠٠,٨٢٢  

 ١٨٠٢٠٢ آمیزی با رنگ شبرنگ رنگتهیه مصالح و  مترمربع ۵٧٢,٠٠٠  

  
 مترطول ۶٠٠,٣٢

 ١٢کشی منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
 ١٨متر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گالسبید با دوام  سانتی
 ماهه.

١٨٠٣٠١ 

  
 مترطول ٢٩,٢٠٠

 ١٢کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
 ١٨همراه با گالسبید با دوام متر، با رنگ گرم ترافیکی  سانتی
 ماهه.

١٨٠٣٠٢ 

  
 مترطول ۶٢٠,٢

 ١٢وقتی عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانتی سانتی ٢٠متر و حداکثر  سانتی

 اضافه عرض.

١٨٠٣٠٣ 

  
 مترطول ٢,٣٩٠

 ١٢وقتی عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٣٠٢بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانتی سانتی ٢٠متر و حداکثر  سانتی

 اضافه عرض.

١٨٠٣٠۴ 

  
 مترطول ٨٠٠,۶۵

 ١٢کشی منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید ساده  سانتی

 ماهه. ٣۶همراه با گالسبید با دوام 

١٨٠۴٠١ 

  
 مترطول ۶١,٩٠٠

 ١٢کشی متصل و مداوم به عرض  و خطتهیه مصالح 
متر، با رنگ  گرم ترافیکی به روش اسکرید ساده  سانتی

 ماهه. ٣۶همراه با گالسبید با دوام 

١٨٠۴٠٢ 

  
 مترطول ٣٣٠,۵

 ١٢وقتی عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانتی سانتی ٢٠متر و حداکثر  سانتی
 عرض.اضافه 

١٨٠۴٠٣ 

  
 مترطول ١١٠,۵

 ١٢وقتی عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۴٠٢بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانتی سانتی ٢٠متر و حداکثر  سانتی

 اضافه عرض.

١٨٠۴٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٠۴

دار شیاری (پر و خالی) به  کشی نقش تهیه مصالح و خط
رنگ گرم  متر با سانتی ١۵روش اکستروژن به عرض 

 ماهه. ٣۶ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 

١٨٠۵٠١ 

 
 

 

٨۴  
 

 



 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٩٠٠,۶

 ١۵وقتی عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۵٠١بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانتی سانتی ٢٠متر و حداکثر  سانتی

 اضافه عرض.

١٨٠۵٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠٠

به روش اسکرید ای)  کشی برجسته (لقمه تهیه مصالح و خط
با رنگ گرم ترافیکی  متر سانتی ١۵یا اکستروژن با عرض 

 ۶٠٠٠ماهه و ضخامت  ٣۶با دوام  همراه با گالسبید
 میکرون.

١٨٠۶٠١ 

  
 مترطول ١٣,٢٠٠

 ١۵وقتی عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۶٠١بها به ردیف  اضافه
باشد به ازای هر  متر سانتی ٢٠و حداکثر  متر سانتی
 عرض. اضافه متر سانتی

١٨٠۶٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٣٩

ای) به روش  تهیه مصالح و خط کشی برجسته (لقمه
گرم  رنگ متر با سانتی ١۵اسکرید یا اکستروژن به عرض 

ماهه و ضخامت  ٣۶ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 
 میکرون. ۴٠٠٠

١٨٠۶٠٣ 

  
 مترطول ٩,١٨٠

 ١۵ وقتی عرض رنگ بیشتر از ١٨٠۶٠٣بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانتی سانتی ٢٠متر و حداکثر سانتی

 اضافه عرض.

١٨٠۶٠۴ 

  
 مترطول ١٠,٨٠٠

 ١٢کشی منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
 ١٢متر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید با دوام  سانتی
 ماهه.

١٨٠٧٠١ 

  
 مترطول ١٠,٢٠٠

 ١٢مداوم به عرض کشی متصل و  تهیه مصالح و خط
 ١٢متر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با گالسبید با دوام  سانتی
 ماهه.

١٨٠٧٠٢ 

  
 مترطول ٨٩۵

 ١٢وقتی عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٧٠١بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانتی سانتی ٢٠متر و حداکثر  سانتی

 اضافه عرض.

١٨٠٧٠٣ 

  
 مترطول ٨۵۵

 ١٢وقتی عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٧٠٢ردیف بها به  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانتی سانتی ٢٠متر و حداکثر  سانتی

 اضافه عرض.

١٨٠٧٠۴ 

  
 مترمربع ١١١,٠٠٠

نوشته و ... با رنگ  تهیه مصالح و ترسیم نقوش، فلش، خط
ماهه برحسب  ١٢سرد ترافیکی همراه با گالسبید با دوام 

 سطح رنگ شده.

١٨٠٧٠۵ 

  
 مترمربع 

های خط کشی همراه  با گالسبید، در  کسر بها به ردیف
 صورتی که در خط کشی، از  گالسبید استفاده نشود.

١٨٠٧٠۶ 

 
 

 

٨۵  
 

 



 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,۵٣٩  
کشی با رنگ دوجزئی بر پایه  تهیه مصالح و اجرای خط

 ماهه برحسب سطح رنگ شده. ١٨رزین آکریلیک با دوام 
١٨٠٨٠١ 

 مترمربع ٢٣٢,٠٠٠  
های  پاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با استفاده از برس

 مخصوص .
١٨٠٩٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢١٣  
پاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با استفاده از مواد 

 شیمیایی.
١٨٠٩٠٢ 

 مترمربع ٢٢٧,٠٠٠  
های شن با هوای  پاک کردن رنگ با سندبالست (وزش دانه

 فشرده).
١٨٠٩٠٣ 

 عدد ٧٧٨,٠٠٠  
متر به  میلی ۶٠٠تهیه صفحه تابلوی هشت ضلعی با قطر 

 همراه بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٢١ 

 عدد ١,١٠٠,٠٠٠  
متر به  میلی ٧۵٠تهیه صفحه تابلوی هشت ضلعی با قطر 

 همراه بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٢٢ 

 عدد ۵٧٨,٠٠٠,١  
متر به  میلی ٩٠٠ضلعی با قطر   تهیه صفحه تابلوی هشت

 پیچ و مهره.همراه بست و 
١٨١٠٢٣ 

 عدد ٠٠٠,٣٩۶  
متر به همراه  میلی ٣٧۵ای با قطر  تهیه صفحه تابلوی دایره

 بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٢۴ 

 عدد ٠٠٠,۵٠۴  
متر به همراه  میلی ۴۵٠ای با قطر  تهیه صفحه تابلوی دایره

 بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٢۵ 

 عدد ٧۴٣,٠٠٠  
متر به همراه  میلی ۶٠٠ ای با قطر تهیه صفحه تابلوی دایره

 بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٢۶ 

 عدد ٠٠٠,١,٠۶۴  
متر به همراه  میلی ٧۵٠ای با قطر  تهیه صفحه تابلوی دایره

 بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٢٧ 

 عدد ٠٠٠,١,٨٧۵  
متر به همراه  میلی ٩٠٠ای با قطر  تهیه صفحه تابلوی دایره

 بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٢٨ 

 عدد ٠٠٠,۵۴۴  
متر به همراه  میلی ۶٠٠تهیه صفحه تابلوی مثلثی با ضلع 

 بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٢٩ 

 عدد ٨٩٢,٠٠٠  
متر به همراه  میلی ٧۵٠تهیه صفحه تابلوی مثلثی با ضلع 

 بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٣٠ 

 عدد ١,٠۵٣,٠٠٠  
متر به همراه  میلی ٩٠٠تهیه صفحه تابلوی مثلثی با ضلع 

 بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٣١ 

 عدد ٠٠٠,٢,١۶۶  
متر به همراه  میلی ١٢٠٠تهیه صفحه تابلوی مثلثی با ضلع 

 بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٣٢ 

 
 

 

٨۶  
 

 



 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٩٧٩,٠٠٠  
تهیه صفحه تابلوی مربعی با شبرنگ فسفری با اضالع 

 متر به همراه بست و پیچ و مهره. میلی ۶٠٠×۶٠٠
١٨١٠٣٣ 

 عدد ٠٠٠,٧۶۵  
متر به  میلی ۶٠٠×۶٠٠اضالع  تهیه صفحه تابلوی مربعی با

 همراه بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٣۴ 

 عدد ١,١١١,٠٠٠  
متر به  میلی ٧۵٠×٧۵٠تهیه صفحه تابلوی مربعی با اضالع 

 همراه بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٣۵ 

 عدد ٧٨١,٠٠٠  
متر  میلی ٧۵٠×۵٠٠تهیه صفحه تابلوی مستطیلی با اضالع 

 به همراه بست و پیچ و مهره.
١٨١٠٣۶ 

 عدد ٩١٠,٠٠٠  
  تهیه صفحه تابلوی اسامی معابر و اماکن با اضالع

 مهره.  و متر به همراه بست و پیچ  میلی ٩٠٠×٣۵٠
١٨١٠٣٧ 

 عدد ٨٠٢,٠٠٠  
تهیه صفحه تابلوی اسامی معابر و اماکن با اضالع 

 مهره. و   متر به همراه بست و پیچ میلی ٨٠٠×٣١٠
١٨١٠٣٨ 

 عدد ۴١٢,٠٠٠,١  
 ١٠٠٠×۴٠٠تهیه صفحه تابلوی پرچمی اماکن با اضالع 

 متر. میلی
١٨١٠٣٩ 

 عدد ٠٠٠,٢٢۵  
 ٢٠٠×۶٠٠تهیه صفحه تابلوی مستطیل کامپوزیتی با اضالع 

 متر. میلی
١٨١٠۴٠ 

 عدد ٠٠٠,٣۶۵  
متر  میلی ۶٠٠×٢٠٠تهیه صفحه تابلوی مستطیلی با اضالع 

 به همراه بست و پیچ و مهره.
١٨١٠۴١ 

 عدد ۴۴٣,٠٠٠  
متر  میلی ۵٠٠×٣٣٠تهیه صفحه تابلوی مستطیلی با اضالع 

 به همراه بست و پیچ و مهره.
١٨١٠۴٢ 

 عدد ٠٠٠,٧٠۵  
 ١٠٠٠×٣٣٠تهیه صفحه تابلوی مستطیلی با اضالع 

 متر به همراه بست و پیچ و مهره. میلی
١٨١٠۴٣ 

 عدد ۴۵٠,٠٠٠  
متر به  میلی ۴٠٠×۴٠٠تهیه صفحه تابلوی مربعی با اضالع 

 همراه بست و پیچ و مهره.
١٨١٠۴۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,١۴۵  
تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق گالوانیزه با شبرنگ 

EGP .(رده مهندسی) 
١٨١٠۵١ 

 مترمربع ٠٩١,٠٠٠,۴  
تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق گالوانیزه با شبرنگ 

HIP .(پربازتاب) 
١٨١٠۵٢ 

 مترمربع ٣,٣٩٨,٠٠٠  
تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل گالوانیزه با شبرنگ 

EGP .(رده مهندسی) 
١٨١٠۵٣ 

 مترمربع ٢٢٣,٠٠٠,۴  
تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل گالوانیزه با شبرنگ 

HIP .(پربازتاب) 
١٨١٠۵۴ 

 
 

 

٨٧  
 

 



 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,٠١۴,۶  
تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل آلومینیوم با شبرنگ 

HIP .(پربازتاب) 
١٨١٠۵۵ 

 ١٨١٠۶١ ).۶٠تهیه آینه محدب (قطر  مترمربع ٠٠٠,٢,٨٧۵  

  
 عدد ٣۵,۵٠٠

ای) طبق مشخصات فنی،پیاده  نصب بازتاب (چشم گربه
های مخصوص و  کردن محل نصب و استفاده از چسب

 رعایت فاصله و زاویه نصب طبق دستورکار .

١٨١١٠١ 

  

 عدد ٩٠٠,۵۶

ها طبق مشخصات  مخصوص داخل تونلهای  نصب بازتاب
های  فنی، پیاده کردن محل نصب و استفاده از چسب

مخصوص و رعایت فاصله و زاویه نصب مناسب طبق 
 دستورکار.

١٨١١٠٢ 

 عدد ٣٠٠,٢۶  
اتیلن و نظایر آن، با  نصب بازتاب از نوع لوله پلیکا، پلی

 ورق و نوار شبرنگ.
١٨١١٠٣ 

 ١٨١١٠۴ های حاشیه راه . روی گاردریل و حفاظنصب بازتاب بر  عدد ٧٧,٠٠٠  

 ١٨١١٠۵ دار. نصب بازتاب آلومینیومی پایه عدد ٢٢,٣٠٠  

 عدد ۴٣٠,٠٠٠,٢  
اندازی چراغ چشمکزن تنظیم شونده تکخانه  نصب و راه

 یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
١٨١٢٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢,٧٣۴  
تنظیم شونده دوخانه اندازی چراغ چشمکزن  نصب و راه

 یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
١٨١٢٠٢ 

 عدد ٣,٠٣٨,٠٠٠  
خانه  اندازی چراغ چشمکزن تنظیم شونده سه نصب و راه

 یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
١٨١٢٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٧٧٠  
 ١٨١٢٠٣و  ١٨١٢٠٢، ١٨١٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 دوجهت تک پایه استفاده شود .وقتی از چراغ 
١٨١٢٠۴ 

 عدد ٠٠٠,١,١۵۵  
 ١٨١٢٠٣و  ١٨١٢٠٢، ١٨١٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 وقتی از چراغ سه جهت تک پایه استفاده شود .
١٨١٢٠۵ 

  

 عدد 

های الستیک یا  گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
پذیر طبق مشخصات فنی مربوط و  پالستیک انعطاف

مهاربندی الزم و رنگ آمیزی قطعات با هدایت مجدد 
 خودرو به مسیر.

