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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
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  1393بهاي واحد پايه رشته راهداري سال  موضوع : ابالغ فهرست

 

) قانون برنامه و 23هاي عمراني، موضوع ماده ( نامه استانداردهاي اجرايي طرح به استناد آيين
هيأت  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339بودجه و نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 

از نوع گروه اول » 1393بهاي واحد پايه رشته راهداري سال  فهرست«محترم وزيران)، به پيوست 

شود؛ تا براي برآورد  االجرا) كه مباني آن  به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، ابالغ مي (الزم
شوند، مورد استفاده قرار گيرد. هزينه كارهايي كه بعد از ابالغ اين بخشنامه تهيه مي
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 دستورالعمل کاربرد
 
  هاي و پيوست ها رديفواحد   و بهاي  ، شرحها فصل  ، مقدمه ، كلياتكاربرد  دستورالعمل  اين  ، شامل هداريرا  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست .1

 : زير است  شرح بها، به  فهرست
 كار. پاي  ) مصالح1  پيوست
 . باالسري  هاي هزينه  اقالم  شرح) 2پيوست 
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  ) دستورالعمل3  پيوست
 كارهاي جديد) 4  پيوست

 

و عمليات راهداري تنظيم شده است. استفاده از آن در تعيين  ها راه. اين فهرست بها براي تعيين برآورد كارهاي مربوط به امور نگهداري 1-1
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)  امور نظام فني معاونت برنامه 412مطابق با تعريف نشريه  1(به جز بهسازي نوع  ها راهبرآورد بهسازي 

 مجاز نيست.
 برابر نصاب معامالت متوسط نيز امكان استفاده از اين فهرست بها مجاز است. 20تبصره: در انواع ديگر بهسازي راه با مبلغ برآورد كار تا 

 كاربها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  آورد هزينهبر  نحوه .2
  قرار دهد. در مواردي  ، را زير پوشش داريراه  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي بها، به فهرست  اين  يها رديف  شرح .1ـ2
  رديف  نكند، شرح  بها تطبيق  فهرست  اين  يها رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه

و   شده  مشخص  ستاره  ، با عالمتها رديف  شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه اقالم  آن  براي  مناسب
ي دوره مبناي اين ها قيمتو بر اساس  قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  يها رديفواحد   شوند. بهاي مي  دار ناميده ستاره  رديف  عنوان به

  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  يها رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود. هرگاه مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  محاسبهفهرست، 
 گردد. مي  جديد اضافه  شمارهبا   مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهيه

با   هر فصل  يها رديف،  جديد در آينده  يها رديف  درج  مورد نياز و امكان  يها رديف به  دسترسي  منظور سهولت بها، به  فهرست  در اين .2ـ2
  رقم  شش  بها، شامل فهرست  يها رديف  ماره. ش است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  يها فصلگروهها يا زير  آنها، به  ماهيت به  توجه
در هر   رديف  شماره آخر، به  ، و دو رقم يا زير فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتيب به  كه  است
آنها   مصالح  كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  )، براي دستمزدي  (كارهاي  هفتمو   بيست  . فصل است  شده  داده  اختصاص  يا زير فصل  گروه
 1ـ2بند   كار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  دار)، به مورد نظر (ستاره  دستمزدي  كارهاي  برآورد، رديف  تهيه  شود. هنگام مي  كارفرما تأمين  توسط
 شود. مي  درج  ياد شده  و در فصل  تهيه

ديگر،   ، يا روش ييها رديفيا   واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  ، بهايها فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  ياز اقالم  هر يك  براي .3ـ2
  شده  تعيين  روش به  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  تعيين

 شوند. مي  محسوب  پايه  يها رديف  اقالم  اين  حالت  شود. در اين  درج  ياد شده  رديف  گردد، در مقابل يم  محاسبه
  ، تعيين1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  ييها رديفواحد   بهاي .4ـ2
 شوند. مي  دار محسوب ستاره  يها رديفنيز   ماقال  شوند و اين مي
  ، بايد هنگام4ـ2بند   موضوع  غيرپاية  يها رديفواحد   دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  يها رديفواحد   و بهاي  شرح .5ـ2

 برسد.  اجرايي  دستگاه  تصويب كار، به  اجراي  برآورد هزينه  بررسي
برآورد   لغمب  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  يها رديفبرآورد   مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  كارهاييدر  .6ـ2

ت درصد باشد، الزم اس )30سي ( ، بيشتر از ، در اين رشته كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  ) بدون اعمال و غيرپايه  (پايهبها  فهرست  يها رديف
  قيمت  با تجزيه  را، پس از تصويب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  يها رديفواحد تمامي   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
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  و تصويب  ياز رسيدگ  دارد تا پس  ارسال جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه ، در فني  عالي  ، به دبيرخانه شوراي مربوط
شوند، سقف ياد  يا ترك تشريفات مناقصه واگذار مي مناقصه محدودقرار گيرد. در كارهايي كه از طريق   عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده (شده 

  تعيين  روش  زير، طبق  هاي ، هزينه آن  به  مربوط  غير پاية  يها رديفبها و   فهرست  اين  يها رديفواحد   بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  هنگام .7ـ2
 شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده

براي كارهايي كه به صورت مناقصه و  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .1ـ7ـ2
 شوند. كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار ميبراي  20/1برابر 

 .3  پيوست  دستورالعمل  مطابق  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه .2ـ7ـ2
  يها رديف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينة  براي .8ـ2

  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  شود. فهرستي مي  گيري ، اندازه مربوط  غير پايه  يها رديفبها و   فهرست  اين
 شود. مي  ، تهيه ستها رديف
، و  فصل  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  يها فردي  مبلغ  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  در اين
،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  باالسري و هزينة ضريبآيد.  مي  دست كار موردنظر، به  بها براي  فهرست  يها رديف  مبلغ  ،جمعها فصل  مبالغ  از جمع

  ، ضميمه4 و 3، 2، 1  هاي و پيوست ها فصل  ، مقدمة ، كليات دهيادش  مدارك  كار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزينة شود، نتيجه مي  اضافه  آن به
 شود. مي  كار، ناميده  اجراي  بها و مقاديركار، يا برآورد هزينة  فهرست  عنوان ، به شده  تهيه  ، مجموعة شده

  كار)، با درج  اجراي  ها و مقادير (برآورد هزينهب  فهرست  تهيه  ، براي پايه  بهاي  فهرست  از دفترچه  كامل  ، استفادة در موارد ضروري ) تبصره
 . است  ، بالمانع8ـ2بند  روش برآورد به  ، و تهيه در دفترچه  مربوط  يها رديفنظر در برابر  مقادير مورد

  بها و مقادير يا برآورد هزينه  ست، فهر مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي .3
شود.  مي  تهيه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك به  مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  ر تهيهكا  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اين به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
يكديگر  كار، به  اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  عنوان ، به است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورت و به  تفكيك كار به  مختلف  بخشهاي
 شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  دنتجهيز و برچي  فهرست  كارها تنها يك  نوع  شوند. در اين مي  ملحق

  درباره  اطالعاتي  هر نوع  طور كلي آنها و به  تهيه  و منبع  ، وتجهيزات مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس .4
  فني  و در مشخصات  باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آن به  نسبت  پيشنهاد قيمت  ارائه  برايپيمانكار   است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قيمت  آنها را، كه
 كند.  درج  پيمان  خصوصي

االمكان در زير موارد  ، سعي شده است حتي1392براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .5
گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  ردي كه ممكن است عالمتاصالحي، عالمت گذاري شود. براي موا

 است.
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 کلیات
 
 ، اجزاي غير قابل تفكيك و مكمل يكديگر هستند.ها رديفو شرح  ها فصل. مفاد كليات، مقدمه 1

و كليات، به تنهايي تعيين كننده مشخصات كامل كار نيست، بلكه بهاي واحـد هريـك از    ها فصلو شرح درج شده در مقدمه  ها رديف. شرح 2
و  بهـا و مشخصات فني انجام شود و با مشخصـات تعيـين شـده در ايـن فهرسـت      در صورتي قابل پرداخت است كه كار، طبق نقشه  ها رديف

 .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر
هاي تأمين و به كارگيري نيـروي انسـاني،    ي اين فهرست بها، متوسط هزينه اجراي كار مربوط به رشته راهداري بوده و شامل هزينهها قيمت. 3

جايي مصالح در كارگاه، اتالف  همچنين تأمين مصالح مورد نياز شامل تهيه، بارگيري، حمل و باراندازي، جابهآالت و تجهيزات و ابزار و  ماشين
ي ايـن فهرسـت بهـا    هـا  رديـف اندازي (بر حسب مـورد) در بهـاي واحـد     مصالح، و به طور كلي، اجراي كامل كار است. هزينه آزمايش و راه

 بيني شده است. پيش

يي بابت سختي زمين، عمـق  بها اضافهي كاملي براي انجام كار، طبق نقشه و مشخصات است. هيچ گونه ها قيمتي اين فهرست بها، ها قيمت. 4
تر و يا مخصوص كند، جز آنچه به صـراحت در ايـن    يا ارتفاع، تعبيه سوراخ، بارگيري، حمل، باراندازي و موارد ديگر كه اجراي كار را مشكل

 بيني شده است، قابل پرداخت نيست. پيش بها اضافهها و يا فهرست بها براي آن ب
  ، منظور شده پيمان  به  كارمنضم  اجراي  در برآورد هزينه  كه  ، در صورتي كارگاه  تجهيز و برچيدن  باالسري و هزينه  ضريب  به  مربوط  مبلغ .5

ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت  ها يا هزينه ضريب بيني اين به عبارت ديگر در صورت عدم پيش . است  پرداخت  باشد، قابل
 باشد. نمي

ي هـا  قيمـت هاي ديگر، يا مقايسـه آن بـا    ي اين فهرست بها با يكديگر، يا مقايسه اين فهرست بها با فهرستها فصلگيري از مقايسه  . با نتيجه6
 اضافي به جز آنچه به صراحت تعيين شده است، قابل پرداخت نيست.روز يا استناد به تجزيه قيمت، يا هر نوع مقايسه ديگر، وجه 

 . در هر بخش از اين فهرست بها كه دستورالعملي براي نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها براي مرحله برآورد نافذ خواهد بود.7

و  ريـزي  برنامهمعاونت  نظام فني، امور  280شماره . منظور از مشخصات فني  در اين فهرست بها، مشخصات فني عمومي راهداري، نشريه 8
است و برحسب مورد، مشخصات فني و عمومي و مشخصات فني خصوصي پيمان، مشخصات تعيين شـده   نظارت راهبردي رياست جموري

 هاي اجرايي و دستور كارها است. در نقشه

تحويل آنها در محل كارگاه را برعهـده دارد. در مقدمـه فصـول ايـن      ، مصالحي است كه كارفرما، تهيه و“مصالح تحويلي كارفرما”. منظور از 9
 گردد، مورد اشاره قرار گرفته است. يي كه مصالح آنها به اين صورت تأمين ميها رديففهرست بها، 

ه شـود، قيمـت مصـالح    يي كه تمام يا بخشي از مصالح تحويلي به عهده كارفرما است؛ اگر تهيه مصالح بر عهده پيمانكار گذاشتها رديف. در 10
پرداخت خواهد شد. همچنين اگر حمل اين گونه مصالح تا مركز  14/1تهيه شده بر اساس فاكتور معتبر و مورد تأييد دستگاه نظارت با ضريب 

 خت خواهد شد.پردا 14/1ثقل كارگاه برعهده پيمانكار گذاشته شود، هزينه حمل بر اساس بارنامه معتبر و مورد تأييد دستگاه نظارت با ضريب 

 يك خط عبور خودرو است.“ باند”. در اين فهرست بها، منظور از 11

 يي كه نوع سيمان مشخص نشده است، منظور سيمان پرتلند نوع يك است.ها رديف. در 12

ليـات راهـداري، در   آالت و ابزار كار و نيـروي انسـاني در محـل انجـام عم     جايي ماشين . هزينه بارگيري، حمل و بار اندازي مصالح و جابه13
ي فصـل حمـل و نقـل پرداخـت     هـا  رديـف آالت از محل راهدارخانه تا محل انجام عمليـات از   منظور شده است. هزينه حمل ماشين ها قيمت
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ي فصل عمليات خـاكي بـا   ها رديفتعيين شده است، برحسب مورد از  ها فصلهاي حمل، تنها براي مواردي كه در مقدمه  شود. ساير هزينه مي
 شود. ماشين يا فصل حمل و نقل پرداخت مي

آالت و ابزار مورد استفاده، بايد از نظر تطبيق با مشخصات فني، قبـل از سـفارش يـا حمـل بـه       . نمونه يا كاتالوگ فني مصالح، مواد، ماشين14
 كارگاه به تأييد دستگاه نظارت برسد.