١٨١٣٠١ 

  
 عدد 

های پر از مایع  گیر با استفاده از محفظه تهیه و نصب ضربه
(آب) طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و 

 آمیزی قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر. رنگ

١٨١٣٠٢ 

 
 

 

٨٨  
 

 



 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد 

های بتنی سبک  با استفاده از استوانهگیر  تهیه و نصب ضربه
آمیزی  طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و رنگ

 قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر.

١٨١٣٠٣ 

  
 عدد 

های توخالی  گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
فوالدی طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و 

 هدایت مجدد خودرو به مسیر.آمیزی قطعات با  رنگ

١٨١٣٠۴ 

 ١٨١۴٠١ تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام وضعیت ترافیک. عدد   

 ١٨١۴٠٢ تهیه ونصب تابلوهای هوشمند با پیام اخباری. عدد   

  
 مترمربع 

های صداگیر از جنس بتن طبق  تهیه و نصب ورق
 مشخصات فنی مربوط.

١٨١۵٠١ 

 ١٨١۵٠٢ های صداگیر چوبی. ورقتهیه و نصب  مترمربع   

 ١٨١۵٠٣ . های صداگیر از نوع  ساندویچ پانل تهیه و نصب ورق مترمربع   

  
 مترمربع 

  تهیه ونصب صفحات نوربند از جنس پلیاتیلن همراه با پایه
 و قاب الزم.

١٨١۶٠١ 

  
 مترمربع 

شده  تهیه ونصب صفحات نوربند از جنس آلومینیوم رنگ
 و قاب الزم.  همراه با پایه

١٨١۶٠٢ 
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 فصل نوزدهم. عملیات زمستانی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل نوزدهم. عملیات زمستانی

 مقدمه
 
 شود.  . شانه راه با هر عرضی یک باند محسوب می1

 شود.  هاي مربوط استفاده می زدایی در صورتی که از چند ماده استفاده شود به نسبت اختالط مواد، از ردیف . در یخ2

زدا بر اساس مشخصات فنی مربوط است و مازاد مواد مصرفی در صورت تأیید دستگاه نظارت به صورت خطی  . میزان پاشش مواد یخ3
 شود.  محاسبه و پرداخت می

 گردند. زدایی، مواد مصرفی، جزء مصالح تحویلی کارفرما محسوب می هاي یخ . در ردیف4

هاي راه است  هاي راه، متوسط ضخامت برف طبیعی باریده بر روي شانه منظور از ضخامت متوسط برف بر روي شانه 190303. در ردیف 5
 .گیري ضخامت نیست ها مالك اندازه و ضخامت برف هدایت شده از رویه راه به شانه

 دستگاه برفروب، دستگاه پاش، نمک آالت برابر نصاب معامالت متوسط، چنانچه هر یک از ماشین 15در قراردادهاي با مبلغ بیشتر از  .6
 هاي ردیف کسربهاي مورد حسب شود، داده قرار پیمانکار اختیار در و تامین کارفرما توسط پاش، نمک آب دستگاه برفخور، دستگاه یونیماك،
 مجموع حداکثر و بوده کارفرما عهده بر شده یاد االت ماشین از یک هر نگهداري و سوخت هاي هزینه. شود اعمال می 190407 تا 190401

 مجاز است. مانپی مبلغ درصد 30 تا شده یاد هاي ردیف هاي مبلغ
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 فصل نوزدهم. عملیات زمستانی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 باند -کیلومتر ١٠٧,٠٠٠  
بندی  زدایی با استفاده از نمک طعام دانه انجام عملیات یخ

 کیلوگرم در کیلومترباند. ٣٠شده به میزان تا 
١٩٠١٠١ 

 باند -کیلومتر ۵٠٠,١٢٩  
زدایی با استفاده از نمک طعام مرطوب  انجام عملیات یخ

 کیلوگرم نمک در کیلومترباند. ٣٠شده به میزان تا 
١٩٠١٠٢ 

 باند -کیلومتر ٣٠٠,۶۶  
زدایی با استفاده از نمک طعام در حالت  انجام عملیات یخ

 کیلوگرم  نمک در کیلومترباند. ٣٠محلول به میزان تا 
١٩٠١٠٣ 

 باند -کیلومتر ٠٠٠,١۴  
 ١٩٠١٠٣و  ١٩٠١٠٢،  ١٩٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 کیلوگرم افزایش مواد مصرفی. ۵برای هر 
١٩٠١٠۴ 

  
 باند -کیلومتر ۶٠٠,١٢

در  ١٩٠١٠٣و  ١٩٠١٠٢،  ١٩٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
صورتی که به جای نمک طعام از کلرورکلسیم استفاده 

 شود.

١٩٠١٠۵ 

  
 باند -کیلومتر ١٠٠,١۶

در صورتی که به جای نمک  ١٩٠١٠١بها به ردیف  اضافه
طعام از سایر مواد مجاز مانند کلرورمنیزیم و استات کلسیم 

 منیزیم استفاده شود .

١٩٠١٠۶ 

 باند -کیلومتر ٢٠٠,٢۴  
 ١٩٠١٠٣و  ١٩٠١٠٢و  ١٩٠١٠١های   بها به ردیف اضافه

 بندان انجام شود. یخزدایی در شرایط  وقتی عملیات یخ
١٩٠١٠٧ 

 باند -کیلومتر ١٠,٧٠٠  
در صورتی که به جای نمک  ١٩٠١٠١بها به ردیف  اضافه

 طعام از اوره استفاده شود.
١٩٠١٠٨ 

  

 باند -کیلومتر ٠٠٠,١١۵

زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن و  انجام عملیات یخ
به  ١به  ١پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه

 ٣٠طوری که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل 
 کیلوگرم باشد.

١٩٠٢٠١ 

  

 باند -کیلومتر ۵٠٠,١٢٢

زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن و  انجام عملیات یخ
نمک به  ١پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه

شن و ماسه به طوری که میزان نمک در هر کیلومتر باند  ٢
 کیلوگرم باشد. ٣٠حداقل 

١٩٠٢٠٢ 

  

 باند -کیلومتر ١٣٠,٠٠٠

زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن و  انجام عملیات یخ
نمک به  ١پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه

شن و ماسه به طوری که میزان نمک در هر کیلومتر باند  ٣
 کیلوگرم باشد. ٣٠حداقل 

١٩٠٢٠٣ 

  

 باند -کیلومتر ۵٠٠,١٣٧

زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن و  انجام عملیات یخ
نمک به  ١پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه

شن و ماسه به طوری که میزان نمک در هر کیلومتر باند  ۴
 کیلوگرم باشد. ٣٠حداقل 

١٩٠٢٠۴ 
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 فصل نوزدهم. عملیات زمستانی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر ١٨١,٠٠٠

پاشی به منظور ایجاد اصطکاک  انجام عملیات شن و ماسه
کیلوگرم برای هر کیلومتر  ٣۴٠بر روی سطح راه به میزان 

 راه. 

١٩٠٢٠۵ 

 باند -کیلومتر ۵٠٠,١٣٧  
روب،  های آسفالته با گریدر یا تیغه برف روبی در راه برف

 متر باشد. سانتی ١٠اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 
١٩٠٣٠١ 

 باند -کیلومتر ٣٠٠,٣۴  
متر  سانتی ۵ازای هر  به ١٩٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 متر اول. سانتی ١٠اضافه ضخامت برف بیش از 
١٩٠٣٠٢ 

 باند -کیلومتر ٠٠٠,٢٠۶  
های آسفالته، اگر  های شنی و شانه راه روبی در راه برف

 متر باشد. سانتی ١٠متوسط ضخامت برف حداکثر 
١٩٠٣٠٣ 

 باند -کیلومتر ۵٠٠,۵١  
متر  سانتی ۵ازای هر  به ١٩٠٣٠٣بها نسبت به ردیف  اضافه

 متر اول. سانتی ١٠اضافه ضخامت برف بیش از 
١٩٠٣٠۴ 

  
 باند -کیلومتر ٧٠٢,٠٠٠,۶

وقتی  ١٩٠٣٠٣و  ١٩٠٣٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
های حاشیه  روبی شامل بارگیری، حمل و تخلیه برف برف

 راه باشد.

١٩٠٣٠۵ 

  
 باند -کیلومتر ۵٠٠,۶۵٨

وقتی  ١٩٠٣٠٣و  ١٩٠٣٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
های حاشیه راه با استفاده از  روبی شامل تخلیه برف برف

 بلدوزر یا لودر باشد.

١٩٠٣٠۶ 

 باند -کیلومتر ۵٠٠,١۴١  
هایی با هر نوع رویه،  خور، در راه روبی با ماشین برف برف

 متر باشد.  سانتی ٢٠اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 
١٩٠٣٠٧ 

 باند -کیلومتر ۵٠٠,۴٢  
 ١٠ازای هر  به ١٩٠٣٠٧بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر اول. سانتی ٢٠متر اضافه ضخامت برف بیش از  سانتی

١٩٠٣٠٨ 

  
 باند -کیلومتر ۵٢٧,٠٠٠

بابت  ١٩٠٣٠٧و  ١٩٠٣٠١های    بها نسبت به ردیف اضافه
پاکسازی سطح راه از بقایای برف که در عملیات متعارف 

 روبی نیست. روبی قابل برف برف

١٩٠٣٠٩ 

  ۵٣۵,٠٠٠- 
  -دستگاه 
 ساعت

های این فصل بابت تامین یک دستگاه  کسربها به ردیف
 پاش توسط کارفرما. نمک

١٩٠۴٠١ 

  ۵٣۵,٠٠٠- 
  -دستگاه 
 ساعت

های این فصل بابت تامین یک دستگاه  کسربها به ردیف
 برفروب توسط کارفرما.

١٩٠۴٠٢ 

  ۵٣۵,٠٠٠- 
  -دستگاه 
 ساعت

های این فصل بابت تامین یک دستگاه  کسربها به ردیف
 یونیماک توسط کارفرما.

١٩٠۴٠٣ 

  ٨٠٠,٠٠٠- 
  -دستگاه 
 ساعت

تامین یک دستگاه های این فصل بابت  کسربها به ردیف
 برفخور توسط کارفرما.

١٩٠۴٠۴ 
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 فصل نوزدهم. عملیات زمستانی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ۵٣۵,٠٠٠- 
  -دستگاه 
 ساعت

های این فصل بابت تامین یک دستگاه  کسربها به ردیف
 آب نمک پاش توسط کارفرما.

١٩٠۴٠۵ 
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 فصل بیستم. حمل و نقل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل بیستم. حمل و نقل

 

 مقدمه 
 

هاي فصل حمل و نقل، قابل پرداخت  هاي سایر فصول و براساس ردیف . در فهرست بهاي راهداري هزینه سه نوع حمل، مستقل از ردیف1
 است:

 آالت راهداري . حمل درون کارگاهی ماشین1-1

 کیلومتر 30مازاد بر . حمل مصالح در فواصل 1-2

 . بارگیري، حمل و باراندازي مصالح خاص1-3

باشد که هزینه  کار می آالت راهداري از راهدارخانه (محل استقرار) به پاي آالت راهداري، حمل ماشین . منظور از حمل درون کارگاهی ماشین2
گردد و  هاي مربوط به تجهیز کارگاه منظور می آالت به راهدارخانه در ردیف هاي این فصل قابل پرداخت است. هزینه حمل ماشین آن از ردیف

 نه حمل و نقل مربوط به فعالیت، در ردیف متناظر با فعالیت ملحوظ گردیده است. هزی

کیلومتر، و همچنین از انبار کارگاه تا محل مصرف، در 30. هزینه بارگیري، حمل و باراندازي مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه، تا فاصله 3
کیلومتر،  30فته شده است (به استثناي آب و مصالح سنگی). هزینه حمل مازاد بر هاي این فهرست بها، در نظر گر هاي سایر فصل قیمت ردیف

شود و براي سایر  هاي این فصل پرداخت می آالت، سیمان، قیر و مصالح ساختمانی حجمی بر حسب مورد بر اساس ردیف تنها براي آهن
 اي پرداخت نخواهد شد.  گونه هزینه حمل جداگانه مصالح، هیچ

باشد. مبدأ حمل تمامی  هاي گیاهی  می ح خاص شامل حمل ادوات و تجهیزات حساس، قطعات فلزي مونتاژ شده و انواع گونه. حمل مصال4
این مصالح، محل تحویل یا خرید این مصالح است که باید قبالً به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد. مقصد حمل در مورد ادوات 

هاي گیاهی مقصد، محل راهدارخانه است و  باشد و در مورد انواع گونه کار می فلزي مونتاژ شده در پاي و تجهیزات حساس و نیز قطعات
 هاي مربوط منظور شده است. کار در بهاي واحد ردیف هزینه حمل آنها از محل راهدارخانه تا پاي

 ها در این فصل عبارتند از:  بندي ماشین . دسته5
در، لیف تراك، بیل بکهو، بیل مکانیکی چرخ الستیکی، دمپر، بتونیر خودرو، فینیشر چرخ الستیکی، . دسته اول شامل: لودر، گری5-1

 پز، مجموعه بازیافت سرد، مجموعه بازیافت گرم، ماشین بازدید پل و نظایر آن.  گیر آسفالت، آسفالت تراش، درزگیر آسفالت، لکه آسفالت
ها اعم از چرخ الستیکی و آهنی، دریل واگن،  زنجیري، جرثقیل چرخ زنجیري، انواع غلتک . دسته دوم شامل: بلدوزر، بیل مکانیکی چرخ5-2

 هاي حفار، فینیشر چرخ زنجیري و نظایر آن.  دستگاه
کش، کمپرسور، ژنراتور، دستگاه برش، دستگاه سندبالست،  . دسته سوم شامل: موتورجوش، پمپ آب، پمپ ثابت بتن، پمپ لجن5-3