ها اسـت   هاي اجرايي، دستور كارها و صورت مجلس طبق ابعاد درج شده در نقشه گيري كارها، بر اساس ابعاد كارهاي انجام شده كه . اندازه15
بينـي شـده    گيري در اين فهرسـت بهـا پـيش    اي براي اندازه گيرد. در مواردي كه روش ويژه ، صورت ميها فصلبا توجه به مفاد كليات و مقدمه 

 شود. ي به روش تعيين شده انجام ميگير است و يا در مشخصات فني و خصوصي پيمان منظور شده است، اندازه

كند و امكان بازرسي كامل آنهـا بعـداً ميسـر نيسـت،      رود و يا تغيير مي شود و يا آثار آن از بين مي . عملياتي كه پس از انجام كار پوشيده مي16
انجام شدن آنها طبق دسـتور كـار حـين     ، نصب ميلگرد، يخ زدايي، عمليات اضطراري و... بايد مطابقت آنها با مشخصات فني و ياكني پيمانند 

 ها است. ها منوط به تهيه صورت جلسه اجراي كار و قبل از پوشيده شدن با دستگاه نظارت صورتجلسه شود. پرداخت هزينه

 شود. هاي موقت منظور و پرداخت مي در صورت وضعيت 1. مصالح پاي كار، طبق پيوست 17

سـاخته و   مانند كارخانه آسفالت، محل مراكز توليد مصالح و مواد و ادوات ساخته شـده يـا نيمـه    . محل استقرار تأسيسات و تجهيزات ثابت18
ها بايد قبل از هر اقدام اجرايـي   هاي موقت و معدن سنگ و قرضه و نظاير آن آالت و كمپ همچنين محل تجهيز كارگاه و استقرار موقت ماشين
 به تأييد دستگاه نظارت رسيده و صورتجلسه شود.

 . منظور از سنگ كوهي، مصالح سنگي است كه براي استخراج آنها به كار بردن مواد منفجره الزم است.19

شـود كـه وجـود شـرايط      بيني شده است، در صورتي پرداخت مـي  ي اجراي كار در شرايط خاص پيشبها اضافهيي كه به صورت ها رديف. 20
مورد نظر متفاوت با شرايط متعارف با اسـتفاده از مصـالح، تجهيـزات، ادوات و     به تأييد دستگاه نظارت برسد و كار به صورت مكتوبخاص 
هاي اضافي فقـط بـراي آن قسـمت از كـار      آالت مخصوص انجام شود و يا افت راندمان به دليل شرايط خاص محسوس باشد. پرداخت ماشين

 مجاز نيست. بها اضافهرفتن شرايط خاص پرداخت بين  شود كه در شرايط خاص انجام شده باشد. با تغيير شرايط يا از انجام مي

ي مربـوط و  هـا  رديـف به كار در تونل اشاره نشده باشد، با اسـتفاده از   ها رديف. هزينه عمليات نگهداري در تونل، در صورتي كه در شرح 21
 گردد. اعمال ضرايب به شرح زير پرداخت مي

 .25/1هاي ايمني ضريب  ير سيستمهاي روشنايي، تهويه و سا . عمليات نگهداري سيستم21-1

 .15/1. ساير عمليات مانند نگهداري رويه، ديواره، سيستم زهكش و... ضريب 21-2

 نمايد. ها را مشخص مي . جدول صفحه بعد مقدار سيمان مورد استفاده در انواع مالت22
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  ها بر حسب كيلوگرم در مترمكعب مالت جدول مقدار سيمان در مالت

  1:3مالت ماسه سيمان   1:4مالت ماسه سيمان   1:5مالت ماسه سيمان   1:6ماسه سيمان  مالت  شرح

  360  285  225  200  مقدار سيمان

  شرح
مالت ماسه بادي و 

  1:4سيمان 
مالت ماسه بادي و 

  1:3سيمان 
  1:2:10مالت با تارد   1:2:8مالت با تارد 

  110  130  360  285  مقدار سيمان

  شرح
 مالت سيمان پودر سنگ

  1:1:3خاك سنگ 

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:4پودر سنگ 

بندكشي سنگ پالك و 
  كاشي سراميك

دوغاب سيمان سفيد 
براي  1:6خاك سنگ 

  بندكشي موزاييك فرنگي

  مالت موزاييك
5/2: 5/2 :1  

  350  225  400  300  مقدار سيمان

  شرح
  مالت موزاييك

 2: 5/1 :1  
  دوغاب سيمان معمولي

  
  430  450  مقدار سيمان

  
  

ها و مشخصات فني شود، هزينه مربـوط   اي با مقاومت مورد نظر در نقشه . چنانچه پيمانكار با اتخاذ تدابير مناسب، موفق به توليد بتن سازه23
عيـار  ي متنـاظر بـا   هـا  رديـف (و حمل سيمان و ساير مصالح مشمول حمل) براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطبيقي زير از   ريزي به بتن

شود، ليكن هزينه اجراي بتن براساس اين روش (بدون در نظر گـرفتن تغييـر احجـام     بهاي پايه منضم به پيمان پرداخت مي سيمان در فهرست 
ريزي و عيار سيمان)، نبايد بيشتر از روش مندرج در پيمان شود و افزايش هزينه حمل به علت تغيير فاصله حمل بـراي تـامين مصـالح بـه      بتن

  باشد. افزايش كيفيت بتن قابل پرداخت نمي منظور
باشـد. از ايـن رو پيمانكـار بايـد بـراي       اجراي موارد فوق منوط به ارايه نتايج و مدارك مستند از سوي پيمانكار و تصويب مهندس مشاور مي

  مقدار سيمان را فراهم آورد. مهندس مشاور امكان كنترل و نظارت در تمام مراحل تهيه و اجراي بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل 

MPafcMPa 3716                                                                          8010  fcw  
fc: اي بر حسب مگاپاسكال ( هاي استوانه نامه بتن ايران و نمونه مقاومت فشاري مشخصه بتن، براساس آيينMPa(  

w (پايه پرداخت) عيار سيمان بر حسب كيلوگرم در مترمكعب بتن :  

شود و تهيه و تامين آن  گردد پرداخت نمي در اين صورت هزينه مواد افزودني كه به منظور افزايش مقاومت و رواني در ساخت بتن استفاده مي
ي بـاالتر وجـود   هـا  قيمـت ي با ها رديفبر عهده پيمانكار است و براي بتن با مقاومت باالتر از مشخصات تعيين شده مجوزي براي استفاده از 

  ندارد.



 کلیات
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۶  
 

 

نامه بتن ايران خواهد بود و رعايت حداقل مقدار سيمان الزم بـراي حصـول پايـايي در     الزم به ذكر است كه ضوابط پذيرش بتن براساس آيين
و شـرح مشخصـات فنـي     مشخصـات فنـي عمـومي راه    101نشريه  16-4نامه بتن ايران، جدول  آيين 3-6شرايط محيطي مختلف طبق بخش 

 باشد.   خصوصي پيمان اجباري مي
 در تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد:. 24
 هـاي اجرايـي، مشخصـات فنـي عمـومي،      . صورتجلسات در موارد تعيين  شده در پيمان، بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه24-1

 مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند:
 نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره، تاريخ، تاريخ پيمان و موضوع پيمان، -
 ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه، -
 ات كامل و بيان مشخصات فني كار،ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزيي -
 متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات. -

. صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر مقيم، مهندس مشاور و كارفرما (در موارد تعيين شده) برسد. تمامي صورتجلسات 24-2
عيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود. صورتجلسـات  بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وض

باشد. ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسـات بـوده    فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
 كاهد. هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي و از تعهدات و مسئوليت

و ابالغ صرفاً با مسـووليت و تاييـد بـاالترين    وضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات م. 24-3
 تواند در زمان ديگر انجام شود. مقام دستگاه اجرايي مي

 باشد.   مجاز نمي . هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه24-4
 محاسبه شده است. 1392ي سه ماه چهارم سال ها قيمت. اين فهرست بها بر مبناي 25
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 فصل اول. تخریب و برچیدن        
 مقدمه

 
 گيرد.  رسد، تعلق نمي شوند و مصالح حاصله به مصرف خاكريز نمي ، به سطوحي كه خاكبرداري مي010101. قيمت رديف 1
، منوط به دستور كار مهندس مشاور است و پس از تنظيم صورت جلسه انجام آن با مهندس مشاور، قابل پرداخت 010101. اجراي رديف 2

 است.
ي مربوط پرداخت ها رديفبيني نشده است و اين هزينه جداگانه از  ها، هزينه بريدن درخت پيش كردن درخت كن ي ريشهها رديف. در 3
 شود. مي
. بهاي واحد عمليات تخريب در اين فصل براي هر ارتفاع، هر عمق، به هر شكل و هر وضع است و بابت سختي كار وجه اضافي پرداخت 4

 مذكور در همين فصل.  16و  15نخواهد شد، به استثناي موارد بندهاي 
شود، در موارد لزوم بايد طبق تشخيص مهندس مشاور، به طور مرتب تفكيك و مجزا از يكديگر  . مصالح مفيدي كه از تخريب حاصل مي5

 بندي كردن آنها (به استثناي مواردي كه به صراحت مشخص شده) وجه اضافي پرداخت نخواهد شد. چيده شود و بابت دسته
ي ها رديفجز  ها رديفآوري، بارگيري و حمل مصالح حاصل از تخريب تا محل انباشت موقت و باراندازي (مربوط به همه  ه جمع. هزين6

منظور شده و در صورتي كه طبق تشخيص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخريبي از محل  ها قيمت)، در 010603و  010602، 010501
ي مربوط به حمل، از فصل عمليات خاكي با ماشين، بر اساس ها رديفري، حمل و باراندازي آن طبق انباشت موقت خارج شود، بهاي بارگي

 شود.  حجم مصالح بارگيري شده در داخل كاميون، محاسبه و پرداخت مي
و  010602، 010501ي ها رديفآوري، بارگيري و حمل مصالح حاصل از تخريب تا محل انباشت موقت و باراندازي مربوط به  . هزينه جمع7

منظور شده و در صورتي كه طبق تشخيص مهندس مشاور الزم باشد مصالح تخريبي از محل انباشت موقت خارج شود،  ها قيمت، در 010603
 شود. ، از فصل حمل و نقل، محاسبه و پرداخت مي200401بهاي بارگيري، حمل و باراندازي آن طبق رديف 