 شات کریت. ویبراتور، دستگاه 
 دار باشند.  هاي دسته سوم در صورتی که چرخ . دسته چهارم شامل: دامپر، بتونیر، اسپریدر و ماشین5-4
روب،  خور، برف بر، برف گیري، بوته هاي تست و اندازه کش، دستگاه پاش، خط کوب، نمک . دسته پنجم شامل: تابلوشوي، گاردریل5-5

 اي، جاروي مکانیکی.  هاي قورباغه کش خط
ول حمل درون کارگاهی ها و سایر وسایط پشتیبانی مشابه، مشم ها، تراکتورها، تراك میکسرها، دامتراك ها، وانت ها، سواري . کامیون6

 گردند.  نمی
  گردند: هاي راهداري نیز به سه نوع زیر تقسیم می . کارگاه7
ها  آالت راهداري تا پایان حوزه تحت پوشش آن هایی هستند که بیشترین فاصله از محل استقرار ماشین کارگاه  هاي نوع اول: . کارگاه7-1

 کیلومتر باشد.  15حداکثر 
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 فصل بیستم. حمل و نقل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
ها  آالت راهداري تا پایان حوزه تحت پوشش آن هایی هستند که بیشترین فاصله از محل استقرار ماشین ع دوم: کارگاههاي نو . کارگاه7-2

 کیلومتر باشد.  30کیلومتر و حداکثر  15بیشتراز 
ها بیش  زه تحت پوشش آنآالت راهداري تا پایان حو هایی هستند که بیشترین فاصله از محل استقرار ماشین هاي نوع سوم: کارگاه . کارگاه7-3
 کیلومتر باشد.   30از
 گیرد.  هاي نوع اول، حمل درون کارگاهی تعلق نمی آالت دسته اول و پنجم در کارگاه . به ماشین8
تا دو دفعه در سال بدون نیاز به تأیید دستگاه نظارت، قابل پرداخت  200108و  200103تا  200101هاي  هاي موضوع ردیف . پرداخت هزینه9

 است و بیش از دو دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.
تا چهار دفعه در سال بدون نیاز به تأیید دستگاه نظارت، قابل  200113و  200107تا  200104هاي  هاي موضوع ردیف . پرداخت هزینه10

 اخت خواهد بود.پرداخت است و بیش از چهار دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرد
تا شش دفعه در سال بدون نیاز به تأیید دستگاه نظارت، قابل پرداخت است و  200112تا  200109هاي  هاي موضوع ردیف . پرداخت هزینه11

 بیش از شش دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.

آالت از نقطه بارگیري تا محل انجام کار است. براي طی مسافت  جایی ماشین ابههربار ج 200113تا  200101هاي  . منظور از دفعه در ردیف12
 از محل باراندازي تا محل کار ماشین وجه اضافی انجام نخواهد شد.

آالت، هزینه ساخت رمپ منظور نگردیده است. در صورتی که جهت بارگیري یا تخلیه  هاي حمل و نقل ماشین . در بهاي ردیف13
 گردد. هاي مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین، محاسبه و پرداخت می از به ساخت رمپ باشد، هزینه آن از ردیفآالت نی ماشین

. براي آب و همچنین مصالح سنگی بتن، بنایی، قشرهاي تقویتی، زیراساس، اساس و آسفالت، هزینه بارگیري و حمل تا یک کیلومتر و 14
هاي این فهرست بها، در نظر گرفته شده است. نحوة پرداخت هزینه حمل مازاد بریک  ایر فصلهاي س باراندازي در محل مصرف در ردیف

 هاي مربوط تعیین شده است. ساخته، در مقدمه فصل چنین قطعات پیش کیلومتر، براي آب، مصالح سنگی و هم

گیرد، به شرح زیر تعیین  مورد استفاده قرار میکیلومتر  30که در محاسبه هزینه حمل مازاد بر  2. مقادیر هریک از مصالح موضوع بند 15
 هاي حمل است و قابل استناد براي محاسبه مقادیر مصالح یا سایر موارد نیست. شود. مقادیر تعیین شده تنها براي محاسبه هزینه می

 . سیمان 15-1
 ساخته بتنی:  . سیمان براي تهیه بتن و قطعات پیش15-1-1

 شود. درصد براي اتالف سیمان، محاسبه می 6مان در بتن، به اضافه مقدار سیمان، براساس عیار سی
 . سیمان براي تهیه مالت کارهاي بنایی سنگی: 15-1-2

درصد براي اتالف سیمان، محاسبه شده و حجم مالت در کارهاي بنایی، به میزان  6مقدار سیمان، باتوجه به عیار سیمان در مالت، به اضافه 
 شود. بنایی منظور می درصد حجم کل کارهاي 30
 . آهن آالت 15-2

هاي تقویتی و  هاي متداول، مانند انواع تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپري، لوله و ورق به ازاي هر یک کیلوگرم فوالد مصرفی، از میلگرد و پروفیل
کیلوگرم بابت حمل،  05/1شود،  می هاي اجرایی مشخص که بر اساس  مشخصات و نقشهو گاردریل هاي تیرهاي بتنی  اتصالی و همچنین کابل

 شود. منظور می
 . قیر 15-3
با اعمال ضریب  200302و  200301هاي  . در صورتی که بجاي قیر محلول، قیر امولسیون (قیرآبه) حمل شود، بهاي ردیف15-3-1
 شود. محاسبه می3/1

 شود.  گرم بابت حمل منظور میکیلو 05/1شود،  به ازاي هر یک کیلوگرم که بر اساس نقشه و مشخصات تعیین می
 شود. . مبدأ حمل سیمان، براي پرداخت هزینۀ حمل به شرح زیر تعیین می16
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 فصل بیستم. حمل و نقل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
هاي داخلی خریداري شود مبدأ حمل، محل کارخانه مربوط است. در این حالت محل  از کارخانهبه طور مستقیم . در صورتی که سیمان 16-1

 ثصویب کارفرما برسد.خرید باید قبالً به تأیید مهندس مشاور  و 
ترین کارخانه سیمان داخلی (که  هاي داخلی خریداري نشود، مبدأ حمل محل نزدیک از کارخانهبه طور مستقیم . در صورتی که سیمان 16-2

 کند)، خواهد بود. سیمان مورد نظر را در زمان خرید تولید می

 شود. می  زیر تعیین  شرح به  حمل  هزینۀ  پرداخت  ، براي فوالد  مبدأ حمل. 17
خرید از تولید کنندگان   براي  شود، مبدأ حمل  یا بورس کاال خریداري  داخلی  فوالد، به طور مستقیم از تولید کنندگان  که  .در صورتی1ـ17

  تأیید مهندس د از قبل بهبای  خرید یا تحویل  محل  حالت  خواهد بود. در این  تحویل  بورس کاال، محل  خریدهاي  و براي  تولید  محل  داخلی
 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب

نزدیکترین محل تولید فوالد به   نشود، مبدأ حمل  یا بورس کاال خریداري  فوالد به طور مستقیم از تولید کنندگان داخلی  که  .در صورتی2ـ17
 شوند.  جزء تولیدکنندگان محسوب می هاي نورد فوالد نیز کند. کارخانه کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می

  . محل خرید قیر باید به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد. مبدأ حمل قیر محل تحویل آن (محل پاالیشگاه) در نظر گرفته18
 شود.  می
هایی که در دفترچه  ر مورد راهترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و شهرسازي است و د . مبناي تعیین مسافت حمل، نزدیک19

 شود.  ترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعیین می است، با در نظر گرفتن کوتاه یادشده، مسافتی براي آنها تعیین نشده

پرداخت  آالت و سیمان پاکتی هاي حمل آهن کیلومتر باشد، طبق ردیف 450. بهاي حمل سیمان فله در صورتی که مسافت حمل تا 20
به قیمت 50/1آالت و سیمان پاکتی، با اعمال ضرایب  هاي حمل آهن کیلومتر باشد، بر اساس ردیف 450شود و اگر مسافت حمل بیشتر از  می

 شود.  پرداخت می کیلومتر 30از کسر   پس ،مسیر  طول  تمامهاي مربوط، براي  ردیف

درصد پرداخت  30هاي این فصل به اضافه  جام شود، برحسب مورد بهاي ردیفهاي خاکی و شنی ان . در صورتی که حمل مصالح در راه21
 شود.  می

گیري خواهد بود. شده مالك اندازه ، کل حجم اشغال200501و  200401هاي  . در ردیف22
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 فصل بیستم. حمل و نقل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دفعه ۶٩٩,٠٠٠  
های دسته دوم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع اول و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠١ 

 دفعه ۴١٣,٠٠٠  
های دسته سوم در  ماشینبارگیری و حمل درون کارگاهی 

 های نوع اول و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠٢ 

 دفعه ۵٠٠,۶٣١  
های دسته چهارم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع اول و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠٣ 

 دفعه ٧١٣,٠٠٠  
در  های دسته اول بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠۴ 

 دفعه ٩٢۶,۵٠٠  
های دسته دوم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠۵ 

 دفعه ۵٢۴,۵٠٠  
های دسته سوم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 دوم و باراندازی آن در پای کار.های نوع  کارگاه
٢٠٠١٠۶ 

 دفعه ٧٣۵,۵٠٠  
های دسته چهارم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠٧ 

 دفعه ۵٠٠,۶٠٧  
های دسته پنجم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 آن در پای کار.های نوع دوم و باراندازی  کارگاه
٢٠٠١٠٨ 

 دفعه ٩٨۵,۵٠٠  
های دسته اول در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠٩ 

 دفعه ١,٢۵٧,٠٠٠  
های دسته دوم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١١٠ 

 دفعه ۵٠٠,٧۴٧  
های دسته سوم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١١١ 

 دفعه ۵٠٠,٩۴٣  
های دسته چهارم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١١٢ 

 دفعه ١,٠٨٩,٠٠٠  
های دسته پنجم در  بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین

 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١١٣ 

 کیلومتر  -تن  ١,٢۵٠  
 ٣٠آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٨۴۵  
 ٧۵آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  آهنحمل 

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠٢ 

 کیلومتر  -تن  ۵٣٠  
 ١۵٠آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠٣ 
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 فصل بیستم. حمل و نقل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر  -تن  ۴۴٠  
 ٣٠٠آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠۴ 

 کیلومتر  -تن  ٣٧۵  
 ۴۵٠آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠۵ 

 کیلومتر  -تن  ٣١۵  
 ٧۵٠آالت، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر.
٢٠٠٢٠۶ 

 کیلومتر  -تن  ٢,١۶٠  
 ٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر. 
٢٠٠٣٠١ 

 کیلومتر  -تن  ۵١٠,١  
 ١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵حمل قیر  فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر.
٢٠٠٣٠٢ 

 کیلومتر  -تن  ٩٨۵  
 ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر.
٢٠٠٣٠٣ 

 کیلومتر  -تن  ٧٩۵  
 ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر.
٢٠٠٣٠۴ 

 کیلومتر  -تن  ۶٨٠  
 ٧۵٠کیلومترتا فاصله  ۴۵٠حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر.
٢٠٠٣٠۵ 

 ٢٠٠٣٠۶ کیلومتر.  ٧۵٠حمل قیر فله نسبت به مازاد  کیلومتر  -تن  ۵٧٠  

  ١,٣٧٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 کیلومتر . ٣٠حمل مصالح ساختمانی حجمی، مازاد بر 

٢٠٠۴٠١ 

  ٢,٠۵٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
مونتاژ شده فلزی  بارگیری، حمل و باراندازی قطعات پیش

 های آماده خرپایی. مانند پل
٢٠٠۵٠١ 

 ساعت  -ماشین ۵٠٠,١۵٣  
بارگیری، حمل و باراندازی ادوات و تجهیزات حساس 

 های تهویه و روشنایی. اجزای سیستممانند 
٢٠٠۵٠٢ 

 کیلومتر –اصله  ١۵  
های گیاهی (شامل نهال، درختچه و مانند  حمل انواع گونه

 کیلومتر. ٣٠آن) در فاصله مازاد بر 
٢٠٠۵٠٣ 
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 فصل بیست و یکم. عملیات اضطراری راهداری
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل بیست و یکم. عملیات اضطراری راهداری

 

 مقدمه 
 
 شود. هایی که به صورت ویژه و الینقطع براي بازگشایی راه انجام می . عملیات اضطراري عبارت است از سلسله فعالیت1
شود انتخاب شده است. چنانچه انجام کارهاي اضطراري  شده یا می. در این فصل آن دسته از عملیات راهداري اضطراري که معموالً انجام 2

 هاي این فصل تهیه و تنظیم شود. دیگري مورد نیاز باشد، بایستی مشابه با ردیف
 جایی از جایی و رسیدن به محل کار یا جابه ها زمان استقرار و فعالیت در محل کار است و زمان جابه . منظور از روز یا ساعت براي اکیپ3

آالت براساس فصل  جایی ماشین هاي این فصل محاسبه نخواهد شد. هزینه جابه یک نقطه به نقطه دیگر در یک محور در زمان انجام ردیف
 حمل و نقل محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ساخته یا ساخته شده در  هاي این فصل براي انجام کار اضطراري منظور شده است و هزینه مواد و مصالح مصرفی اعم از خام، نیمه . ردیف4
 شود. هاي سایر فصول پرداخت می هاي مربوط در پیوست شماره یک (مصالح پاي کار) و یا ردیف ها منظور نشده است و از ردیف قیمت

قیمت . چنانچه در عملیات اضطراري از مصالحی که در این فهرست بها وجود ندارد استفاده شود، به ترتیب از سایر فهرستهاي بها و یا 5
 شود. توافقی استفاده می

آالت دیگر به صورت  بینی شده و در صورت نیاز به تجهیزات و ماشین . در این فصل حداقل تجهیزات برا ي هر اکیپ به شرح زیر پیش6
 توافقی و با توجه به مفاد این فصل عمل خواهد شد:

 
 بینی شده حداقل تجهیزات پیش نام اکیپ

انسداد ناشی پاکسازي سطح راه و رفع 
 از ریزش کوه

اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قدرت حدود  150یک دستگاه لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن،  150اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

زن  هاي چشمک ونده و چراغتن، عالیم ایمنی حمل ش 10یک دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 به تعداد کافی

هایی که به دلیل  برقراري ارتباط در راه
 اند بردگی دچار قطع ارتباط شده آب

اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قدرت حدود  150یک دستگاه لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

دستگاه وانت یک و نیم تن، اسب بخار، یک  150اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

تن، یک  8تن، یک دستگاه غلتک ویبره کششی حدود  10یک دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

زن به  هاي چشمک لیتر، عالیم ایمنی حمل شونده و چراغ 5000پاش به ظرفیت حدود  دستگاه تانکر آب

 تعداد کافی

هایی که به  برقراري ارتباط موقت در راه
ستن پل یا ریزش تونل یا دلیل شک

 اند نظایر آن قطع شده

اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قدرت حدود  150یک دستگاه لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن،  150اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

تن،  8تن، یک دستگاه غلتک ویبره کششی حدود  10چهار دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

هاي  لیتر، عالیم ایمنی حمل شونده و چراغ 5000پاش به ظرفیت حدود  یک دستگاه تانکر آب

 زن به تعداد کافی چشمک

برقراري ارتباط و رفع انسداد ناشی از 
 سقوط بهمن

گریدر به قدرت حدود اسب بخار، یک دستگاه  150یک دستگاه لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن،  150اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

خور، عالیم ایمنی حمل شونده و  تن، یک دستگاه برف 10یک دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 زن به تعداد کافی هاي چشمک چراغ
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 فصل بیست و یکم. عملیات اضطراری راهداری
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 بینی شده حداقل تجهیزات پیش نام اکیپ

ناشی از برقراري ارتباط و رفع انسداد 
هجوم شن و ماسه در مناطق حاشیه 

 کویر

اسب  150اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150یک دستگاه گریدر به قدرت حدود 

 زن به تعداد کافی هاي چشمک بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن، عالیم ایمنی حمل شونده و چراغ

برقراري تردد و رفع انسداد ناشی از 
ادف یا واژگونی وسایط نقلیه وقوع تص

 و پخش محموله در سطح راه 

اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن، یک  150یک دستگاه لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

تن، یک دستگاه  10تن با کامیون  5تن دو دیفرانسیل، یک دستگاه جرثقیل کفی  5دستگاه کامیون 

 زن به تعداد کافی هاي چشمک نده و چراغجاروي مکانیکی، عالیم ایمنی حمل شو

 زن به تعداد کافی هاي چشمک عالیم ایمنی حمل شونده و چراغ بستن راه و هدایت ترافیک
 

مترمکعب براي هر متر طول راه  10. حجم عملیات خاکی براي ایجاد راه انحرافی اعم از خاکبرداري یا خاکریزي و یا ترکیبی از آنها برابر 7
 شود. است. مازاد یا کسر حجم عملیات خاکی با تأیید دستگاه نظارت به صورت خطی محاسبه و پرداخت میمنظور شده 

زن به منظور استفاده در محدوده عملیات توسط کارفرما  هاي چشمک هاي این فصل، عالیم ایمنی حمل شونده و چراغ . در کلیه ردیف8
 گردد. تحویل می

متر، پخش و کوبیدن مصالح قشر  سانتی 25تسطیح زمین، خاکریزي، خاکبرداري و شن ریزي به ضخامت . در ایجاد راه انحرافی، عملیات 9
 رویه منظور شده است.

عملیات بستن راه و هدایت ترافیک به مسیر دیگر با استفاده از تجهیزات استاندارد و متعارف همراه با استقرار مأمور به  210107. در ردیف 10
 ساعات شبانه روز مورد نظر است.تعداد کافی در تمام 

هاي  توان از ردیف ها منظور نشده است و در صورت نیاز می عملیات خاکی مرتبط در قیمت ردیف 210402و  210401هاي  . در ردیف11
 فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده کرد. همچنین تهیه کلیه مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار است.

 شود. روز کامل محاسبه می روز یک شبانه روز هستند، کسر شبانه شبانه-اراي واحد اکیپهایی که د . در ردیف12

طول مدت انجام فعالیت ”در “ هاي انجام دهنده فعالیت تعداد دستگاه”ضرب  ساعت، حاصل-، منظور از واحد دستگاه210501. در ردیف 13
شمارش خواهند شد که به طور مستقیم در انجام عملیات مشارکت داشته هایی  باشد. در این ردیف صرفاً تعداد دستگاه می“ برحسب ساعت

 باشند.
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 فصل بیست و یکم. عملیات اضطراری راهداری
 ١٣٩٧سال فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری 

  
       

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

 اکیپ ساعت ٠٠٠,٢,٠٣۵  
پاک کردن سطح راه و رفع انسداد ناشی از ریزش کوه با 

 تجهیز و اعزام اکیپ .
٢١٠١٠١ 

 اکیپ ساعت ٢,٠٠٢,٠٠٠  
هایی که به دلیل آب بردگی دچار  برقراری ارتباط در راه

 قطع ارتباط شده اند با تجهیز و اعزام اکیپ.
٢١٠١٠٢ 

  
۴٠,۴٩٨,٠٠٠ 

 –اکیپ 
 روز شبانه

هایی که به دلیل شکستن پل  برقراری ارتباط موقت در راه
یا ریزش تونل یا نظایر آن قطع شده اند با تجهیز و اعزام 

 اکیپ.

٢١٠١٠٣ 

  ٣٣,۴٧١,٠٠٠ 
 –اکیپ 

 روز شبانه
برقراری ارتباط و رفع انسداد ناشی از سقوط بهمن با 

 تجهیز و اعزام اکیپ .
٢١٠١٠۴ 

  ١۵,٨٩٩,٠٠٠ 
 –اکیپ 

 روز شبانه
برقراری ارتباط و رفع انسداد ناشی از هجوم شن و ماسه 

 در مناطق حاشیه کویر با تجهیز و اعزام اکیپ .
٢١٠١٠۵ 

  
 اکیپ ساعت ۶٠٠,٠٠٠,١

برقراری تردد و رفع انسداد ناشی از وقوع تصادف یا 
با واژگونی وسایط نقلیه و پخش محموله در سطح راه 

 تجهیز و اعزام اکیپ.

٢١٠١٠۶ 

  ٢,٨۴۵,٠٠٠ 
 –اکیپ 

 روز شبانه
بستن راه و هدایت ترافیک با تجهیز و اعزام اکیپ، مستقل 

 های اجرایی. از گروه
٢١٠١٠٧ 

 کیلومتر ٠٠٠,٧۶۵,٣١۵  
ایجاد راه انحرافی با رویه شنی و با دو باند رفت و 

 برگشت.
٢١٠٢٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٨,٩٢۴

ساخته بتنی برای  ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش
هدایت موقت آب به ازای هرمتر مربع مقطع مفید عبور 

 متر.  ٧آب تا طول 

٢١٠٣٠١ 

  
 مترمربع ۶,۴۶٨,٠٠٠

ساخته فوالدی برای  ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش
هدایت موقت آب به ازای هرمتر مربع مقطع مفید عبور 

 متر.  ٧آب تا طول 

٢١٠٣٠٢ 

 دهانه ٢٧,٠٧٢,٠٠٠  
های موقت فلزی یک دهانه (خرپایی یا  ایجاد پل

 متر. ١٠متر تا  ۶ازدهانه  تخت 
٢١٠۴٠١ 

 دهانه ٢٣,٠١١,٠٠٠  
های موقت فلزی چند دهانه (خرپایی یا تخت)  پلایجاد 

 متر. ١٠متر تا  ۶به ازای هر دهانه از دهانه 
٢١٠۴٠٢ 

  ٣٢١,۵٠٠ 
  -دستگاه 
 ساعت

ایجاد موانع و پدهای خاکی برای حفاظت راه از 
 بردگی. آب

٢١٠۵٠١ 
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 فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل بیست و دوم. فضای سبز

 مقدمه
 
هاي اول تا بیست و دوم، دستمزد حفر چالـه و پرکـردن آن بـا     هاي گیاهی دسته ، تهیه حمل و غرس گونه220122تا  220101هاي  . در ردیف1

 خاك زراعی و نیز آبیاري و نگهداري یک ماهه لحاظ گردیده است.  

هاي بیست و سوم و بیست و چهـارم و   ذرهاي دستهسازي بستر جهت کاشت ب ، تهیه و حمل بذر و آماده220124و  220123هاي  . در ردیف2
 نیز آبیاري و نگهداري یک ماهه لحاظ گردیده است.  

 200503ها مستتر است؛ لیکن در فواصل حمل بیش از سی کیلـومتر از ردیـف    هاي گیاهی تا سی کیلومتر در بهاي واحد ردیف . حمل گونه3
 گردد.  استفاده می

 گیرد.   اي تعلق نمی ها منظور شده و از این بابت ضریب و یا قیمت جداگانه نهالها، افت  . در بهاي واحد ردیف4

هـاي بـا    بینی گردیده است. در صورتی که با هماهنگی دستگاه نظارت و یا کارفرما نهـال  ها، سه ساله پیش ها در بهاي واحد ردیف . سن نهال5
 دار تهیه و استفاده گردد.   هسن بیشتر یا کمتر از سه سال مد نظر باشد، بایستی ردیف ستار

 بندي استفاده نمود.   در فصل قالب 081001هاي چوبی بایستی از ردیف  ها و داربست . در محاسبه هزینه قیم6

 ها و گیاهان پوششی عبارتند از :  ها، بوته ها، درختچه بندي درخت . دسته7

 اي و ناز).  کوهی، شیرازي، نقرهاي،  . دسته اول شامل کاج ایرانی و انواع سروها (تبري، خمره7-1
بلـوط)،   اي و شـاه  پنبه معمولی، چوب . دسته دوم شامل نارون (مجنون، معمولی، چتري)، آزاد، ملچ، راش، ممرز، نمدار، تیس، انواع بلوط (7-2

گنجشـک (معمـولی، زینتـی و     زبـان چناري)، چنـار، انـواع    انواع بید (سفید، سرخ، مجنون و بیدمشک)، صنوبر، تبریزي، انواع افرا (سیاه و برگ
ن، گنجشک گل)، توسکا، انبه، خرمالو، خرما، انار، گوجه پرپر، انواع توت (سفید، شاتوت و مجنون)، بنه، زیتون، برگ بو، کاتالپـا، داغـداغا   زبان

 شالک.  
و سـفید)، انـواع یاسـمن (رزاقـی، زردگـل       اي . دسته سوم شامل گل ابریشم ایرانی، سوداغ، بداغ، انواع یاس (پرپر، بنفش، ایرانی، خوشـه 7-3

سرخی)، انواع مروارید (سرخ و سفید) اسپیره، طاووسی، تمشک، شیرخشت،  درشت، سفید، زمستانی، زرد و چمپا)، انواع ختمی (درختی و گل
 هره.  موشی، سیتیسوس، کاغذي، زرشک، انواع انگور فرنگی (قرمز و طالیی)، انجیر بربري، خرز ارغوان، به ژاپنی، دم

 الدوله، موچسب، تاجریزي پیچ، گلسین، پیچ تلگرافی، پیچ اناري (معمولی و گل درشت).   . دسته چهارم شامل پیچ امین7-4
 . دسته پنجم شامل رز مینیاتور ایرانی، رز هفت رنگ، رز مینیاتور فرانسوي، رزسفید، گل محمدي، نسترن شیرازي و انواع رز پیوندي.7-5
 ها ( ابلق و معمولی ).  . دسته ششم شامل انواع خاس7-6
 . دسته هفتم شامل یاس زرد، انواع نرگس (پرپر و درختی سفید)، ابریشم مصري، یوکا، کردیلین، میخک هندي، توري. 7-7
نـون، درخـت پـر، درخـت     . دسته هشتم شامل انواع افرا ( ژاپنی، برگ طالیی، سرخ )، توت کاغذي، شاه بلـوط هنـدي، اوکـالیپتوس مج   7-8

پرارغوانی، زالزالک، ازگیل، فیکوس ( معمولی و برگ درشت و برگ ریز ) درخت پروانه، درخت الله، سه رنـگ، ماگنولیـا (بـنفش و سـفید)،     
 انجیلی. 

 . دسته نهم شامل عناب، کنار، کهور، انجیر معابد، مشک و درخت کافور.7-9
 ز، عرعر، زیتون تلخ چتري. . دسته دهم شامل سنجد، اوکالیپتوس، گ7-10
 . دسته یازدهم شامل گریپ فروت، نارنگی، پرتقال، نارنج، لیموشیرین و لیموترش. 7-11
. دسته دوازدهم شامل زغال اخته، اسپیره سرخ ابلق، اسپیره رعنا، گل ساعتی، مورد، گل گرزي، گـیالس مجلسـی، آرالیـا، گـل یـخ، گـل       7-12

 شراب.  
 ارس، انواع کاج (کاشفی، دریایی، چتري).  . دسته سیزدهم شامل 7-13
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 فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 . دسته چهاردهم شامل شبه سرو، تویا، سرخدار، کاج سیاه، درخت نوئل سبز. 7-14
 . دسته پانزدهم شامل درخت نوئل آبی، سیکاس، سدرلبنان، سدر اطلس، سرخدار برگ ریز.  7-15
 . دسته شانزدهم شامل انواع شمشاد (رسمی، معمولی). 7-16
 برگ درشت، برگ معمولی) و شمشاد نعنایی.  . دسته هفدهم شامل ناترك، برگ نو (7-17
 . دسته هجدهم شامل نراد و دوگالس.  7-18
 . دسته نوزدهم شامل انواع شمشاد (ابلق زرد، ابلق سفید، طالیی). 7-19
وارید عطـري، گـوش موشـی، پیچـک، دایکونـدرا، سـدم،       درمنه، گل مر . دسته بیستم شامل فستوکا، آجوکا، رزماري، آویشن، بومادران، 7-20

 اسطوخدوس و سیزاب.  
گـراس، گـل مـریم،     پاس برگ بیدي ابلق، پم قفا، ریگادار، گل استکانی، عود قرمز، فاالریس،  پس . دسته بیست و یکم شامل انگشتانه، زبان7-21

السلطنه، شمعدانی، فلفل،  الملوك، زنبق رشتی، گل آفتاب، آصف سنبل، کوکب کوهی، نرگس، سوسن، الله واژگون، مارگریت زرد، میخک، تاج
 آمارانتوس و آشالنتوس. 