هاي  با هر نوع سقف (غير از ساختمان هاي خشتي، گلي، آجري، بلوكي و سنگي، ر مهندس مشاور، ساختمان. در مواردي كه طبق دستور كا8
ي ها قيمتپرداخت شده و  010202و  010201ي ها رديفنها برحسب مورد، طبق  تخريب كلي شوند، بهاي آ با اسكلت كامل بتني يا فلزي)،

 ه مورد استفاده قرار گيرند.هاي يادشد تواند براي تخريب ساختمان تفكيكي نمي
و شامل تخريب احتمالي فونداسيون نيز  شود بر اساس متر مربع زيربنا در هر طبقه پرداخت مي 010202و  010201ي  ها رديف. بهاي 9
 گيرد. ها پرداخت ديگري صورت نمي باشد، به عبارت ديگر براي تخريب فونداسيون اين نوع ساختمان مي
 شود.  ، در صورت دستوركار مهندس مشاور، برحسب حجم ظاهري مصالح چيده شده پرداخت مي010310. بهاي رديف 10
 شود.  ي تخريب آسفالت، شامل عمليات تخريب قسمتي از ضخامت آسفالت نميها رديف. 11
به دليل حجم كم كار و يا  ، كندن آسفالت به صورت پراكنده و ناپيوسته است كه010401گيري در رديف  . منظور از كندن آسفالت براي لكه12

 تراش با تاييد كارفرما از كمپرسور استفاده شود. مقدور نبودن استفاده از ماشين مخصوص آسفالت
به  درصد 20، براي ابعاد تابلو تا يك متر مربع محاسبه شده است و به ازاي هر نيم متر مربع اضافه سطح تابلو، 010601. بهاي واحد رديف 13

 شود. افزوده ميبهاي واحد رديف 
 فقط مربوط به مواردي است كه برچيدن پايه تابلو مستلزم بريدن پايه تابلو با دستگاه هوابرش باشد. 010602. انجام عمليات رديف 14
 ها و نيز رول كردن توري است. شامل جداكردن اتصاالت، برچيدن پايه 010603. انجام عمليات رديف 15
 شود. ي رديف افزوده ميها قيمتبه درصد  20فصل، برحسب مورد در عرشه پل انجام گيرد ي اين ها رديف. در صورتي كه 16
 شود. ي رديف افزوده ميها قيمتبه درصد  15ي اين فصل، برحسب مورد در زير سطح تراز آب انجام گيرد ها رديف. در صورتي كه 17
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١۵٠  
های پوشیده شده از بوته و خارج کردن بوته کن در زمین

 های آن از محل عملیات. ریشه
٠١٠١٠١ 

  

 اصله ۴,۶٨٠

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

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

 خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٢ 

  
 اصله ١۵,۵٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
متر باشد و حمل آن سانت ٣٠تا  ١۵در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٣ 

  
 اصله ٢٧,٢٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
متر باشد و حمل آن سانت ۶٠تا  ٣٠در سطح زمین بیش از 

 محل عملیات.به خارج 

٠١٠١٠۴ 

  
 اصله ۴٣,٠٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
متر باشد و حمل آن سانت ٩٠تا  ۶٠در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠۵ 

  
 اصله ٨١٠,۵

متر که به سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠۵بها به ردیف  اضافه
متر، به سانت ١٠(کسر محیط تنه درخت اضافه شود 

 تناسـب محاسبه میشود).

٠١٠١٠۶ 

  
 اصله ٩٠٠,٢۶

ها به خارج از محل ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
عملیات در صورت که محیط تنه درخت درسطح زمین

 متر باشد. سانت ٣٠تا  ١۵بیش از 

٠١٠١٠٧ 

  
 اصله ٧٠٠,٧۴

از محل ها به خارج ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
عملیات در صورت که محیط تنه درخت درسطح زمین

 متر باشد. سانت ۶٠تا  ٣٠بیش از 

٠١٠١٠٨ 

  
 اصله ٠٠٠,١٢۶

ها به خارج از محل ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
عملیات در صورت که محیط تنه درخت درسطح زمین

 متر باشد. سانت ٩٠تا  ۶٠بیش از 

٠١٠١٠٩ 

  
 اصله ١٠٠,١۵

متر که به سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠٩بها به ردیف  اضافه
متر، به سانت ١٠محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر

 تناسـب محاسبه م شود.).

٠١٠١١٠ 

  

 اصله ۴,۴۴٠

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

متر، به سانت ۵متر محیط تنه (کسر  سانت ۵ازای هر 
 تناسـب محاسبه م شود.).

٠١٠١١١ 



 برچیدن        فصل اول. تخریب و 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اصله ٢٢,٠٠٠

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

 متر باشد. سانت

٠١٠١١٢ 

  
 اصله ٧٢,٩٠٠

مناسب در صورت کهپر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک 
۶٠تا  ٣٠محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت

٠١٠١١٣ 

  
 اصله ١١۶,۵٠٠

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

 متر باشد. سانت

٠١٠١١۴ 

  
 اصله ۶٠٠,١٣

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

 تناسـب محاسبه م شود).

٠١٠١١۵ 

 مترمربع ۵٠٠,١٣٢  
، گل و چینه تخریب کل ساختمان ای، شامل های خشت
 تمام عملیات تخریب.

٠١٠٢٠١ 

 مترمربع ١۵٠,٠٠٠  
بلوک باهای آجری، سنگ و  تخریب کل ساختمان

 های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب. مالت
٠١٠٢٠٢ 

عب ١٠٠,۴۶   ). های خشت یا چینه تخریب بنایی مترم  ٠١٠٣٠١ های گل (چینه باغ

عب ٧٠٠,٧۴    مترم
های آجری و بلوک که با مالت ماسه و سیمان تخریب بنایی

 یا با تارد چیده شده باشد.
٠١٠٣٠٢ 

عب ٨٠٠,۶۴    مترم
های آجری و بلوک که با مالت گل و آه یا تخریب بنایی

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

عب ٧٠٠,٧۴    مترم
های سنگ که با مالت ماسه و سیمان یا با تخریب بنایی

 تارد چیده شده باشد.
٠١٠٣٠۴ 

عب ٨٠٠,۶۴    مترم
ماسه آههای سنگ که با مالت گل آه یا  تخریب بنایی

 یا گچ و خاک چیده شده باشد.
٠١٠٣٠۵ 

عب ۵٠٠,١۶٩    مترم
های آن سالم از کار تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگ

 کردن آنها. درآید و دسته
٠١٠٣٠۶ 

عب ۵٠٠,٨٧٢    ٠١٠٣٠٧ تخریب انواع بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان. مترم

عب ٠٠٠,١,١۴۶   ردها.تخریب بتن مسلح با هر  مترم  ٠١٠٣٠٨ عیار سیمان و بریدن میل

  
 مترمربع 

ش کردن یا آجدار کردن یا راه راه کردن مضرس کردن یا چ
 های بتن موجود. رویه

٠١٠٣٠٩ 



 برچیدن        فصل اول. تخریب و 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ۵٠٠,٨٩  مترم

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

 مصالح چیده شده.

٠١٠٣١٠ 

 تن ٣٠٠,٩۶  
ساخته مانند نیوجرس و نظایر آن برچیدن قطعات بتن پیش

ر یا دپو.  و حمل آن به محل دی
٠١٠٣١١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٠

ه گیری با کندن آسفالـت جاده ها و خیابانها برای ل
متر به ازای سطح کنده سانت ۵کمپرسور، به ضخامـت تا 

 شده.

٠١٠۴٠١ 

  
 مترمربع ۴٠٠,٣

متر ، به ازای هر ی سانت٠١٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
متر (کسر سانت ۵اضافه ضخامـت نسبـت به مازاد 

 متر به تناسب محاسبه میشود). سانت

٠١٠۴٠٢ 

  
 مترطول ٢٠,٨٠٠

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

 ماشین شیار زن.

٠١٠۴٠٣ 

  
 مترطول ١,٨۴٠

متر اضافه ، به ازای هر سانت٠١٠۴٠٣بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب متر (کسر سانت سانت ١٠عمق مازاد بر 
 محاسبه میشود).

٠١٠۴٠۴ 

 مترطول ٣٠٠,۵  
متر (اندازه گیری سانت ٧برش آسفالـت با کاتر به عمق تا  

 برش).بر حسب طول هر خط 
٠١٠۴٠۵ 

  

 مترطول ۶٨٠

متر ، به ازای هر سانت٠١٠۴٠۵بها نسبت به ردیف  اضافه
گیری بر حسب متر (اندازه سانت ٧اضافه عمق مازاد بر  

متر متر به نسبت ی سانت طول هر خط برش). کسر سانت
 محاسبه م شود.

٠١٠۴٠۶ 

 مترمربع ۵٢٠,٩  
به ضخامت تا تخریب کل هر نوع آسفالت و اساس قیری

 متر. سانت ۵
٠١٠۴٠٧ 

  
 مترمربع ١,٨٨٠

متر اضافه ، به ازای هر سانت٠١٠۴٠٧بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب متر. (کسر سانت سانت ۵ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠١٠۴٠٨ 

 مترطول ٠٠٠,١۵  
برش و تخریب آسفالت با دستگاه برش پنیوماتی به

 متر. سانت ۵ضخامت تا 
٠١٠۴٠٩ 

  
 مترطول ٢٠٠,۴

متر به ازای هر ی سانت ٠١٠۴٠٩بها به ردیف  اضافه
متر به متر (کسر سانت سانت ۵اضافه ضخامت مازاد بر 

 تناسب محاسبه میشود).

٠١٠۴١٠ 



 برچیدن        فصل اول. تخریب و 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۶۵٠,٢

١٫۵تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر 
انی مانند  ، بهمتر) با وسایل م انی کمپرسور یا بیل م

 متر و برداشتن آن. سانت ٧ضخامت تا 

٠١٠۴١١ 

  
 مترمربع ٨٩۵

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

 محاسبه میشود).

٠١٠۴١٢ 

 مترمربع ۴٠٠,٢١  
قیری با ماشین تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس
 متر. سانت ۵مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

٠١٠۴١٣ 

  
 مترمربع ٣,٨۶٠

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

 محاسبه میشود).

٠١٠۴١۴ 

  
 مترمربع ٢٠٠,١۵

قیری با ماشینتراشیدن هر نوع آسفالت و اساس 
متر و به سانت ۵مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

 متر. ۵٠طول بیش از 

٠١٠۴١۵ 

  
 مترمربع ٢,٧٠٠

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

 محاسبه میشود).

٠١٠۴١۶ 

 کیلوگرم ٧٨۵  
گیر) با هر های فلزی (مانند پل و بهمن انواع سازهبرچیدن 

 بندی و تفکی مصالح فلزی. نوع اتصال و دسته
٠١٠۵٠١ 

عب ٨٠,٣٠٠    مترم
تخریب و برچیدن هر نوع سازه  ساخته شده با تور سنگ

 بندی مصالح. (گابیون) و دسته
٠١٠۵٠٢ 

 ٠١٠۶٠١ برچیدن انواع صفحه تابلو. عدد ۴٠٠,۶١  

 ٠١٠۶٠٢ برچیدن انواع پایه تابلو و نظایر آن. عدد ٣۴,۵٠٠  

 ٠١٠۶٠٣ های توری. برچیدن حفاظ مترمربع ٠٠٠,١۵  

 ٠١٠٧٠١ ای) از سطح راه. های ایمن (چشم گربه برچیدن بازتاب عدد ۴٧٠  

  
عب ١٠,١٠٠  مترم

در مواردی که ٠١٠٣٠۵و  ٠١٠٣٠۴یها ردیفبها به  اضافه
دیدگ جلوگیری از آسیبعملیات تخریب مستلزم حفظ و 

 های متصل مجاور یا مرتبط با آن باشد. بخش

٠١٠٨٠١ 

  
عب ۵٠٠,٢۵٢  مترم

در مواردی که ٠١٠٣٠٨و  ٠١٠٣٠٧ی ها ردیفبها به  اضافه
دیدگ عملیات تخریب مستلزم حفظ و جلوگیری از آسیب

 های متصل مجاور یا مرتبط با آن باشد. بخش

٠١٠٨٠٢ 



 فصل دوم. عملیات خاک با دست
 ١٣٩٣پایه رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد 

  

 
 

 

١٢  
 

 

 فصل دوم. عملیات خاک با دست
 مقدمه

 
هــاي خــاص  هــاي محــل اجــرا و يــا مــواردي كــه اعمــال دقــت و ظرافــت . در مــواردي ماننــد كمــي حجــم عمليــات خــاكي، محــدوديت1

گـردد و در غيـراين صـورت و بـه طـور معمـول عمليـات خـاكي بايـد بـه وسـيله ماشـين              ضروري باشد، عمليات خاكي با دست انجـام مـي  
 انجام شود. 