 اي، میناچمنی، پامچال، بنفشه، اطلسی ایرانی، اطلسی ژاپنی، جعفري، الیسوم و قرنفل.   . دسته بیست و دوم شامل گل میمون، گل ستاره7-22
 . دسته بیست و سوم شامل چمن مناطق گرمسیري.  7-23
 . دسته بیست و چهارم شامل چمن مناطق معتدل. 7-24
زنی و اختالط مصالح و سایر عملیات مشابه در فضاي سبز بایستی برحسب مورد از فصـول دوم یـا سـوم ایـن      . در پخش و تسطیح و شخم8

 فهرست استفاده نمود.  

 . منظور از خاك زراعی درجه یک خاکی است با مشخصات زیر : 9

• PPM  80  =<  پتاسیم K =<PPM 40  

• PPM 15 =>  فسفرP  

  Nازت  <=%  1/0 •

• mmhs/cm 2 <=  هدایت الکتریکیEC  

 O.Cکربن آلی  <% 1 •

• 45 =<SP%<= 35   

• 7  = <PH=<  6  
) آن ماننـد خـاك   (PHو اسـیدیته   (%SP)، بافـت  (N)، ازت (P)، فسفر (K). منظور از خاك زراعی درجه دو خاکی است که میزان پتاسیم 10

 باشد.   mmhs/cm 4 =<EC<mmhs/cm 2درجه یک بوده لکن داراي 
هاي مربوط به بریـدن درخـت در فصـل تخریـب و برچیـدن، اسـتفاده        متر باشد از ردیف سانتی 30هایی که محیط شاخه بیش از  . در هرس11
 شود.   می

هاي این فصل حمل خاك زراعی تا فاصله یک کیلومتر لحاظ گردیده است. هرگاه فاصله حمل خاك زراعـی از یـک    . در بهاي واحد ردیف12
 شود.   ، از فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می030903و  030902هاي  کیلومتر تجاوز کند، بهاي حمل مازاد، برحسب مورد، طبق ردیف

هاي این فصل، حمل آب تا فاصله یک کیلومتر لحاظ گردیده است و به منظور حمل مازاد بر یک کیلومتر از ردیـف   دیف. در بهاي واحد ر13
 شود. از فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده می 030904

 
 

 

١٠٣  
 

 



 فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
روي انسـانی و ابزارهـاي   ، هزینه تهیه آب و حمل آن تا فاصله یک کیلومتر و نیز دستمزد نی220303تا  220301هاي  . در بهاي واحد ردیف14

فرض بر آن است کـه ادوات   220303و  220302هاي  دستی مورد نیاز، جهت انجام عملیات آبیاري، لحاظ گردیده است. در استفاده از ردیف
 و تجهیزات مورد نیاز از پیش آماده شده است.

آالت دیگـر بـه    درصورت نیـاز بـه تجهیـزات و ماشـین     بینی شده و هاي هرس به شرح زیر پیش . در این فصل حداقل تجهیزات براي اکیپ15
 صورت توافقی و با توجه به مفاد این فصل عمل خواهد شد.

 
 بینی شده حداقل تجهیزات پیش نام اکیپ

 زن زن موتوري و قیچی ترون ترون هرس فرم در گیاهان پرچینی
 اره موتوري، باالبر دیزلی، نردبانتن با راننده،  5/1وانت  هاي خشک، ضعیف و ناخواسته درختان هرس شاخه

 قیچی باغبانی، فرغون هرس درختچه

 
 

 

١٠۴  
 

 



 فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢٢٠١٠١ های گیاهی دسته اول. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۴٢٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١٠٢ های گیاهی دسته دوم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٠٠,۵۶١  

 ٢٢٠١٠٣ های گیاهی دسته سوم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٠٠,٣٠٢  

 ٢٢٠١٠۴ های گیاهی دسته چهارم. نهال گونهتهیه، حمل و غرس  اصله ١۵٩,٠٠٠  

 ٢٢٠١٠۵ های گیاهی دسته پنجم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٠٠,١۵٧  

 ٢٢٠١٠۶ های گیاهی دسته ششم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٠٠٠,٧٩۵  

 ٢٢٠١٠٧ های گیاهی دسته هفتم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٠٠٠,٣٣۶  

 ٢٢٠١٠٨ های گیاهی دسته هشتم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۶٨۴,۵٠٠  

 ٢٢٠١٠٩ های گیاهی دسته نهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۴۴٧,٠٠٠  

 ٢٢٠١١٠ های گیاهی دسته دهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۴۵۴,۵٠٠  

 ٢٢٠١١١ دسته یازدهم. های گیاهی تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٠٠,۵٢٣  

 ٢٢٠١١٢ های گیاهی دسته دوازدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٠٠,٢۴١  

 ٢٢٠١١٣ های گیاهی دسته سیزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۶۶٩,٠٠٠  

 ٢٢٠١١۴ های گیاهی دسته چهاردهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۶۶۶,۵٠٠  

 ٢٢٠١١۵ های گیاهی دسته پانزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٠٠٠,١,٠۶۵  

 ٢٢٠١١۶ های گیاهی دسته شانزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٢٠٠,٩۵  

 ٢٢٠١١٧ های گیاهی دسته هفدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٩٣,١٠٠  

 ٢٢٠١١٨ هجدهم. های گیاهی دسته تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٠٠,۵٩٧  

 ٢٢٠١١٩ های گیاهی دسته نوزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٠٠,١٨٠  

 ٢٢٠١٢٠ های گیاهی دسته بیستم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٧٠٠,٩۶  

 اصله ١٠٢,٠٠٠  
های گیاهی دسته بیست و  تهیه، حمل و غرس نهال گونه

 یکم.
٢٢٠١٢١ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٩۶۶  
های گیاهی دسته بیست و  تهیه، حمل و غرس نهال گونه

 دوم.
٢٢٠١٢٢ 

 ٢٢٠١٢٣ تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و سوم. کیلوگرم ٧٩٩,٠٠٠,۶  

 ٢٢٠١٢۴ تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و چهارم. کیلوگرم ٠٠٠,۵,۴۴۴  

  
 مترمکعب ٢٨١,٠٠٠

نوع جسم آوری سنگ و سنگریزه و هر  جداسازی و جمع
خارجی مشابه از خاک و انتقال آن به کنار عرصه با زنبه یا 

 چرخ دستی و یا وسائل مشابه.

٢٢٠٢٠١ 

 
 

 

١٠۵  
 

 





 فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم 

سمپاشی با سموم شیمیایی جهت مبارزه با آفات گیاهی و 
 ها. از بین بردن آن

٢٢٠۵٠١ 

 ساعت  -نفر  ٨١,٠٠٠  
هرس فرم در گیاهان پرچینی (مانند ترون، شمشاد و نظایر 

 آن).
٢٢٠۶٠١ 

 ساعت  -نفر  ١٠٢,٠٠٠  
های خشک، ضعیف و ناخواسته درختان تا  هرس شاخه

 متر. ٣ارتفاع 
٢٢٠۶٠٢ 

 ساعت  -نفر  ۵٠,٨٠٠  
به ازای هر متر اضافه ارتفاع  ٢٢٠۶٠٢بها به ردیف  اضافه

 متر. ٣نسبت به 
٢٢٠۶٠٣ 

 ساعت  -نفر  ٧٧,٩٠٠  
هرس درختچه ( مانند رز، بوداغ، اسپیره و نظایر آن ) به 

 دهی درختچه. آوری، نفوذ نور و هوا و یا فرم گلمنظور 
٢٢٠۶٠۴ 

 ٢٢٠۶٠۵ سرزنی چمن با ماشین چمن زنی. مترمربع ٩٨٠,۴  

 ٢٢٠٧٠١ تهیه و کاشت درخت و نگهداری آن تا سه سال. اصله   

 
 

 

١٠٧  
 

 



 فصل بیست و سوم. پاکسازی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل بیست و سوم. پاکسازی

 مقدمه 
 
هاي مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده  هاي مشابه، از ردیف ها و محل برداري از سطح راه، قوس . در برآورد هزینه ریزش1

 گردد.  می

 گردد.  هاي مربوط در فصل تخریب و برچیدن استفاده می هاي نباتی از ردیف ها و پاکسازي کنی . در برآورد هزینه بوته2

هاي واحد این فصل تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف و باراندازي،  . بهاي بارگیري و حمل آب مصرفی، در قیمت3
لیتر براي هر مترمکعب بتن، طبق ردیف  500مازاد بر یک کیلومتر باشد، بهاي حمل اضافی بر مبناي منظور شده است. هرگاه فاصله حمل 

 شود.  ، از فصل عملیات خاکی با ماشین، پرداخت می030904

اد ریشه مواد حاصل از الیروبی بوده و در صورتی که این مو» حجم « هایی از این فصل که داراي واحد مترمکعب است، منظور  . در ردیف4
 درصد حجم دپو شده آن به عنوان حجم مبنا خواهد بود.  70درختان، چوب، خاشاك و مواد مشابه باشد، 

 باشد.  هاي مربوطه می برداري، پاکسازي سطح راه و معدوم نمودن الشه مطابق دستورالعمل شامل کلیه مراحل از الشه 230502. ردیف 5

هاي مرتبط در فصل  ل جاروي مکانیکی دیده نشده است و در صورت لزوم این هزینه از ردیف، هزینه حم230503. در بهاي واحد ردیف 6
 شود. حمل و نقل پرداخت می

دیده، از سطح و کناره راه به هر شکل و هر وزنی با جرثقیل تا  ساخته بتنی آسیب آوري تخلیه قطعات پیش مربوط به جمع 230507. ردیف 7
 ن قطعات براي امکان بارگیري الزم باشد بهاي کار از ردیف مربوط در فصل تخریب قابل پرداخت است.تن است. چنانچه تکه تکه کرد 5
 

 
 

 

١٠٨  
 

 



 پاکسازیفصل بیست و سوم. 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢٣٠١٠١ ها. پاکسازی و شستشوی درز انبساط پل مترطول ۴٨,١٠٠  

 ٢٣٠١٠٢ ها. چکان پل پاکسازی و رفع انسداد آب عدد ٢١,٠٠٠  

 ٢٣٠١٠٣ ها. گاه پل پاکسازی و شستشوی تکیه عدد ۶١٠,٠٠٠  

  

 مترمکعب ٢٠٩,٠٠٠

ها و انتقال  و دهانه پل برداری آبروها الیروبی و رسوب
های  مصالح حاصل از الیروبی و دپوی آنها در کنار محل

ها به دهانه تا یک  ورودی و خروجی آبروها و دهانه پل
 متر. ١٫۵متر و ارتفاع تا  ١٢متر و طول تا 

٢٣٠٢٠١ 

 ٢٣٠٢٠٢ متر طول بیشتر. ٢به ازای هر  ٢٣٠٢٠١بها به ردیف  اضافه مترمکعب ٢٧,٩٠٠  

 مترمکعب -۶٠٠,١٨  
متر دهانه  ١به ازای هر  ٢٣٠٢٠١کسر بها به ردیف 

 متر. ٣تر تا حداکثر عرض دهانه  عریض
٢٣٠٢٠٣ 

 مترمکعب -۶٠٠,١٨  
متر ارتفاع بیشتر  ٠٫۵به ازای هر  ٢٣٠٢٠١کسربها به ردیف 
 متر. ٢٫۵تا حداکثر ارتفاع 

٢٣٠٢٠۴ 

 ٢٣٠٣٠١ ها. پاکسازی و تنقیه سیفون مترمکعب ۴۴٢,٠٠٠  

 ٢٣٠٣٠٢ ها. پاکسازی برم مترمکعب ٨٧,٢٠٠  

 ٢٣٠٣٠٣ ها) . ها (بارباکان تنقیه مجاری خروج آب زهکش عدد ۵٠٠,٣٩  

 ٢٣٠۴٠١ های آبی مشابه ساخته نشده . پاکسازی قنوها و گذرگاه مترطول ٢٧۵  

 ٢٣٠۴٠٢ های هدایت آب ساخته شده . پاکسازی  کانال مترمکعب ۶٠٠,٧٣  

 ٢٣٠۴٠٣ پاکسازی انهار کوهی . مترمکعب ١٠,١٠٠  

 ٢٣٠۵٠١ پاکسازی سطح راه از مواد نفتی یا روغنی. باند -متر طول ۵٣,٧٠٠  

 ٢٣٠۵٠٢ پاکسازی سطح راه از الشه حیوانات. عدد ١١٠,٠٠٠  

 باند -کیلومتر ٨٠,١٠٠  
پاکسازی و رفت و روب سطح راه از ماسه، شن و نظایر 

 مکانیکی.آن با هر وسیله 
٢٣٠۵٠٣ 

 ٢٣٠۵٠۴ ها. پاکسازی پارکینگ راه مترمربع ٧٣٠,۵  

 ٢٣٠۵٠۵ پاکسازی سطح راه از آثار تصادفات در هر مورد. باند -متر طول ٩,٣٧٠  

 مترمکعب ٠٠٠,١۶۵  
ها از  ها و داخل قنوها و کانال پاکسازی سطح راه، شانه

 های مجزا با دست.  سنگ
٢٣٠۵٠۶ 

  
 تن ٢۴٩,٠٠٠

ساخته  آوری، بارگیری، حمل و تخلیه قطعات پیش جمع
بتنی آسیب دیده با استفاده از هر نوع وسیله مکانیکی، از 

 روی باند عبور یا کناره راه.