اي و موتـوري غيرخـودرو اسـتفاده گـردد، عمليـات خـاكي        هـاي صـفحه   هـا و كوبنـده   بـر، غلتـك   نـد دج . عملياتي كه در آن از وسـايلي مان 2
 گردد.  با دست محسوب مي

 گردند :  بندي مي ها در اين فصل به صورت زير طبقه . انواع زمين3

كـه انجـام عمليـات بـه سـهولت      هايي هسـتند كـه عامـل كـار بـا وزن طبيعـي خـود بـه حـدي در آن فـرو رود            زمين  هاي لجني : . زمين3-1
 مقدور نباشد. 

 هايي هستند كه با بيل قابل برداشت باشند.   هاي نرم : زمين . زمين3-2

 شوند.   هايي هستند كه با كلنگ يا دج بر كنده مي هاي سخت : زمين . زمين3-3

هـايي   مـواد منفجـره نيـاز باشـد. زمـين     بـري يـا    هـاي بـادي سـنگ    هـا چكـش   هايي هستند كـه بـراي كنـدن آن    هاي سنگي : زمين . زمين3-4
جـايي اسـت) تـوأم بـا خـاك يـا مخلـوط شـن و ماسـه وجـود            هايي كه با وسـايل دسـتي قابـل جابـه     كه در آن قطعات معمولي سنگ (سنگ

 شوند. داشته باشد، زمين سنگي تلقي نمي

 ردد. گ ها با تأييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما تعيين و صورت جلسه مي . طبقه بندي3-5
هـاي سـنگي، خردكـردن قطعـات      هـاي غيرسـنگي  يـا ريـزش     ، حفـر چـاه  در زمـين   كنـي  كانـال ، كنـي  پـي ،  . درمواردي كه در خـاكبرداري 4

 گردد.   سنگي ضرورت يابد، تنها همان قسمت از عمليات، سنگي تلقي مي

 نخواهد شد. . در عمليات خاكي در سنگ، بابت تأمين ايمني و عمليات حفاظتي، وجه اضافي پرداخت5

بيني نشده باشد، اضافه  هاي اجرايي پيش ضروري باشد و در نقشه كني پيها، تعبيه فاصله اي بين پي سازي و  كني پي. در مواردي كه در 6
  گردد : عرضي معادل شرح زير لحاظ مي

 .متر سانتي 30متر است، از هر طرف  5/1ها تا  آن كني پياي كه عمق  متر و يا ساير ابنيه 2ها به دهانه  . براي پل6-1

 .متر سانتي 50متر است از هر طرف  5/1ها بيشتر از  آن كني پيمتر و يا ساير ابنيه اي كه عمق  15تا  2ها به دهانه  . براي پل6-2

با نظر مهندس مشاور و تصويب  كني يپمتر، تعريض  15هاي به دهانه بيشتر از  پل كني پيهاي ريزشي يا  در زمين كني پي. در مورد 6-3
 گردد.  كارفرما تعيين مي

(در صورت مناسب بودن براي مصرف) و يا با خاك  كني پيپس از اتمام بايد با مصالح حاصل از  كني پي. در هر حال فاصله اضافي 6-4
 مناسب، با نظر مهندس مشاور و تأييد كارفرما پر شود.

بـرداري منظـور شـده اسـت و از ايـن بابـت وجـه اضـافي          ي حاصـل از خـاك  هـا  خـاك ريزي و تـورم  هـاي خـاك   ، افـت اليـه  ها قيمت. در 7
 باشد.   بيني شده محل عمليات مي هاي پيش پرداخت نخواهد شد. مبناي محاسبه حجم عمليات، اندازه

ركارها انجـام گيـرد؛ پـر كـردن     هـاي اجرايـي و دسـتو    هـاي درج شـده در نقشـه    كنـي بـيش از انـدازه    و كانـال  كني پي. چنانچه خاكبرداري، 8
هاي اضافي، بـا مصـالح بـا كيفيـت قابـل قبـول مهنـدس مشـاور و در صـورت لـزوم كوبيـدن آن، بـه عهـده پيمانكـار اسـت و                  مجدد قسمت

 از اين بابت وجهي پرداخت نخواهد شد. 
ايمنـي و انجـام عمليـات حفـاظتي اسـت و      . در عمليات خاكي در سنگ، پيمانكار ملـزم بـه انجـام هـر نـوع اقـدام الزم بـه منظـور تـأمين          9

 پرداخت اضافي از اين بابت صورت نخواهد گرفت.  
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 هاي دستي يا ساير وسايل دستي استفاده گردد، از اين بابت وجه اضافي پرداخت نخواهد شد.  ها از تلمبه . در مواردي كه در آبكشي10
 . در ارتباط با فاصله حمل؛11
 گردد.   گردد، هزينه حمل پرداخت نمي اك حاصل از خاكبرداري در همان محل استفاده ميهايي كه از خ . در خاكريزي11-1
هــايي كــه از خــاك قرضــه و يــا خــاك دپــو شــده حاصــل از خــاكبرداري در محلــي داراي فاصــله بــا محــل خــاكريز    . در خــاكريزي11-2

 گردد.  خاكريزي منظور مي شود، فاصله حمل معادل كوتاه ترين فاصله محل بارگيري تا مركز ثقل استفاده مي
تـرين فاصـله بـين محـل      هايي كه خـاك آن بايسـتي بـه خـارج از محـل حمـل گـردد بـراي تعيـين فاصـله حمـل، كوتـاه             برداري .خاك11-3

 گردد. برداري لحاظ مي تخليه و مركز ثقل خاك
متـر مجـاز اسـت و تنهـا در صـورت تأييـد مشـاور و تصـويب كارفرمـا           100ي غيرلجنـي حـداكثر تـا فاصـله     هـا  خـاك . حمل دسـتي  11-4

گـردد. بـديهي اسـت در     و بـه تناسـب فاصـله اسـتفاده مـي      020402باشـد. در ايـن صـورت از رديـف      متـر قابـل پرداخـت مـي     100بيش از 
 ي فصل عمليات خاكي با ماشين استفاده گردد. ها رديفاز هاي ماشيني (چه بارگيري با دست باشد چه با ماشين ) بايستي  حمل

شود،  و مواد زايد كه به محل دفن يا محل بارگيري و حمل توسط ماشين حمل مي ها خاكشده در اين فصل، براي  ي حمل درجها رديف. 12
 ختي صورت نخواهد گرفت.شود. به عبارت ديگر براي انباشتن (دپو كردن) و بارگيري مجدد، پردا تنها يك بار پرداخت مي

ها، مبناي محاسبه  ها است. در صورت تعدد كوره ، فاصله دهانه چاه تا انتهاي هر يك از كوره020301. مراد از عمق درج شده در رديف 13
محاسبه خواهد ها به طور جداگانه  ها به عالوه عمق ميله است و براي هريك از كوره متر، طول هر يك از كوره 20ي عمق بيش از بها اضافه

 شد.
 ي حفاري چاه براي چاه فاضالب نفوذي در نظر گرفته شده است.ها رديف. 14
با دست است و عمليات خاكي  كني پيهاي شيبدار، رقوم زمين طبيعي كنار پي در پائين ترين نقطه، مالك محاسبه حجم عمليات  . در زمين15

 وسايل مكانيكي محاسبه شود.ي خاكبرداري با ها رديفباالتر از اين رقوم بايد از 
هزينه حمل آب تا فاصله يك كيلومتر منظور گرديده و براي فواصل بيشتر از يك كيلومتر از رديف حمل آب در فصل  020503. در رديف 16

 گردد. گردد. جهت محاسبه ميزان آب مصرفي از جدول زير استفاده مي عمليات خاكي با ماشين ) استفاده مي سوم (
 

 ميزان آب  شرح 

 خاك كوبيده شده  مترمكعبليتر براي يك  120  هاي سنگي ) ي داراي دانهها خاكها (  مخلوط

 حجم كوبيده شده  مترمكعبليتر براي يك  30 خاكريزهاي سنگي 

 حجم كوبيده شده  مترمكعبليتر براي يك  400 ماسه بادي خشك 

 حجم كوبيده شده  مترمكعبليتر براي يك  200 ماسه بادي مرطوب 

 
 

 گردد. ، سطوحي كه بايد تسطيح و تنظيم شوند، به وسيله مهندس مشاور صورت مجلس مي020801. در رديف 17
  شود. . هزينه حفاري محل شمع به هر قطر، با وسايل دستي از رديف حفر چاه در اين فصل استفاده مي18
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١٠٠,٧۶    مترم
ل مشابهیلجن برداری، حمل با زنبه یا چرخ دست یا وسا

 ها. تخلیه آنمتری و  ۵٠آن تا فاصله 
٠٢٠١٠١ 

عب ٣٣,٢٠٠    مترم
متر وریختن ٢های نرم تا عمق  کن در زمین کن و کانال پی

 های مربوط. های کنده شده، به کنار محل خاک
٠٢٠١٠٢ 

عب ٧٧,٨٠٠    مترم
متر ٢های سخت تا عمق  کن در زمین کن و کانال پی

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

  
عب ٠٠٠,٢٠۵  مترم

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

 های مربوط. کنده شده، به کنار محل

٠٢٠١٠۴ 

  

عب ٢۶,۴٠٠  مترم

، هرگاه عمق٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠٢ی ها ردیفبها به  اضافه
متر باشد، برای حجم واقع بین ٢کن بیش از  کانالکن و  پی

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

٠٢٠٢٠١ 

  

عب ٠٠٠,٧۵  مترم

، در صورت٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠٢ی ها ردیفبها به  اضافه
زیرزمین صورتهای  تر از سطح آب نییکه، عملیات پا

ش ضمن اجرای کار، به کار بردن و گرفته باشد برای آب
 تلمبه موتوری ضروری باشد.

٠٢٠٢٠٢ 

  

عب ٣٢٩,٠٠٠  مترم

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

متر از ١٠فاصله های حاصله تا  دهانه چاه و حمل خاک
 دهانه چاه.

٠٢٠٣٠١ 

  

عب ٠٠٠,۴۵  مترم

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 ی بار، برای حجم ٢٠بر 
بار و بهمتر سوم سه  ۵متر دوبار، برای حجم واقع در  ٢٠

 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق

٠٢٠٣٠٢ 

  
عب ۴٢,٨٠٠  مترم

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

ن نباشد.  استفاده از ماشین برای حمل مم

٠٢٠۴٠١ 

  
عب ٣٠,٠٠٠  مترم

متر ٢٠، برای ٠٢٠۴٠١و  ٠٢٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
. (کسر  متر به تناسـب ٢٠حمل اضاف با وسایل دست

 شود). محاسبه م

٠٢٠۴٠٢ 

 ٠٢٠۵٠١ های کنده شده با ماشین. ها وکانال تسطیح و رگالژ کف پی مترمربع ۴٠٠,٢  
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ١٨,٨٠٠  مترم

ها و ها یا مصالح سنگ موجود در کنار پی ریختن خاک
١۵ها در قشرهای حداکثر  ها و کانال درون پیها، به  کانال
درصد ٩٠متر در هرعمق پخـش، تراکم با حداقل  سانت

 کوبیدگ و تسطیح الزم.