٢٣٠۵٠٧ 

 کیلومتر ١٠١,٠٠٠  
های راه با استفاده از  کنی در هر یک از شانه کنی و بوته علف

 بر. ماشین بوته
٢٣٠۶٠١ 

 
 

 

١٠٩  
 

 



 پاکسازیفصل بیست و سوم. 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

های راه با ابزارهای  کنی در هر یک از شانه بوته کنی و علف
 دستی.

٢٣٠۶٠٢ 

 کیلومتر ۵٠٠,١٨٩  
پاکسازی حریم راه در دو سمت مسیر از مواد زائد و 

 های ساختمانی و نظایر آن. نخاله
٢٣٠۶٠٣ 

 ٢٣٠٧٠١ پاکسازی و شستشوی جداول و نظایر آن. کیلومتر ۵۵١,٠٠٠,٣  

 مترمربع ١٧,١٠٠  
شستشوی گاردبلوکها برحسب سطح شستشو پاکسازی و 

 داده شده.
٢٣٠٧٠٢ 

 مترمربع ٣٩,٣٠٠  
پاکسازی و شستشوی نیوجرسیها برحسب سطح شستشو 

 داده شده.
٢٣٠٧٠٣ 

 ٢٣٠٧٠۴ ها. ها و هندریل پاکسازی و شستشوی گاردریل کیلومتر ٢۶٩,٠٠٠,۵  

 مترمربع ۵٠٠,١٢٧  
شستشو داده پاکسازی و شستشوی تابلوها برحسب سطح 

 شده.
٢٣٠٧٠۵ 

 مترمربع ٣٩,٨٠٠  
ها از دوده و روغن با استفاده از  شستشوی دیواره تونل

 سویپ بالست.
٢٣٠٧٠۶ 

  
 مترمربع 

ها،  پاکسازی و شستشوی سطوح عرشه و سرستون
های بتنی و فلزی از مواد نمکی در مناطقی که  های پل کوله

 به واسطه راهداری زمستانی نمکپاشی شده است. 

٢٣٠٧٠٧ 

 ٢٣٠٨٠١ ها از غبار و دوده. شستشوی حباب المپ عدد   

 ٢٣٠٨٠٢ ها. تمیز کردن رفلکتور چراغ عدد   

 
 

 

١١٠  
 

 



 فصل بیست و چهارم. عملیات بازرسی و کنترل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل بیست و چهارم. عملیات بازرسی و کنترل

 مقدمه 
 
 گیرد : . کار ارزیابی و کنترل در سه سطح انجام می1

 هاي ادواري. اعزام کارشناس براي تکمیل چک لیست –سطح یک 
 ها و بررسی میدانی که معموالً مستلزم استفاده از تجهیزات خاصی است. اعزام گروه بازرسی و کنترل براي کنترل مفاد چک لیست –سطح دو 
 از مانند دستور مرمت یا جایگزینی و....هاي تحلیلی و تطبیقی و تهیه دستورکار مورد نی ها و انجام بررسی ارزیابی چک لیست  –سطح سه 

هاي این فصل هزینه نیروي انسانی، حمل و نقل درون کارگاهی، کرایه یا استهالك تجهیزات انفرادي و سایر ملزومات  . در بهاي واحد ردیف2
 در حد متعارف منظور شده است.

ویژه براي ارزیابی رویه آسفالتی راه منظور نشده است و  هزینه استفاده از ماشین مخصوص وتجهیزات 240402. در بهاي واحد ردیف 3
 جداگانه به صورت اقالم متعلق به کارفرما یا توافقی عمل خواهد شد.

 
 

 

١١١  
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 بیست و پنجم. متفرقهفصل 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 متفرقهفصل بیست و پنجم. 

 مقدمه 

 
 تهیه طناب الستیکی براي پر کردن درزهاي بتنی بر عهده کارفرما است.  250103. در ردیف 1

هاي ایرانی مانند تبریزي و نظائر آن است. از این ردیف به منظور جلوگیري از  ازنوع چوب  250701هاي مورد استفاده در ردیف  . چوب2
 شود. ارد مشابه استفاده میها و یا مو رانش زمین در تثبیت ترانشه

گذاري نقاط مبنا، ترسیم کروکی و ارائه سه نسخه نقشه کاغذي یا تحویل به صورت  برداري، مساحی، نشانه شامل نقشه 250901. ردیف 3
 باشد. دیسکت می

 باشد. شامل تهیه فیلم، مونتاژ، صداگذاري و ارائه آزمایشی آن می  250904و   250903هاي  . ردیف4
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 پنجم. متفرقهفصل بیست و 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دسیمتر مکعب ۵٠٠,١۴٧  
ریزی با  بتن بریدن درزها در روسازیهای بتنی پس از

 وسایل و ابزار الزم.
٢۵٠١٠١ 

 دسیمتر مکعب ١٢,٩٠٠  
سازیهای بتنی با ماسه  تهیه مصالح و و پرکردن درزهای کف

 آسفالت بر حسب حجم درز.
٢۵٠١٠٢ 

  
 دسیمتر مکعب ١٣۴,۵٠٠

سازیهای بتنی با  تهیه مصالح و پر کردن درزهای کف
مشابه بر حسب ایروالستیک و الستیک متراکم شونده و یا 

 حجم درز.

٢۵٠١٠٣ 

 ٢۵٠٢٠١ های آزاد. گاه تهیه مصالح و نصب نئوپرن خارجی برای تکیه دسیمتر مکعب   

 ٢۵٠٢٠٢ های آزاد. گاه تهیه مصالح و نصب نئوپرن داخلی برای تکیه دسیمتر مکعب ٠٠٠,۵٠۶  

 کیلوگرم ۵٠٠,٣١١  
عبور تهیه وکارگذاری لوله پالستیکی در ابنیه فنی برای 

 آب.
٢۵٠٣٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١٧۶  
کاری و جاگذاری لوله پالستیکی برای  تهیه، سوراخ

 زهکشی.
٢۵٠٣٠٢ 

 مترطول ١۴۴,۵٠٠  
متر از جنس  سانتی ١۵تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 

 پیویسی.
٢۵٠۴٠١ 

 مترطول ۵,۴۴٠  
متر اضافه بر  برای هر سانتی  ٢۵٠۴٠١بها به ردیف  اضافه

 متر. سانتی ١۵
٢۵٠۴٠٢ 

 مترطول ١۶٠,٠٠٠  
متر از جنس  سانتی ١۵تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 

 الستیک.
٢۵٠۴٠٣ 

 مترطول ۵٧٠,٣  
 ١۵متر اضافه بر  برای هر سانتی  ٢۵٠۴٠٣بهابه ردیف  اضافه
 متر. سانتی

٢۵٠۴٠۴ 

 عدد ٢٠٠,٢۶  
گاهی از جنس کائوچو به ابعاد  تهیه و نصب بالشتک  تکیه

 متر. سانتی ١٠×۵٫٨×٢تقریبی 
٢۵٠۵٠١ 

 مترطول ١٢,١٠٠  
 ۴×۴تهیه و نصب پلیاورتان دارای سلول باز و با مقطع 

 متر. سانتی
٢۵٠۶٠١ 

 عدد ١۴٠,٠٠٠  
متر و قطر  ٣های چوبی به طول تا  تهیه و نصب شمع

 متر. سانتی ١٠حدود 
٢۵٠٧٠١ 

  
 مترمکعب 

بارگیری کردن خرد کردن قطعات سنگ بزرگ برای قابل 
 آنها.

٢۵٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

 ٣٠٠تهیه کروکی از راه ، حریم و اجزای راه به عرض تا 
 .١٫٢۵٠متر و به مقیاس 

٢۵٠٩٠١ 

  
 عدد 

تهیه عکس از خرابیهای راه برحسب تعداد فریم عکس 
 تأیید شده.

٢۵٠٩٠٢ 
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 پنجم. متفرقهفصل بیست و 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢۵٠٩٠٣ تهیه فیلم از خرابیهای راه برحسب زمان فیلم تأیید شده. دقیقه   

  
 دقیقه 

مستندسازی از عملیات اجرایی ویژه و عملیات اضطراری 
 از طریق تهیه فیلم برحسب زمان فیلم تأیید شده.

٢۵٠٩٠۴ 

  
 عدد ۴٠٠,٣٨

نصب تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده قابل حمل و 
برچیدن آنها برای هدایت ترافیک در مواقع بروز سانحه یا 

 تصادفات.

٢۵١٠٠١ 
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 فصل بیست و ششم. کارهای تجمیعی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 فصل بیست و ششم. کارهای تجمیعی

 مقدمه

 
 باشد. نگهداري مقدور نیست میهاي ارائه شده در این بخش براي استفاده در کارهاي نگهداري که امکان برآورد عملیات  . ردیف1

 توانند بدون تغییر در شرح عملیات، کسري از قیمت ردیف را توافق کنند. . کارفرما و پیمانکار می2

 هاي فصل تجمیعی و سایر فصول در موارد مشابه مجاز نیست. . استفاده توأم از ردیف3

هاي  اي گالوانیزه و باکس هاي بتنی، قطعات لوله ساخته شده (کول، کل حجم قطعات 260101. منظور از حجم کار ساخته شده در ردیف 4
 باشد. ها و رویه احداث شده می بتنی) و خاکریز

پاشی،  اي (تونان)، پخش، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها، تهیه مصالح رودخانه شامل تسطیح بستر خاکریزها، آب 260105. ردیف 5
باشد. در این ردیف حمل آب تا فاصله یک  درصد کوبیدگی به روش آشتو اصالحی، می90ن مصالح با تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبید

 گردد. استفاده می 030904کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف منظور گردیده و براي فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف 

اي (تونان)، تا فاصله یک کیلومتر از محل معدن تا محل مصرف و  خانههاي کندن، بارگیري و حمل مصالح رود ، هزینه260105. در ردیف 6
، 030903یا  030902هاي  باراندازي در محل مصرف، در نظر گرفته شده است. هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر، برحسب مورد، از ردیف

 فصل عملیات خاکی با ماشین، بر اساس حجم مصالح کوبیده شده پرداخت خواهد شد.

طول مسافت مورد تعهد  پیمانکار بر حسب ”در “ طول مدت تعهد پیمانکار بر حسب ماه”ضرب  ماه، حاصل-منظور از واحد کیلومتر. 7
 است.“ کیلومتر

 جزء مصالح تحویلی کارفرما است. 260201. مصالح مصرفی در ردیف 8

است. هزینه حمل مصالح مصرفی تا راهدارخانه از تحویل کلیه مصالح مصرفی بر عهده کارفرما  260507و  260506هاي  . در ردیف9
جایی مصالح مصرفی در طول محور در بهاي واحد ردیف  شود؛ هزینه جابه هاي مربوط در فصل حمل و نقل محاسبه و پرداخت می ردیف

 منظور شده است.

 شود: روبی مالحظات زیر در نظر گرفته می . در ارتباط با شرایط برف10

 باشد. متر می سانتی 10روبی به مفهوم بارش برف به صورت متناوب در طول یک هفته و حداکثر ریزش تا  در برف . شرایط متعارف10-1

 متر است. سانتی 10روبی به مفهوم بارش برف در چندروز متوالی و ضخامت متوسط در هر مرحله بارش بیشتر از  . شرایط ویژه در برف10-2

 ویژه در یک محور مجاز است. . استفاده توأم از روش متعارف و10-3

 شود. هاي ویژه با توافق تعیین می شده در ردیف هاي استثنایی بر اساس مضربی از شرایط درج . حالت10-4
هایی که داراي جداکننده غیر قابل عبور باشند (حتی اگر آزادراه هم نباشند) از ردیف  روبی در راه . به منظور محاسبه و پرداخت هزینه برف11

 شود. استفاده می 260603
در “ طول مسافت مورد تعهد  پیمانکار برحسب کیلومتر” ضرب  روز، حاصل-منظور از واحد کیلومتر 260604تا  260601هاي  . در ردیف12
 شود. پرداخت نمی 260604تا  260601هاي  ردیف 260605است. با پرداخت ردیف “ روبی برحسب روز زمان انجام عملیات برف مدت”

ها  طول مدت استقرار دستگاه”در “ هاي مستقر شده تعداد دستگاه”ضرب  شبانه روز، حاصل -، منظور از واحد دستگاه260605  ردیف . در13
روبی یا  هایی شمارش خواهند شد که اوالً به طور مستقیم در انجام عملیات برف است. در این ردیف صرفاً تعداد دستگاه“ برحسب شبانه روز

 داشته باشند و ثانیاً کارایی و لزوم استقرار آنها به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد. زدایی مشارکت یخ

 کلیه مصالح مصرفی جزء مصالح تحویلی کارفرما است. 260605. در ردیف 14
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 فصل بیست و ششم. کارهای تجمیعی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
صورتی که از ، به ازاي یک بار انجام عملیات در هر کیلومتر محاسبه شده است و در 260803تا  260801و  260702هاي  . بهاي ردیف15

 ها براي انعقاد قراردادهاي زمانی استفاده شود، الزم است که دوره زمانی تکرار عملیات مشخص گردد.   این ردیف

 منظور از سطح ترانشه، سطح پاکسازي شده است. 260102. در ردیف شماره 16
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 فصل بیست و ششم. کارهای تجمیعی
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

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

  
 مترمکعب ٩۴٩,٠٠٠

های فصلی با استفاده از   ایجاد ارتباط موقت در گذرآب
بتنی و های  ای گالوانیزه یا باکس های بتنی، قطات لوله کول

 خاکریزیهای مربوط برحسب حجم کار ساخته شده.

٢۶٠١٠١ 

 مترمربع ٢٩,٧٠٠  
های سنگی از قطعات سست، بر  پاکسازی سطح ترانشه

 حسب سطح ترانشه.
٢۶٠١٠٢ 

 ٢۶٠١٠٣ های با رویه شنی. گریدرزنی راه کیلومتر ٠٠٠,١,٧٢۶  

 کیلومتر ٠٠٠,۵۴۵,١  
های آسفالتی با  راهبندی شانه  اصالح، تسطیح و شیب

 گریدر.
٢۶٠١٠۴ 

 ٢۶٠١٠۵ متر. سانتی ١۵ها به ضخامت تا  ریزی راه شن کیلومتر ۶٨,٧۶٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠۶ های راه. اصالح افتادگی شانه کیلومتر ٣۶,۶۵٧,٠٠٠  

 ٢۶٠٢٠١ ها. ها و نرده پل نگهداری، ترفیع و تعمیر و مرمت گاردریل کیلوگرم ٨,٩٢٠  

 ٢۶٠٣٠١ تنظیم و رگالژ نیوجرسیهای موجود در محل. کیلومتر ٣٧,٨٩١,٠٠٠  

  
 تن ١,٩٠٣,٠٠٠

ها با استفاده از ردمیکس به نحوی که بیشتر از  گیری راه لکه
درصد سطح راه پوشیده شود بر حسب مقدار  ۵٠

 ردمیکس مصرفی.

٢۶٠۴٠١ 

 تن ٢,٨٧٠,٠٠٠  
 ١٠ها با رویه آسفالت گرم به نحوی که حدود  گیری راه لکه

 درصد راه پوشیده شود برحسب مقدار آسفالت مصرفی.
٢۶٠۴٠٢ 

  
 تن ٢,٢١٢,٠٠٠

 ١٠ها با رویه آسفالت گرم برای پوشش از  گیری راه لکه
درصد،   ١٠درصد سطح راه، به ازای هر  ٣٠درصد تا 

 برحسب مقدار آسفالت مصرفی.

٢۶٠۴٠٣ 

  
 تن ٠٠٠,١,٩٧۶

 ٣٠برای پوشش از ها با رویه آسفالت گرم  گیری راه لکه
درصد،   ١٠درصد سطح راه، به ازای هر  ۵٠درصد تا 

 برحسب مقدار آسفالت مصرفی.

٢۶٠۴٠۴ 

 ٢۶٠۴٠۵ گیری رویه آسفالتی راه. لکه باند -کیلومتر ٧٠٢,٠٠٠,١١۴  

  
 عدد ۵٠٠,٣۶٨

ها، تعویض قطعات و  بازبینی، نگهداری، شستشوی حباب
روشنایی در درون های  انجام تعمیرات موردی سیستم

 تونل.

٢۶٠۵٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٣٠٧

ها، تعویض قطعات و  بازبینی، نگهداری، شستشوی حباب
های روشنایی در خارج از  انجام تعمیرات موردی سیستم

 تونل.

٢۶٠۵٠٢ 

  
 کیلومتر 

ها،  اجرای سیستم روشنایی (شامل نصب پایه چراغ
انجام ها و  ها و احداث فونداسیون ها و تابلو برق چراغ

 کشی مربوط). عملیات کابل

٢۶٠۵٠٣ 
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 . مصالح پای کار١پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 . مصالح پای کار١پیوست 

 مقدمه
 
بندي اجراي کار، طبق  شود که براي اجراي موضوع پیمان، مورد نیاز باشد و با توجه به برنامه زمان می. مصالح پاي کار به مصالحی اطالق 1

گیري یا شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به  مشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار شود که قابل اندازه
 ، نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است، با حضور مهندس مشاور تنظیم شود.کارگاه، باید صورتجلسه ورود که در آن

هاي مربوط و باراندازي مصالح در  هاي فصل بینی شده در ردیف هاي فهرست ضمیمه، هزینه بارگیري، حمل تا فاصله پیش . در قیمت ردیف2
بینی شده در مقدمه  ي حمل مازاد مصالح، به استثناي موارد پیشگونه پرداختی برا کارگاه به صورت منظم، در نظر گرفته شده است و هیچ

 شود. ها، انجام نمی فصل
درصد بهاي مصالح  70شود و براي تقویت بنیه مالی پیمانکار،  گیري می کار، اندازه  . هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پاي3

  ضریب اي، ضریب منطقهبا احتساب ، شوند) ی که مشمول هزینه حمل مازاد می(براي مصالح 7/0بدون اعمال ضریب پاي کار و هزینه حمل 
 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي ضریبو   باالسري

کارگاه . تمام مصالح پاي کار، پس از منظور شدن در صورت وضعیت، متعلق به کارفرما است و پیمانکار حق خارج کردن آنها را از محوطه 4
ندارد، مگر مصالحی که براي اجراي موضوع پیمان، ضرورتی نداشته باشد. که در این صورت، پس از  کسر آن از صورت وضعیت (چنانچه 

 تواند با پیشنهاد مهندس مشاور و موافقت کارفرما، آنها را از کارگاه خارج کند. در صورت وضعیت منظور شده باشد، پیمانکار می

و نگهداري مصالح پاي کار، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنها را در محل مناسبی که در مقابل . مسئولیت حفظ 5
 عوامل جوي و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند.

موقت در نظر گرفته هاي  . نرخ مصالح تعیین شده در فهرست مصالح پاي کار، تنها براي محاسبه بهاي مصالح پاي کار در صورت وضعیت6
 شده است، و قابل استفاده یا استناد در سایر موارد نیست.

و صورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح پاي کار منظور شود. مصالح  . در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت،7
مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.
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 . مصالح پای کار١پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ شسته.ماسه  مترمکعب ۵٠٠,٢٢٢  

 ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترمکعب ١٨۶,۵٠٠  

 ۴١٠٢٠١ مصالح روسرندی. مترمکعب   

 ۴١٠٣٠١ مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای. مترمکعب ٧۵,۴٠٠  

 ۴١٠٣٠٢ مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای. مترمکعب ۵٠٠,١٠٨  

 ۴١٠٣٠٣ مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی. مترمکعب ٢٧۶,۵٠٠  

 ۴١٠٣٠۴ مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع الـف و ج. مترمکعب ٠٠٠,۴٢۶  

 ۴١٠٣٠۵ مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع ب و د. مترمکعب ۵٠٠,۵٠٩  

 ۴١٠٣٠۶ مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع ج. مترمکعب ٠٠٠,۵۵۴  

 ۴١٠٣٠٧ مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع د. مترمکعب ۵٧٩,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٨ مصالح سنگی آسفالت ردمیکس. مترمکعب ۵٠٠,١٣١  

 ۴١٠٣٠٩ مصالح سنگی اساس آسفالتی (بالک بیس). مترمکعب ٠٠٠,١٣۵  

 ۴١٠٣١٠ مصالح سنگی قشر بیندر. مترمکعب ٢٢٧,٠٠٠  

 ۴١٠٣١١ مصالح سنگی قشر توپکا. مترمکعب ٢۴۶,۵٠٠  

 ۴١٠۴٠١ سنـگ الشه بنایی. مترمکعب ۵٠٠,٢۵٧  

 ۴١٠۴٠٢ سنـگ بادبر. مترمکعب ۵٠٠,٧٠١  

 ۴١٠۴٠٣ سنگ سر تراش. مترمکعب ١,٢٠٧,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۴ سنگ نیم تراش. مترمکعب ١,٣٧٧,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۵ سنگ تمام تراش. مترمکعب ٢,٠٠٩,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. تن ٠٠٠,١,٣٢۴  

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند نوع یک فله. تن ١,١۵٩,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠٣ سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. تن ٠٠٠,١,٣٢۴  

 ۴١٠۵٠۴ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ١,١۵٩,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۵ پاکتی. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ١,٣۵١,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۶ فله. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ٠٠٠,١,١٨۶  

 ۴١٠۶٠١ دینامیت. کیلوگرم ٣٠٠,٧۵  

 ۴١٠۶٠٢ انواع فتیله . مترطول ۶,۴۵٠  

 ۴١٠۶٠٣ انواع چاشنی. عدد ٢٣,٨٠٠  
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 . مصالح پای کار١پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠٧٠١ انواع تیرآهن. کیلوگرم ٢۶,۵٠٠  

 ۴١٠٧٠٢ انواع ناودانی. کیلوگرم ٢٧,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٣ انواع نبشی. کیلوگرم ٢١,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۴ انواع سپری. کیلوگرم ٢٧,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۵ انواع تسمه. کیلوگرم ٢٠٠,٢۵  

 ۴١٠٧٠۶ ورق سیاه.انواع  کیلوگرم ٣٠٠,٢۵  

 ۴١٠٧٠٧ انواع ورق گالوانیزه. کیلوگرم   

 ۴١٠٧٠٨ انواع سپر فلزی. کیلوگرم ٢١,٢٠٠  

 ۴١٠٧٠٩ گاردریل از جنس ورق گالوانیزه ساخت داخل. کیلوگرم   

 ۴١٠٨٠١ انواع میل گرد ساده. کیلوگرم ٧٠٠,٢۴  

 ۴١٠٨٠٢ انواع میل گرد آجدار. کیلوگرم ٢٠,٧٠٠  

 ۴١٠٩٠١ انواع قیر ام .سی. کیلوگرم ١۶,۵٠٠  

 ۴١٠٩٠٢ سایر قیرها. کیلوگرم ١٣,٢٠٠  

 ۴١١٠٠١ انواع توری سیمی گالوانیزه (فنس). کیلوگرم   

 ۴١١٠٠٢ انواع پروفیلهای تو خالی. کیلوگرم   

 ۴١١٠٠٣ سیم خار دار. کیلوگرم   

 ۴١١٠٠۴ تور سنگ (گابیون). کیلوگرم   

 ۴١١١٠١ انواع لوله پی وی سی. کیلوگرم   

 ۴١١٢٠١ گارد بلوک. مترمکعب   

 ۴١١٢٠٢ نیوجرسی. مترمکعب   

 ۴١١٢٠٣ جدول. مترمکعب   

 ۴١١٣٠١ نوار شبرنگ. مترمربع   
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 های باالسری . شرح اقالم هزینه٢پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 های باالسری . شرح اقالم هزینه٢پیوست 

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1

 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی به آنها را  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  اموراداري ، ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  .هزینه2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  .هزینه3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  .هزینه5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  .هزینه6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  .هزینه7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  .هزینه8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  .هزینه9ـ1
 . مرکزيدفتر   التحریر و ملزومات  لوازم  .هزینه10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  .هزینه11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  .هزینه12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  .هزینه13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي .هزینه14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  .هزینه15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه .هزینه17ـ1
 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
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي .هزینه1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  .هزینه1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  دينق  از وجوه  ناشی  .هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  . هزینه3ـ2
 . سود پیمانکار.4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي . هزینه5ـ2
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 های باالسری . شرح اقالم هزینه٢پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  . هزینه1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  . هزینه2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي طو سایر نقا  کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  . هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  . هزینه4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  . هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  . هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي . هزینه7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه. 8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  . هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  . هزینه10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي . هزینه6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي . هزینه1ـ6ـ2
 ، در حد نیاز کار.)Shop Drawings(  کارگاهی  ايه نقشه  تهیه  . هزینه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  . هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي . هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي . هزینه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  مور تحویلا به  مربوط  هاي . هزینه6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  ) هزینه1 توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي سرمایههاي  تملک دارایی  هاي ) در طرح2توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. ٣پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. ٣پیوست 

 
  ، بایـد بـه   هـر رشـته    به  مربوط  رو، در کارهاي  ، از این است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  صورت ، به دستورالعمل  این

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب
  . تعاریف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجـام   دوره  براي  موقت  صورت باید به  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1 

 ، میسر شود.   پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  گیرنـد، ماننـد کارگاههـاي    قرار مـی   برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  د کهشو می  گفته  ساختمانی ، به پشتیبانی  . ساختمانهاي2ـ1 

و ماننـد    سـاخته  پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  انبارهاي ، آالت ماشین  سرپوشیده  ، تعمیرگاههاي آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قـرار گیـرد، ماننـد      سـتفاده آنها، مورد ا به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به عمومی  . ساختمانهاي3ـ1 

  هـاي  ، پارکینگ ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده

  و تمهیـدات   آب  هدایت  ، ایجاد خاکریز و کانالهاي فاضالب و  سطحی  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 
  روشـنایی   ، تـامین  روبـاز، حصارکشـی    ، پارکینگهـاي  ورزشـی   روباز، زمینهـاي   سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي

 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه
کارفرمـا    کـار، از سـوي    مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 

 شود. می  تعیین  پیمان  خصوصی  ، در شرایط پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین
  و تجهیـزات   مصـالح   و حفاظـت   نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  طرح به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل . انبار کارگاه6ـ1 

 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت
 کند.  متصل  کارگاه موجود کشور را به  هاي از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7 
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محل به  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي . راه8ـ1 
  یـا بـا واسـطه     طور مسـتقیم  را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي . راه9ـ1 

 کنند. می  کار متصل  اجراي  محل دیگر، به  هاي راه
  موضـوع   عملیـات   علـت  شد اما به می  از مسیر موجود انجام "قبال  ، که عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه10ـ1 

 د.شو  ، احداث است  شده  قطع  پیمان
  یا نصـب   احداث  روش ، به آالت و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین11ـ1 