٠٢٠۵٠٢ 

  
عب ۴٠,٢٠٠  مترم

های پخش شده در قشرهای کوبیدن خاک آب پاش و
درصد به روش آشتوی ٩٠متر با تراکم  سانت ١۵حداکثر 

 اصالح در هر عمق.

٠٢٠۵٠٣ 

. بندی ترانشه اصالح و شیب مترمربع ٢,٨۶٠    ٠٢٠۵٠۴ های غیرسنگ

 ٠٢٠۵٠۵ ها. بندی شیروان اصالح و شیب مترمربع ٢,٧۴٠  

 مترمربع ٢١٠  
کردن قطعات سنگ درشت جداکردن و جمع

(oversize) .از سطح راه 
٠٢٠۶٠١ 

  
 مترمربع 

های سنگ درزدار و اصالح و پروفیله کردن  ترانشه
 سست.

٠٢٠٧٠١ 

  
 مترمربع ١٢,٢٠٠

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

 و خروج آب. 

٠٢٠٨٠١ 
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 فصل سوم. عملیات خاک با ماشین
  مقدمه

 
شود و از بابت تغيير  ها محاسبه مي . حجم عمليات خاكي براساس كار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور كارها، و صورت مجلس1

 ي مربوطه، وجه اضافي پرداخت نخواهد شد. ها رديفحجم ناشي از نشست يا تورم يا كوبيدن، با توجه به منظور شدن در 

ها باشد، حجم عمليات اضافي با  . در صورتي كه خاكريزي روي شيرواني خاكريزهاي موجود و يا سطوح پرشيب مستلزم پلكاني كردن آن2
 هاي اجرا شده محاسبه و پرداخت خواهد شد. و تأييد كارفرما مطابق نقشه پيشنهاد مشاور

سازي در خاكبرداري و وجود محدوديت يا صعوبت در عمليات  يي، مانند پروفيلبها اضافهگونه بها يا  ي واحد اين فصل، هيچها قيمت. به  3
 گيرد. ها (به استثناي آن چه كه به صراحت ياد شده است)، تعلق نمي خاكي و مانند اين

بيني نشده باشد، اضافه  هاي اجرايي پيش ضروري باشد و در نقشه كني پيسازي و  اي بين پي ها، تعبيه فاصله كني پي. در مواردي كه در 4
 گردد :  عرضي معادل شرح زير لحاظ مي

 . متر سانتي 30متر است، از هر طرف   5/1ها تا  آن كني پياي كه عمق  متر و يا ساير ابنيه 2هاي به دهانه  . براي پل4-1

 . متر سانتي 50متر است از هر طرف   5/1ها بيشتر از  آن كني پياي كه عمق  بنيهمتر و يا ساير ا 15تا  2هاي به دهانه  . براي پل4-2

با نظر مهندس مشاور و تصويب  كني پيمتر، تعريض  15هاي به دهانه بيشتر از  پل كني پيهاي ريزشي يا  در زمين كني پي. در مورد 4-3
 گردد.  كارفرما تعيين مي

هـاي اجرايـي و دسـتوركارها انجـام گيـرد؛ پـر كـردن         هـاي درج شـده در نقشـه    كنـي بـيش از انـدازه    و كانـال  كني پي. چنانچه خاكبرداري، 5
هاي اضافي، بـا مصـالح بـا كيفيـت قابـل قبـول مهنـدس مشـاور و در صـورت لـزوم كوبيـدن آن، بـه عهـده پيمانكـار اسـت و                  مجدد قسمت

 از اين بابت وجهي پرداخت نخواهد شد. 

 برداري منظور شده و از اين بابت وجه اضافي پرداخت نخواهد شد.  ي حاصل از خاكها خاكخاكريزي و تورم  هاي ، افت اليهها قيمت. در 6

  گردند : بندي مي ها در اين فصل به صورت زير طبقه . انواع زمين7

 عمليات به سهولت مقدور نباشد.هايي هستند كه عامل كار با وزن طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كه انجام  زمين  هاي لجني : . زمين7-1

قوه اسب و يا وسايل مشابه بدون استفاده  150ها به وسيله بولدوزر، تا قدرت  هايي هستند كه انجام عمليات در آن هاي نرم : زمين . زمين7-2
 از ريپر عملي  باشد.

قوه اسب و يا وسايل مشابه با استفاده  300تا قدرت  ها به وسيله بولدوزر، هايي هستند كه انجام عمليات در آن هاي سخت : زمين . زمين7-3
 از ريپر عملي باشد.

آالت سنگين مانند  ها مواد سوزا يا مواد منفجره نياز باشد و يا استفاده از ماشين هايي هستند كه براي كندن آن هاي سنگي : زمين . زمين7-4
 قوه اسب الزامي باشد.  300بولدوزر، با قدرت بيش از 

بندي زمين در ساير عمليات خاكي با تأييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما انجام  با تأييد مهندس مشاور و طبقه ها پيبندي زمين  . طبقه8
 شود. مي

طبق دستور كار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصويب كارفرما انجام و هزينه آن، بر اساس  متر سانتي 10ي نباتي در حد ها خاك. برداشت 9
 شود. رديف خاكبرداري در خاك نرم پرداخت مي

هايي كه به علت محدوديت فضاي كار بايد با بيل مكانيكي يا وسيله مشابه آن كنده شوند، برحسب مورد، با استفاده از  و كانال ها پي. 10
 شوند. برآورد مي 030801و  030703تا  030701ي  اه رديف
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  . نحوه پرداخت هزينه حمل خاك :11

هاي محل كنده شده  شود. طبق اندازه كني، حجم خاكي كه حمل مي و كانال كني پيي حاصل از خاكبرداري، ها خاك. در مورد حمل 11-1
 منظور شده است و پرداخت ديگري از اين بابت به عمل نخواهد آمد.  ها يمتقهاي مربوط به ازدياد حجم يا تورم، در  شود، هزينه محاسبه مي

گردد، هزينه حمل خاك  ) كه از خاك حاصل از خاكبرداري در همان محل استفاده ميBack Filling. در خاكريزهاي برگشتي (11-2
 گردد.   پرداخت مي 030901گردد. ولي رديف  پرداخت نمي

پس از هاي محل مصرف   شود، برابر حجم اندازه ه شده از محل قرضه براي خاكريزها، حجم خاكي كه حمل ميي تهيها خاك. در مورد 11-3
براي برداشتن  شود. ي خاكبرداري در اين فصل استفاده ميها رديفهزينه تهيه خاك از محل قرضه از قيمت  شود. مي  در نظر گرفتهكوبيدن 

 گيرد. خاك رويه نامناسب پرداختي صورت نمي

ترين فاصله بين محل  هايي كه خاك آن بايستي به خارج از محدوده عمليات حمل گردد، براي تعيين فاصله حمل، كوتاه برداري . خاك11-4
 گردد.  تخليه و مركز ثقل خاكبرداري لحاظ مي

ترين فاصله  از نظر نوع مواد، كوتاه كني در شرايط يكسان يا كانال كني پيي مصرفي در خاكريزها از محل خاكبرداري، ها خاك. در مورد 11-5
 بين مركز ثقل خاكريز و خاكبرداري، مالك محاسبه پرداخت بهاي حمل خواهد بود.

 85شود، براي  برداشت مي متر سانتي 15. ضخامت خاك جانشين در زمين طبيعي كوبيده شده يا در حالتي كه خاك نباتي بستر خاكريز تا 12
 95و براي  متر سانتي 5درصد كوبيدگي به روش آشتو اصالحي برابر  90، براي متر سانتي 3الحي برابر درصد كوبيدگي به روش آشتو اص

شود. مازاد بر اعداد تعيين  هاي برداشت شده پرداخت مي تعيين و اضافه به پروفيل متر سانتي 7درصد كوبيدگي به روش آشتو اصالحي برابر 
درصد  60باشد،  متر سانتي 15شده، در هيچ مورد، وجه اضافي پرداخت نخواهد شد. اگر خاك نباتي برداشت شده از بستر خاكريز بيشتر از 

 گردد.  هاي پيش گفته، محاسبه مي اندازه

شود،  و مواد زايد كه به محل دفن يا محل بارگيري و حمل توسط ماشين حمل مي ها خاكشده در اين فصل، براي  ي حمل درجها رديف. 13
 شود. به عبارت ديگر براي انباشتن (دپو كردن) و بارگيري مجدد، پرداختي صورت نخواهد گرفت. تنها يك بار پرداخت مي

تعيين شود،  متر سانتي 20شود. اگر ضخامت قشرهاي خاكريزي  شرح زير منظور مييي به كسربها 031104تا  031101ي ها رديف. نسبت به 14
تعيين شود،  متر سانتي 30درصد، اگر ضخامت قشرهاي خاكريزي  20تعيين شود،  متر سانتي 25درصد، اگر ضخامت قشرهاي خاكريزي  10
 درصد رديف مربوط. 40تعيين شود،  متر سانتي 30درصد و اگر ضخامت قشرهاي خاكريزي بيش از  30
است، حمل آب تا فاصله يك كيلومتر از محل برداشت تا محل مصرف منظور گرديده و براي  ها رديفيي كه آب جزئي از آن ها رديف. 15

 گردد.  گردد. جهت محاسبه ميزان آب مصرفي از جدول زير استفاده مي استفاده مي 030904فواصل بيشتر از يك كيلومتر از رديف 
 

 يين ميزان آب مصرفي برحسب مصالح مختلفجدول تع
 

 ميزان آب  شرح 

 خاك كوبيده شده  مترمكعبليتر براي يك  120  هاي سنگي ) ي داراي دانهها خاكها (  مخلوط

 حجم كوبيده شده  مترمكعبليتر براي يك  30 خاكريزهاي سنگي 

 حجم كوبيده شده  مترمكعبليتر براي يك  400 ماسه بادي خشك 

 حجم كوبيده شده  مترمكعبليتر براي يك  200 ماسه بادي مرطوب 

 
براي دو بار ترميم و تسطيح در هر ماه محاسبه شده است و با تأييد مشاور و كارفرما و تنظيم صورتجلسه اجرايي  031205. بهاي رديف 16

 گردد.  پرداخت مي



 فصل سوم. عملیات خاک با ماشین
 ١٣٩٣رشته  راهداری سال  فهرست بهای واحد پایه

  

 
 

 

١٨  
 

 

، از حاصل تقسيم مقدار كيلوگرم ديناميت مصرف شده در 030201. حداكثر حجم خاكبرداري سنگي قابل پرداخت ازرديف 17
آيد. مازاد بر حجم   به دست مي 25/0ربط رسيده باشد) به عدد  هاي سنگي (طبق دستور جلسه مصرف كه به امضاي مسئوالن ذي خاكبرداري

امواليت كارتريجي، بوستر پنتوليتي و خت شود. در صورت استفاده از هر كيلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، پردا 030105مذكور، بايد از رديف 
 شود. گرم ديناميت محاسبه مي 1500گرم و  750گرم،  550گرم،  300آنفو به ترتيب معادل  -آل
درصد و درصورتي كه در  90نجام شود، شده شني ا ي ساختهها راهدر  030904تا  030902ي ها رديف. در صورتي كه حمل موضوع 18
 شود. ي حمل پرداخت ميها رديفدرصد بهاي  77ي آسفالتي انجام شود، ها راه