از   بـرداري   وبهـره   نگهـداري  بـه   مربـوط  و اقدامهاي  یااجاره  خریدخدمت  صورت ، به موجود درمحل  آنهااز امکانات  یا دراختیار گرفتن  در کارگاه
 . آنهاست

و دیگـر    آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات  مصـالح   کـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1 
نظـر    کارفرمـا، طبـق    تحـویلی   و محلهـاي  زمینهـا   برگردانـدن   اول  شـکل  به  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 . کارفرماست
 برآورد  تهیه  . روش2 
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،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نیـاز هـر کـار و همچنـین      شـرایط  بـه   برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس1ـ2

تجهیـز و    در فهرسـت   شـده   بینـی  پـیش   هـاي  ردیـف   را طبق  مربوط  هاي ، هزینه آن  مبناي و بر  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
   برچیدن
و در برابر   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به باالسري  هاي هزینه  کار و با منظور نمودن  اجراي  محل  هاي قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه
  ، پیش و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات نانچهد و چکن  مورد نظر، درج  هاي ردیف

شود و اضافه کردن ردیف با هر  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می جهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیفت کند.  بینی
 باشد. یدار مجاز نم عنوان از جمله ستاره

شـود. در   برآورد آنها منظـور مـی    عنوان ، به و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  ساختمانهایی  براي 
و   ، اسـتهالك  نصـب و   حمـل   ، هزینـه  فلـزي   سـاختمانها، ماننـد قابهـاي     سـاخته   پـیش   ، مانند کاروانها و قطعات ساخته پیش  مورد ساختمانهاي

از چنـد    کـه   شـود. در پیمانهـایی   ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمایه
 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته

شوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به  تبصره) در پیمانهایی که مشمول خاتمه یا فسخ می
 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می

اجـرا در    دوره  و بـراي   موقت  صورت شود، به منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  هایی و راه  . ساختمانها، تاسیسات2ـ2
  دوره  بـراي   در طـرح   کـه   یـا زیربنـایی    جنبـی   تاسیسـات   اجـراي  به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  منظور تقلیل شود. به می  نظر گرفته

در   موضـوع   و ایـن  شـود   اسـتفاده   تجهیز کارگاه  عنوان به  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره
  اجـراي   و در بـرآورد هزینـه    محاسبه  مربوط  شتهواحد ر  بهاي  از فهرستهاي  آنها با استفاده  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  اسناد و مدارك
یـا    و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  ساختمانهاي  یا تامین  کارگاه  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می

آنهـا در    هزینـه   اینکـه  به  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  رداريب بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  سایر موارد، از تاسیسات
 شود. منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي ردیف

،  آب  انتقـال   بـراي   شـود. چنانچـه    ، مشـخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  ارگاهک  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  کشـی  و کابـل   کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسـفورماتور و    نصـب   ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  عهده را به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2

و سـایر    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هـاي  (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیـز    بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  طور مشخص ، به زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي

از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه     عهـده  بـه   کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  اركتد  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 0شود می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه

  از شـبکه   اسـتفاده   بگیـرد، در حالـت    عهـده  را بـه   آب  چاه  یا احداث  کارگاه  روديتا و  آبرسانی  کارفرما در نظر دارد تامین  که  در صورتی .5ـ2
و سـایر    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی

  ، در اسـناد ومـدارك   زمینـه   کارفرما در ایـن   ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  کارهایمشابه
  چـاه   یااحـداث  کارگاه  تاورودي  آبرسانی  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان

 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیزوبرچیدن  هاي کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  ارفرما نباشد، هزینهک  عهده ، به آب
  بینـی  شپـی   پیمـان   خصوصـی   در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  . چنانچه6ـ2

تجهیـز و    هـاي  در ردیـف   بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی
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  رشـته   واحد پایـه   بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمـام   کارفرما در نظر داشته  ه، چنانچ کارفرماست  عهده به  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2
و   کـرده   بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی

 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  هزینه
  ، هر نـوع  است  شده  گذاشته  کارفرماست  عهده به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به8ـ2

 کند.  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري  تسهیالت
  هـاي  واحـد ردیـف    ، در بهـاي  سـاخته  پـیش   قطعـات   و سـاخت   ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  هایی تجهیز کارگاه  . هزینه9ـ2

 شود. ر نمیمنظو  اي ، هزینه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، در ردیف بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل
  و از ایـن   اسـت   شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  هاي تجهیز تعمیرگاه  . هزینه10ـ2

 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت
در   اي ، هزینـه  بابـت   و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد ردیف  کار، در بهاي  جرايا  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه11ـ2

 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف
  اسـت   الزم  کـه   . در کارهـایی  است  شده  بینی )پیش مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  ، در هزینه پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه12ـ2

 شود. منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه
از غـذا، در    کننـده   ، شـمار اسـتفاده   است  ضروري  ، در کارگاه اهمشاور و آزمایشگ  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2

 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط
کـار مجـاز     اجـراي   پیمانکار، در بـرآورد هزینـه    توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2

 . نیست
  ، بـر اسـاس   انحرافـی   هـاي  راه به  مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه  . هزینه15ـ2

 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه آهن راه  و زیرسازي  ، باند فرودگاه راه  رشته  پایه  بهاي فهرست
، و  شـده   درج  ، در اسـناد مناقصـه   مشاور و آزمایشـگاه   کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نـقشه16ـ2

،  کارگـاه   تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزینه
 شود. منظور می

ا تـ  421001و  420303تـا   420301  هـاي  ردیف  به  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2
در زیـر بیشـتر     شده  تعیین  نباید از میزانشوند)  ها به صورت مقطوع منظور می (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست421104

یـا    مناقصـه   از انجام  ، باید قبل کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  شود. در صورتی
 برسد.  فنی  عالی  شوراي  تصویب ، به مناقصه  ترك  صورت کار به  ارجاع

راهـداري، آبرسـانی   ،  و بانـد فرودگـاه   آهـن  ، راه ، راه برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 1ـ17ـ2
  بـرآورد هزینـه    درصـد مبلـغ   4  میزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال  روستایی،آبخیزداري و منابع طبیعی، خطوط

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي
کـار    اجـراي   بـرآورد هزینـه    درصد مبلـغ  5  میزان ، به و زهکشی  و آبیاري ي تحت فشار آبیار  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  بدون
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  تجهیـز و برچیـدن    حـد مبلـغ    شود، هـر گـاه   می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3

  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  کار رفته به  هاي رشته  کارگاه
 شود. می  ها محاسبه از رشته  هریک به  برآورد مربوط

 
  کلی  . شرایط3
  را تهیـه   تجهیـز کارگـاه    جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست  به  ، با توجه اهکارگ  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
  اجرایـی   دستگاههاي ، پیمانکار را به ز و مخابرات، گا ، برق آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه2ـ3

  اسـتفاده   ، بـراي  و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  و سازمانهاي
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت

  ، در حـد متعـارف   منطقه  شرایط به  ، با توجه تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3ـ3
، باشد  شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  انجام به

 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم
شـود. تجهیـز    مـی   ، انجـام  اسـت   شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات4ـ3

  ، انجـام  بابـت   از ایـن   اضـافی   پیمانکـار اسـت و پرداخـت     هزینه ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
،  تجهیـز اضـافی    کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

 . است  پرداخت  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  هاي از قیمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  تنها براي
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفاد بنـد   به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش
  کنـد، در برابـر حـوادث    مـی   احـداث   تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه به  است  . پیمانکار، موظف6ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
شـوند.    کـار برچیـده    از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  یلیتحو  در زمینهاي  که  تجهیز کارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسیسات7ـ3

  جـز سـاختمانها و قطعـات    . بـه  پیمانکار است به  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  استثناي (به  تجهیز کارگاه  بازیافتی  ، و مصالح تجهیزات
، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد،      اسـت   شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  کارگاهتجهیز   ساختمانها و تاسیسات  ، چنانچه ساخته  پیش
یـاد    پیمانکـار، سـاختمانها و تاسیسـات    به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح  بهاي
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده

  پرداخت  . نحوه4
، همـان ردیـف تجهیـز و برچیـدن کارگـاه      بـه   مربـوط   عملیـات   پیشرفت  تناسب ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  . هزینه1ـ4

 شود. می  وضعیتها درج  و در صورت  شده  محاسبه
  تناسـب  از کـار باشـد، بـه     بخشـی  بـه   مربـوط   شـود، چنانچـه   می  انجام  اجارهیا   خرید خدمت  صورت آنها به  تامین  که  هایی ردیف  ) هزینه تبصره

 شود. می و پرداخت  ، محاسبه پیمان  موضوع عملیات  پیشرفت تناسب شود،به  کارمربوط کل به که شودودرصورتی می  ازکارمحاسبه  بخش آن پیشرفت
 شود. وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4
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 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. ٣پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
حد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشـاور، قبـل   میلیارد ریال، در صورت درخواست وا 50هاي با برآورد هزینه اجراي کمتر از  در پروژه. 4ـ4

شود و در این حالت بر  ، درج نمی420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در ردیف از برگزاري مناقصه و تایید کارفرما، هزینه
 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه
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 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه ردیف جدول

 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. 420101
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 420102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 420201
  مقطوع تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.
 

هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تجهیز ساختمانتامین و  420302
 مقطوع )4-4(با رعایت بند  مشاور و آزمایشگاه.

 

(با  تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. 420303
 مقطوع )4-4رعایت بند 

 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر  420304
 مقطوع )4-4سرعت. (با رعایت بند 

 

هاي مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون 420305
 مقطوع انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.

 

و   (HSE)هزینه برقـراري نظـام ایمنـی، بهداشـت و محـیط زیسـت        420306
 مقطوع هاي مندرج در اسناد پیمان.  حفاظت کار، براساس دستورالعمل

 

تجهیز انبارهاي سرپوشیده، و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان 420401
 مقطوع آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

 

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 420402
هاي مسکونی و  ، بجز ساختمانهاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع اداري و دفاتر کار.
 

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. 420501
  مقطوع تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. 420601
  مقطوع تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 420603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 420604
  مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. 420605
  مقطوع تامین راه دسترسی. 420701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 420703
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 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو براي نصب ماشین 420901

 مقطوع مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.
 

آالت و تجهیزات و راه اندازي آنها، یا تامین آنها از راه  نصب ماشین 420902
 مقطوع خدمت یا خرید مصالح.خرید 

 

آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین 420903
 مقطوع برعکس.

 

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج  421001
ساختمان در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 

 مقطوع متر باشد. 3.5
 

آالت و لوازم  بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

 

آالت حفاري  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع محل شمع و باروت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

 

کوبی و  آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین 421004
 مقطوع سپرکوبی به کارگاه و برعکس.

 

سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
 مقطوع ها. ساخته پل پیش

 

بارگیري، حمل و باراندازي وسایل وقطعات تیر مشبک  421006
 مقطوع برعکس.النسمان) به کارگاه و ترفلزي(پو

 

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهاي بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع هر پل به محل پل دیگر.

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشهیتامین عال 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبکه جمع ،شبکه توزیع آبکارهاي رشته 
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
شبکه  ،ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزیع آب روي ترانشه

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع
 

براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در تامین مسیر مناسب  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل

آوري  شبکه جمع ،شود، در کارهاي رشته شبکه توزیع آب می
 مقطوع .و آبرسانی روستایی فاضالب

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوري فاضالب رشته شبکه جمعکارهاي 
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 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه. 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه. 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 . کارهای جدید۴پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  
 . کارهای جدید۴پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  در چارچوباگر 

بینـی نشـده    براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یـا مقـدار پـیش    (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان فهرست در چنانچه  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیشبها و  که براي کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2
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 مبلغ  هاي مربوط) استفاده می د سایر ضریبهاي باالسري، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مور پیمان (مانند هزینه
 درصد مبلغ اولیه پیمان است. 25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مربوط به این ردیف

  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  در نتیجهجدید و   ، تجهیزاتپیوست  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك  شده

 .شود  تواند توافق می  پیمان  رگاهکا  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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  تعالي باسمه

  

  تشكر و قدرداني

       

هايي بوده كه از زمان تشكيل سازمان  هاي مختلف جزو مسووليت هاي بهاي واحد پايه در رشته تهيه، تدوين و ابالغ فهرست      

(مصوب ) و نظام فني و اجرايي كشور 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 

شود. اين  اي كشور انجام مي هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در برآورد هزينه20/4/1385

شود. اولين  هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابالغ مي االجرا) بوده و به دستگاه فهارس از نوع گروه اول (الزم

هاي ياد شده هر ساله با استعالم بهاي كاالها و عوامل  ابالغ گرديد و از آن پس، فهرست  1355سال بهاي واحد پايه در  فهرست

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام و كسب بازخورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور مورد به

نظران ارزشمندي كه در طول بيش از  اسان و صاحبداشت زحمات تمام مديران، كارشن داشت ياد و خاطره و پاس ضمن گرامي

 اند، براي ايشان آرزوي سالمتي و بهروزي داريم. هاي واحد پايه تالش كرده سال در جريان تدوين فهرست 40

براي  كشور، در آغاز سال، گامي در جهت نظام فني و اجرايي يكپارچه 1397بهاي واحد پايه سال  هاي  اينك با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه رد بهنگام طرح ها و پروژبرآو

به اين وسيله از اعضاي محترم شوراي عالي فني به عنوان مرجع هدايت و تصويب فهارس بها و نيز مديران، كارشناسان و 

 اهداريبهاي واحد پايه رشته ر هاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرست نظراني كه در مراحل تعيين قيمت صاحب

 گردد. به شرح زير مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1397سال 

  توفيق همه اين عزيزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم. 
  

  :راهداريكارگروه كارشناسي و تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته 

  غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني و اجرايي)
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