 منظور شده است. 030704هزينه وسيله مناسب براي عملكرد چكش هيدروليكي از قبيل بيل مكانيكي در بهاي رديف  .19
هايي كه  شود، اما براي محل هاي نرم محاسبه و پرداخت مي هاي ماسه بادي براساس رديف خاكبرداري در زمين هزينه خاكبرداري در زمين .20

ي بهـا ماسه بادي به شكل تپه ماهور متراكم در آمده و براي خاكبرداري در آن نياز به بستر سازي مناسب بـراي تـردد ماشـين آالت باشـد، بـه      
ي حمل واقع در محدوده خاكبرداري در زمين هاي ماسه بـادي ضـريب   ها رديفو به بهاي  25/1اري در زمين خاك نرم ضريب رديف خاكبرد

 شود. اعمال مي 15/1
در صورتي كه به دليل مجاورت بخشي از عمليات خاكبرداري با تاسيسات خاص، امكان انفجار به صورت معمول وجود نداشته باشد و  .21

درصد به  30س مشاور و تاييد كارفرما الزم باشد كه انفجار با محدوديت (انفجار آرام) انجام شود، براي آن حجم از عمليات طبق دستور مهند
 شود. ، اضافه مي030201بهاي رديف 

كارفرما، اي باشد كه طبق تشخيص مهندس مشاور و تاييد  چنانچه در عمليات خاكبرداري در سنگ با وسايل مكانيكي، شرايط به گونه .22
نتوان از بولدوزر براي خاكبرداري استفاده نمود و اجباراً از چكش هيدرولكي استفاده شود، براي آن بخش از عمليات كه الزاماً از چكش 

 شود. محاسبه و پرداخت مي 030202هيدروليكي استفاده شده، بهاي كار از رديف 
 



 فصل سوم. عملیات خاک با ماشین
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٠٠  
، به انی شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگ با وسیله م

 متر. سانت ١۵عمق تا 
٠٣٠١٠١ 

  
عب ٨٠٠,٢۵  مترم

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

 آن.

٠٣٠١٠٢ 

  
عب ١٣٠,۴  مترم

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

 برداشت و توده کردن آن. 

٠٣٠١٠٣ 

  
عب ۶٩٠,٨  مترم

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

 ثقل برداشت و توده کردن آن. 

٠٣٠١٠۴ 

  
عب ۴٨,٧٠٠  مترم

، خاکبرداری در زمین انی های سنگ با هر وسیله م
متر از مرکز ٢٠حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 ثقل برداشت و توده کردن آن. 

٠٣٠١٠۵ 

  
عب ۴٠٠,۶١  مترم

انی و با خاکبرداری در زمین های سنگ با هر وسیله م
استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا

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

٠٣٠٢٠١ 

  

عب ٩٠,١٠٠  مترم

ش برداری در زمین خاک های سنگ با استفاده از چ
مقدمه فصل)، حمل مواد ٢٢هیدرولی (با توجه به بند 

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

٠٣٠٢٠٢ 

  
عب ٣,٢٣٠  مترم

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

 برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن.

٠٣٠٣٠١ 

  

عب ٢٨,٩٠٠  مترم

برداری)، حمل آن تا برداشت مواد ناش 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
ر  ها از مواد منفجره یا روش آن  استفاده شهای دی

٠٣٠۴٠١ 

عب ٨,٩۴٠    مترم
های غیرسنگ برای خاکبرداری در کناره راه در زمین

 بری). تعریض و تأمین دید (بغل
٠٣٠۴٠٢ 

 مترمربع ٢,٠۵٠  
ها و کف رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروان ترانشه

 ها. ترانشه
٠٣٠۵٠١ 

 ٠٣٠۵٠٢ اصالح قنوها و کانیوها. مترطول ١٠٠,٣۶  
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٢٠  
 

 

       
بهای کل 
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ۴٩٠,٧    مترم
، چنانچه فاصله حمل بیش از٠٣٠١٠٢بها به ردیف  اضافه
 متر باشد.  ۵٠متر و حداکثر  ٢٠

٠٣٠۶٠١ 

  
عب ۴٠٠,٢  مترم

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

٠٣٠۶٠٢ 

  
عب ١۴,۵٠٠  مترم

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

 مربوط.

٠٣٠٧٠١ 

  
عب ۶٠٠,٢٢  مترم

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

 مربوط.

٠٣٠٧٠٢ 

  
عب ٢٠٠,٣۶  مترم

انی در زمین کن و کانال پی های لجن تا کن با وسیله م
۵٠متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  ٢عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت.

٠٣٠٧٠٣ 

  
عب ٢٠٨,٠٠٠  مترم

، کانال پی ش هیدرولی در کن کن و گودبرداری با چ
تخلیه مواد کندهمتر و حمل و  ٢زمینهای سنگ تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠شده تا فاصله 

٠٣٠٧٠۴ 

  

عب ۶٢٠,٢  مترم

هرگاه عمق ، ٠٣٠٧٠۴تا  ٠٣٠٧٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع ٢کن بیش از  کانال و پی

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

٠٣٠٨٠١ 

  

عب ٧٩٠,۴  مترم

در ٠٣٠٧٠۴و  ٠٣٠٧٠٢، ٠٣٠٧٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
های زیرزمین انجام صورت که عملیات زیر سطح تراز آب

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

٠٣٠٨٠٢ 

  
عب ٠٠٠,١۴  مترم

های توده مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک بارگیری
ر، انی دی شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله م

 متری مرکز ثقل برداشت وتخلیه آن. ۵٠٠تا فاصله 

٠٣٠٩٠١ 

  

٣,۴٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

های توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
های سرویس، ارتباط و راههای ساخته نشده، مانند  در راه

، در صورت که فاصله حمل بیش از  ١٠متر تا  ۵٠٠انحراف
متر اول. ۵٠٠کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر 

 (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه  میشود)

٠٣٠٩٠٢ 
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٣,١۶٠ 

عب    -مترم
 کیلومتر

های توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
های ساخته نشده در صورت که فاصله حمل بیش از راهدر 
کیلومتر باشد. (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود) ١٠

٠٣٠٩٠٣ 

  
٣,٢٨٠ 

عب    -مترم
 کیلومتر

حمل آب در صورت که فاصله حمل بیش از ی کیلومتر
باشد، برای هر کیلومتر اضافه بری کیلومتر اول. ( کسر

 کیلومتر به تناسب محاسبه میشود) 

٠٣٠٩٠۴ 

 ٠٣١٠٠١ تسطیح بستر خاکریزها با گریدر. مترمربع ٢۶٠  

  
 مترمربع ۵٧۵

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

 متر.  سانت ١۵

٠٣١٠٠٢ 

  
 مترمربع ٨٢۵

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

 متر.  سانت ١۵

٠٣١٠٠٣ 

  
 مترمربع ١,٠۶٠

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

 متر.  سانت ١۵

٠٣١٠٠۴ 

  
 مترمربع ۶٩٠,١

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

 متر.  سانت ١۵

٠٣١٠٠۵ 

 مترمربع ١,٢٨٠  
غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خش در بستر

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

  

عب ٩,٠٣٠  مترم

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

، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزی پس آشتو اصالح
 متر باشد.  سانت ١۵از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١١٠١ 

  

عب ١٠,٧٠٠  مترم

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

، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزی پس آشتو اصالح
 متر باشد.  سانت ١۵از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١١٠٢ 

  

عب ١٢,٣٠٠  مترم

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

، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزی پس آشتو اصالح
 متر باشد.  سانت ١۵از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١١٠٣ 



 فصل سوم. عملیات خاک با ماشین
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٢٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

عب ١۶,۵٠٠  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و  کوبیدنپخش، آب پاش
، به ١٠٠قشرهای خاکریزی و تونان با  درصد کوبیدگ

، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزی روش آشتو اصالح
 متر باشد. سانت ١۵پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١١٠۴ 

  
عب ٩۵٠,۵  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن قشرهای پخش، آب پاش
، وقت که ضخامت قشرهای  خاکریزیخاکریزی سنگ

 متر باشد. سانت ۶٠پس از کوبیده شدن، حداکثر 

٠٣١١٠۵ 

  
عب   مترم

، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن قشرهای پخش، آب پاش
ها طبق ها و گالری خاکریزی روی ورودی و خروج تونل

 مشخصات.

٠٣١١٠۶ 

عب ۵٨٠,٢    مترم
ها ها و کانال ها یا مصالح سنگ موجود کنار پی ریختن خاک
. ٩٠ها با ماشین و تراکم با  به درون آن  درصد کوبیدگ

٠٣١٢٠١ 

عب ۵١٠,٣    مترم
اختالط دو یا چند نوع مصالح، به منظور ساختن زیرسازی

 راه یا تقویت بستر.
٠٣١٢٠٢ 

عب ٢,٣۴٠    مترم
های نبات ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در پخش خاک

 های مورد نظر.  محل
٠٣١٢٠٣ 

عب ۶٨٠,١    مترم
های تعیین پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محل

 شده دپو شده باشند، با هر ضخامت. 
٠٣١٢٠۴ 

 ماه -کیلومتر ١,٨۵٠,٠٠٠  
های انحراف با گریدر یا سایر وسایل ترمیم و تسطیح راه

. انی  م
٠٣١٢٠۵ 

 مترمربع ١١۵  
بندی مناسب با تسطیح اراض واقع در حریم با شیب

 گریدر.
٠٣١٢٠۶ 

عب ۶٠٠,٢١    مترم
تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری و حمل تا

 متر و باراندازی در محل مصرف. ۵٠٠فاصله 
٠٣١٣٠١ 

عب ۴٠٠,١٩    مترم
پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی مرطوب

 برای ساختمان بدنه راه. 
٠٣١٣٠٢ 

عب ٠٠٠,٢۴    مترم
، شامل کندن، بارگیری و حمل تا تهیه ماسه بادی خش

 متر و باراندازی در محل مصرف.  ۵٠٠فاصله 
٠٣١٣٠٣ 

عب ٢۴,۶٠٠    مترم
پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خش

 برای ساختمان بدنه راه. 
٠٣١٣٠۴ 

عب ١۶,۵٠٠   یم بستر  مترم راه.پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی، برای تح ٠٣١٣٠۵ 

عب ٢٠٠,٢۵    مترم
پخش، تسطیح، غرقاب کردن وکوبیدن ماسه بادی برای

یم زمین . تثبیت و تح  های سست و لجن
٠٣١٣٠۶ 



 فصل سوم. عملیات خاک با ماشین
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٢٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ۶٠٠,٧٩    ٠٣١٣٠٧ تهیه، پخش، تسطیح و کوبیدن قلوه سنگ در بستر راه. مترم

 ٠٣١۴٠١ ها. بندی شیروان اصالح و شیب مترمربع ٢,٠۵٠  

. تثبیت شیروانیها و ترانشه مترمربع     ٠٣١۴٠٢ ها ازطریق بذرپاش

  
 مترمربع 

ه تثبیت شیروانیها و ترانشه های چوبی ها ازطریق ایجاد شب
 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 ترانشهتثبیت شیروانیها و 
 کاشت گیاه.

٠٣١۴٠۵ 

  
 مترمربع 

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

٠٣١۴٠۶ 

عب ۶٠٠,٢١    مترم
ان و...) سازی شیروان شانه راه آماده ها (به صورت پل

 جهت اجرای تعریض عرض راه.
٠٣١۵٠١ 



، فصل  ش  های سطح آوری و دفع آب جمعچهارم. زه
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٢۴  
 

 

 ، ش  های سطح آوری و دفع آب جمعفصل چهارم. زه
 مقدمه

 
 هاي زير است :  هاي زيرزميني شامل قسمت ها و جمع كننده گذاري زهكش . عمليات لوله1

 برداري الزم.  .تميز كردن و تسطيح مسير ترانشه زهكش در حريم موردنياز و انجام كارهاي نقشه1-1

 هاي لجني) با عمق و عرض مشخص شده.  .حفر ترانشه در هر نوع زمين (به استثناي زمين1-2

 هاي زهكش در طول كنار ترانشه و نصب آن در داخل ترانشه.  ه.تخليه و توزيع لول1-3

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

  هاي بتني) . تهيه مالت و اجراي بندكشي اتصاالت در مواردي كه نياز به اين كار وجود دارد (مانند لوله1-5

 ها.  بندي شده طبق مشخصات براي زير و اطراف و روي لوله . ريختن و پخش مصالح فيلتر دانه1-6

هـا بـه منظـور جلـوگيري از      روي لولـه  متـر  سـانتي  30ي حاصـل از عمليـات حفـاري در مرحلـه اول تـا ارتفـاع       هـا  خـاك . خاكريزي با 1-7
 ي اضافي.  ها خاكهاي زهكش و خاكريزي مجدد تا تراز موردنظر و پخش  جا شدن لوله جابه

 . آزمايش و شستشو و رفع گرفتگي احتمالي داخل لوله و ساير عمليات مورد لزوم. 1-8
  هاي زير است : هاي زيرزميني بدون لوله شامل قسمت ها و جمع كننده . عمليات اجراي زهكش2

 برداري الزم.   ح مسير ترانشه زهكش در حريم موردنياز و انجام كارهاي نقشه. تميز كردن و تسطي2-1

 هاي لجني ) با عمق و عرض ترانشه مشخص شده.   . حفر ترانشه در هر نوع زمين ( به استثناي زمين2-2

 بندي شده طبق مشخصات تا كد مشخص شده.  . ريختن و پخش مصالح فيلتر دانه2-3

 ي اضافي.  ها خاكحاصل از عمليات حفاري روي مصالح فيلتر تا تراز موردنظر و پخش  يها خاك. خاكريزي با 2-4
مشبك، خرطومي مشبك، موجدار  PVCهايي از جنس پالستيك،  هاي سبك زهكش عبارت است از لوله . در اين فصل منظور از لوله3

 آلومينيومي و فيبر قيري. 

هايي از جنس آزبست سيماني، سفال، سيماني، مشبك فلزي و موجدار  ارت است از لولههاي سنگين زهكش عب . در اين فصل منظور از لوله4
 فلزي. 

اين فصل هزينه تهيه مصالح فيلتر منظور نگرديده است. هزينه تهيه مصالح  040305و  040201، 040102، 040101ي ها رديف. در بهاي 5
 شود. ساس حجم مصالح مورد مصرف پرداخت مياين فصل به طور جداگانه و بر ا 040306فيلتر بر اساس رديف 

هزينه تهيه مصالح فيلتر و بارگيري و حمل تا فاصله يك كيلومتر از مركز ثقل برداشت تا محل مصرف و   040306. در قيمت واحد رديف 6
 مترمكعب 1/1عمليات،  مكعبمتر 1باراندازي، منظور شده است. هر گاه فاصله حمل مصالح فيلتر از يك كيلومتر تجاوز كند، به ازاي هر 

 شود.  وپرداخت مي محاسبه 030903و  030902ي ها رديفمصالح فيلتر در نظر گرفته شده و هزينه حمل اضافي برحسب مورد، از 

اي و بارگيري و حمل تا فاصله يك  هزينه تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات با مصالح رودخانه  040307. در قيمت واحد رديف 7
ز محل تهيه تا محل مصرف و باراندازي، منظور شده است. هر گاه فاصله حمل از يك كيلومتر تجاوز كند، هزينه حمل اضافي كيلومتر ا

 شود.  محاسبه و پرداخت مي 030903و  030902ي ها رديفبرحسب مورد، از 

 .هاي زهكش جزء مصالح تحويلي كارفرما است اين فصل، لوله 040102و  040101ي ها رديف. در 8

ي مربوط بـه  ها رديف. مالك عمق ترانشه، اختالف كف ترانشه با رقوم متوسط زمين پس از آماده نمودن و تميز كردن مسير ترانشه است. در 9
هاي مربوط به سختي كار و حجم مازاد خاكبرداري در نظر گرفته شـده و از ايـن بابـت وجـه      متر هزينه 2هاي بيش از  اجراي عمليات در عمق

 داخت نخواهد شد.اضافي پر



، فصل  ش  های سطح آوری و دفع آب جمعچهارم. زه
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٢۵  
 

 

. در صورتي كه به داليل فني (نظير نوع و كيفيت خاك)، امكان حفر كانال با جدار قائم ميسر نباشد و حفاظت ديواره ترانشه ضروري باشـد  10
 گـردد و اگـر امكـان اجـراي ترانشـه بـه صـورت        بندي به صورت جداگانه پرداخت مـي  ي مربوط در فصل قالبها رديفبهاي اين عمليات از 

گـردد و در ايـن صـورت هزينـه      پرداخـت مـي    040304دار ميسر باشد، اضافه حجم عمليات  خاكبرداري و خاكريزي اضافي از رديف  شيب
 گردد. بست پرداخت نمي چوب

هاي زهكش مناسب نباشـد بـا پيشـنهاد مهنـدس مشـاور و       . در صورتي كه خاك حاصل از عمليات حفاري براي خاكريزي مجدد روي لوله11
شود و هزينـه   ي مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين محاسبه ميها رديفويب كارفرما از خاك قرضه استفاده خواهد شد و بهاي آن از تص

 ي مربوط در همان فصل محاسبه خواهد شد. ها رديفي مازاد به نقاط تعيين شده طبق ها خاكحمل 

هـاي   هاي زيرزميني و يا عمليات حفر كانال كه در زمين مليات حفر ترانشه زهكشبه قسمتي از طول مسير ع  040310در رديف  بها اضافه. 12
 گيرد.   گردد، تعلق مي لجني قرار دارد و بر اساس صورت جلسه اجراي عمليات كه با حضور نمايندگان مهندس مشاور و پيمانكار تنظيم مي

استانداردهاي معرفي شده در مشخصات فني انتخاب و خريـداري گـردد؛   بايستي مطابق با  هاي عميق مي هاي مورد استفاده در زهكش . لوله13
هـا   در صورت عدم مطابقت با اين استانداردها پيمانكار موظف است مراتب را به اطالع مهندس مشاور و كارفرما برساند و درصورتي كه لولـه 

 برسد.  بايستي به تأييد مهندس مشاور توسط پيمانكار خريداري گردد نيز از اين نظر مي

باشـد؛ در   هـاي عميـق و سـطحي مـي     اين فصل كه مربوط به ايجاد و احداث زهكـش  040305و 040201، 040102، 040101ي ها رديف. 14
 گردد :  هاي به وجود آمده انجام گردد به شرح زير درصدهاي تعيين شده از رديف پرداخت مي صورتي كه عمليات براي ترميم آسيب ديدگي

ي فوق محاسبه و پرداخـت خواهـد   ها رديفاز  درصد 20هاي جزئي كه شامل اصالح مصالح فيلتر باشد ميم آسيب ديدگي. در صورت تر14-1
 شد. 

ي فـوق محاسـبه و   هـا  رديـف از  درصـد  50ديـده باشـد،    هاي آسـيب  هاي كلي كه شامل جايگزيني لوله ديدگي . در صورت ترميم آسيب14-2
 پرداخت خواهد شد.

از حاصل ضـرب سـطح مقطـع كانـال در زيـر تـراز آب در طـول مسـير          040312و  040311ي ها رديف. حجم عمليات قابل پرداخت در 15
 آيد. عمليات به دست مي



 ، ش  های سطح آوری و دفع آب جمعفصل چهارم. زه
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۴١,٣٠٠

ش ش تا قطر های عمیق با لوله اجرای زه های سب زه
متر و عمق تا سانت ۶٠متر با ترانشه به عرض تا  میل ٢۵٠
 متر. ٢

٠۴٠١٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٠

ش ش تا قطر های عمیق با لوله اجرای زه های سنگین زه
٢متر و عمق تا  سانت ٨٠متر با ترانشه به عرض  میل ٢۵٠
 متر.

٠۴٠١٠٢ 

 مترطول ٨٠٠,٣۴  
ش ش با های زیرزمین بدون لوله اجرای زه های زه

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

  
 مترطول ١١,٩٠٠

که  ٠۴٠٢٠١و  ٠۴٠١٠٢و  ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
متر باشد، به ازای هر متر اضافه عمق ٢عمق ترانشه بیش از 

 . (کسر ی متر به تناسب حساب میشود)

٠۴٠٣٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠

در ٠۴٠٢٠١و  ٠۴٠١٠٢و  ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
های مذکور در صورت که عرض ترانشه بیش از عرض

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

٠۴٠٣٠٢ 

 مترطول ٣٣٠,۵  
در  ٠۴٠٢٠١و  ٠۴٠١٠٢، ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

 های لجن صورت گیرد. صورت که عملیات در زمین
٠۴٠٣٠٣ 

  

عب ۵٠٠,٢٠  مترم

خاکبرداری اضاف ناش از حفر دیواره ترانشه در
به صورت ٠۴٠٢٠١و  ٠۴٠١٠٢و  ٠۴٠١٠١ی ها ردیف
ناپذیر باشد،  دار که به علت جنس زمین اجتناب شیب

 برحسب حجم خاک اضاف برداشته شده.

٠۴٠٣٠۴ 

عب ٢,٣٣٠    مترم
ش ش برای اجرای زه های سطح و پخش مصالح زه

 در زیرقشر رویه. استفاده
٠۴٠٣٠۵ 

عب ۵٠٠,١۵٢    مترم
بندی شده برای مصرف تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه

ش  های سطح و عمیق. در زه
٠۴٠٣٠۶ 

  
عب ٠٠٠,١٠۴  مترم

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

 ها و موارد مشابه. ترانشهراه و کف 

٠۴٠٣٠٧ 

  
 مترطول ۴۵٠

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

 آبروها.

٠۴٠٣٠٨ 

  
 مترطول ۵۶۵

های سطح در آوری و دفع آب ایجاد کانال خاک جمع
وی میان هستند و  وسط راه تراز اینهایی که دارای س

 تر است. قسمت میان از تراز جاده پایین

٠۴٠٣٠٩ 



 ، ش  های سطح آوری و دفع آب جمعفصل چهارم. زه
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٢٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١۶,۶٠٠    مترم
در صورت که  ٠۴٠٣٠٨و  ٠۴٠٣٠٧ی  ها ردیفبها به  اضافه

 های لجن صورت گیرد. عملیات در زمین
٠۴٠٣١٠ 

  

عب ۴٠٠,٢١  مترم

،٠۴٠٢٠١، ٠۴٠١٠٢، ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
که عملیات در زیر ترازدر صورت   ٠۴٠٣٠٨و  ٠۴٠٣٠٧

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

٠۴٠٣١١ 

  

عب ١٠٠,١۴  مترم

،٠۴٠٢٠١، ٠۴٠١٠٢، ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
در صورت که عملیات در زیر تراز  ٠۴٠٣٠٨و  ٠۴٠٣٠٧

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

٠۴٠٣١٢ 

عب ١٠٩,٠٠٠    ٠۴٠۴٠١ ها ( درناژ ) با قلوه سنگ. ریزی پشت دیوارها و پل سنگ مترم

عب ٢٣٠,٠٠٠    ٠۴٠۴٠٢ ها ( درناژ ) با سنگ الشه. ریزی پشت دیوارها و پل سنگ مترم

  
 مترمربع 

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

٠۴٠۵٠١ 
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 کوبی و سپرکوبی فصل پنجم. حفاری، شمع
  مقدمه

 
ي ايـن فهرسـت بهـا    ها فصلي مربوط در ساير ها رديفساخته با استفاده از  ها وسپرهاي بتني پيش ريزي شمع و بتن ميلگردبندي،  . بهاي قالب1

 شود. پرداخت مي

دي  ي مربـوط، از فصـل كارهـاي فـوال    هـا  رديـف . بهاي تهيه و حمل و باراندازي شمع يا سپر فلزي در صورتي كه در كار باقي بماند، طبـق  2
 سنگين پرداخت خواهد شد. 

شود. بهاي كالهك سرشمع (حفاظ فلزي نوك شمع ) جداگانـه   كوبي به ازاي متر طول شمع كوبيده شده پرداخت مي ي شمعها رديف. بهاي 3
 شود.   از رديف مربوط در فصل كارهاي فوالدي سنگين پرداخت مي

و يـا   24نمره  Hبا تيرآهن  درصد 10اختالف وزن تا ميزان  050305و  050304، 050302، 050301ي ها رديف. منظور از كلمه حدود در 4
 باشد.   مي متر سانتي 24لوله به قطر خارجي 

ها و سپرهاي فلزي به  هاي استاندارد به صورت يكپارچه و بدون جوش باشند و در مورد شمع ها و سپرهاي فلزي، بايد بر اساس طول . شمع5
طول بيش از طول استاندارد، بايد اولين قطعه شمع يا سپر به طول استاندارد و قطعـات بعـدي برحسـب مـورد بـا حـداقل تعـداد اتصـاالت و         

منظـور   هـا  قيمتها و سپرها براي افزايش طول، در  ستفاده قرار گيرند. هزينه برشكاري، جوشكاري و اتصاالت قطعات شمعجوشكاري مورد ا
 شده است.  

رود، كمتر از طول آن كه طبق نقشه يا دستوركار مهندس مشاور ساخته شده اسـت باشـد،    . هرگاه طول شمع يا سپرفلزي كه در زمين فرو مي6
ي هـا  رديـف درصد بهاي  30، حمل و كوبيدن آن قسمت از شمع يا سپر كه خارج از زمين طبيعي قرار گرفته است، معادل بابت بهاي بارگيري

ها يا  كوبي است. هزينه بريدن اضافه طول شمع گيري طول شمع، ازنقطه آغاز شمع بارگيري و حمل و كوبيدن پرداخت خواهد شد. مالك اندازه
 ي مربوط منظور شده است.  ها قيمتسپرهاي كوبيده شده، در 

كوبي بـه صـورت    با شيب حداكثر يك افقي و پنج قائم، با استفاده از قيمت رديف مربوط براي شمع  . بهاي كوبيدن شمع فلزي به طور مايل،7
 شود.   درصد اضافي پرداخت مي 15عمودي و 

حداكثر يك افقي و سه قائم با اسـتفاده از قيمـت رديـف مربـوط      با شيب از يك افقي و پنج قائم، تا  . بهاي كوبيدن شمع فلزي به طور مايل،8
 شود. درصد اضافي پرداخت مي 30كوبي به صورت عمودي و  براي شمع

كيلوگرم  است. بهاي رديف يادشـده، بـه    122متر و با وزن تقريبي هر متر مربع  12براي كوبيدن سپر فلزي به عمق تا  050401. بهاي رديف 9
 گيرد. سپر فلزي در زمين تعلق ميعمق كوبيده شده 

 ي سپركوبي اعم از فلزي يا بتني منظور از يك متر مربع سپركوبي، دومتر مربع سطح اصطكاك سپر با زمين است.  ها رديف. در 10

ر صـدمه  . چنانچه به علت قصور و عدم رعايت مشخصات از طرف پيمانكار، امتداد شمع يا سپر، موقع كوبيدن منحرف شود يا شـمع و سـپ  11
ها و سپرهاي مزبور، بايد بيرون كشيده شوند و مجدداً طبق نقشه و مشخصات، شـمع كـوبي و سـپركوبي انجـام شـود. هـيچ گونـه         ببيند، شمع

 هاي مزبور به عهده پيمانكار است.   ها و سپرها، به عمل نخواهد آمد و هزينه پرداختي براي تهيه، كوبيدن و بيرون آوردن اين گونه شمع

 شود.  گونه وجه اضافي پرداخت نمي ها يا سپرها از هر نوع، كه در اثر كوبيدن صدمه ديده باشد، هيچ بت هزينه بريدن و ترميم سرشمع. با12

ي درج شـده در  هـا  رديفمتر تجاوز كند، بهاي حمل براساس  50ي حفاري، چنانچه فاصله حمل مصالح حاصل از حفاري از ها رديف. در 13
 شود.   ماشين، پرداخت مي فصل عمليات خاكي با
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 بيني شده است. ي مربوط پيشها رديفها و سپرهاي بتني از دپوي محل ساخت تا محل كوبيدن، به هر فاصله در قيمت  . هزينه حمل شمع14

گونـه   هيچ سازي محل كار محاسبه شده است و از اين بابت ديده پي و آماده هاي آسيب هزينه تخليه قسمت 050502. در بهاي واحد رديف 15
 شود. پرداخت ديگري انجام نمي

 شود. ي حفر چاه، در فصل دوم عمليات خاكي با دست، استفاده ميها رديفدستي، از   لفاري محل شمع به هر قطر با وسايح  هزينه .16
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,١,٠۴١

های سنگ و زن عمودی در بتن و زمین حفاری و گمانه
٣متر به هر منظور برای عمق تا  میل ٢۶سخت به قطر تا 

 متر.

٠۵٠١٠١ 

  
 مترطول ١,٢۵٠,٠٠٠

های سنگ و زن عمودی در بتن و زمین حفاری و گمانه
٣متر به هر منظور برای عمق تا  میل ۵۶سخت به قطر تا 

 متر.

٠۵٠١٠٢ 

  
 مترطول ١٢٩,٠٠٠

٢۵×  ٢۵بارگیری شمع بتن مسلح با سطح مقطع 
متر، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار، استقرار سانت
 متر. ۶محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق در 

٠۵٠٢٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢١۴

٣٠×  ٣٠بارگیری شمع بتن مسلح با سطح مقطع 
متر، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار، استقرار سانت

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

٠۵٠٢٠٢ 

  
 مترطول ١٩,٠٠٠

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

 تناسب محاسبه میشود)

٠۵٠٢٠٣ 

 مترطول ٢٠٠,٢۴  
های بتن به طور مایل، با شیب بها برای کوبیدن شمع اضافه

 قائم. ۵حداکثر ی افق و 
٠۵٠٢٠۴ 

 مترطول ۴٠٠,۴٨  
های بتن به طور مایل، با شیب کوبیدن شمعبها برای  اضافه

 قائم. ٣قائم تا حداکثری افق و  ۵از ی افق و 
٠۵٠٢٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,١٣۴

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

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 ۵٠٠,٢۶٢

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

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 ٩٠٠,١۶

٢به ازای هر  ٠۵٠٣٠٢و  ٠۵٠٣٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
متر که به نمره تیرآهن اضافه شود. این ردیف برای سانت
، نبش و یا  های ساخته شمع شده از تیرآهن، ورق، ناودان

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

٠۵٠٣٠٣ 



 کوبی و سپرکوبی فصل پنجم. حفاری، شمع
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠١

متر سانت ٢۴بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارج تا 
های توخال 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 ۵٠٠,٣٩٣

متر سانت ٢۴بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارج تا 
های توخال 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 ٨٠٠,٢۵

٢به ازای هر  ٠۵٠٣٠۵و٠۵٠٣٠۴ی ها ردیفبها به  اضافه
متر که به قطر خارج لوله اضافه شود. این ردیف سانت

های توخال 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 ١٢۴,۵٠٠  

  
 مترمربع ١٨۶,۵٠٠

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

 حالت که سپر در محل کوبیده شده باق بماند.

٠۵٠۴٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٧٢

استقرار درتهیه 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 ١٠١,٠٠٠  

  
عب ١,٠٠٠,٠٠٠  مترم

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

 ها.  پایه پل

٠۵٠۵٠١ 

  

عب ۴٠۶,۵٠٠,١  مترم

عب، به ٢۵٠تزریق بتن به عیار  کیلوگرم سیمان در مترم
، با های آسیب دیده پی منظور ترمیم قسمت های بتن
های  فلزی و بیرون کشیدن صندوقه. استفاده از صندوقه

.  برحسب حجم بتن مصرف

٠۵٠۵٠٢ 

  
عب ٨٠٠,٢۶  مترم

استفاده ازدر صورت  ٠۵٠۵٠٢بها به ردیف  اضافه
، در شرایط که صندوقه در کار باق صندوقه های بتن

.  بماند. برحسب حجم بتن مصرف

٠۵٠۵٠٣ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ١,٨١١,٠٠٠  مترم

در صورت استفاده از ٠۵٠۵٠٢بها به ردیف  اضافه
های فلزی، در شرایط که صندوقه در کار باق صندوقه

.  بماند. برحسب حجم بتن مصرف

٠۵٠۵٠۴ 

  
 مترمربع ۴٧۵,۵٠٠

بارگیری سپر بتن 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 سنگ
 مقدمه

 
 

ي اين فصل، هزينه تهيه تمام مصالح، مانند سنگ، ماسه، سيمان و آب و بارگيري و حمل تا فاصله يك كيلومتر ها رديفي واحد ها قيمت. در 1
منظور شده است؛ ولي در مورد سيمان، هزينه حمل  ها قيمت(به استثناي حمل سيمان) از مركز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازي، در 

است. هرگاه فاصله حمل مصالح ياد شده از يك كيلومتر تجاوز كند، هزينه حمل اضافي برحسب مورد كيلومتر منظور شده  30از محل تهيه تا 
 30شود. هزينه حمل مازاد بر  كيلومتر پرداخت مي مترمكعببراي هريك از اجزاي تشكيل دهنده، به ازاي  ،3ي مربوط در فصل ها رديفاز 

 شود. ي درج شده در فصل حمل ونقل محاسبه و پرداخت ميها رديفاساس  كيلومتر سيمان از محل تهيه تا مركز ثقل كارگاه، بر
 گيرد كه به صورت نما چيده شده باشد.  ي نماسازي ديوارهاي سنگي، تنها به سطحي از ديوار تعلق ميبها اضافهي نماسازي و ها رديف. 2

ي ها رديفشود و  ي مربوط پرداخت ميها رديفا، از هاي نم . در عمليات بنايي سنگي نمادار حجم بنايي سنگي با محسوب نمودن سنگ3
 شود.  ي نماسازي سنگي نيز، برحسب مورد جداگانه پرداخت ميبها اضافه

تراش است كه در تمام حجم بنايي  تراش و تمام ، به ترتيب مربوط به سنگ سرتراش، نيم060503و  060502، 060501ي ها رديف. بهاي 4
 ي نماسازي در اين موارد پرداخت نخواهد شد. بها اضافهي يادشده، ها رديفي ها قيمتانجام شود. با پرداخت 

 شود.   ماسه در نظر گرفته مي مترمكعب 3/0عمليات بنايي،  مترمكعب. براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر يك كيلومتر ماسه، در هر يك 5

 شود. سنگ الشه در نظر گرفته مي مترمكعب 3/1عمليات بنايي،  مترمكعبيك كيلومتر سنگ، در هر يك  بر . براي محاسبه هزينه حمل مازاد6

ليتر  100هاي بعدي، حجم آب مصرفي، معادل  پاشي . براي محاسبه هزينه حمل مازاد بر يك كيلومتر آب، براي هر نوع عمليات بنايي و آب7
 شود. عمليات بنايي در نظر گرفته مي مترمكعببراي هريك 

 شود. ، برحسب سطح مقطع يك وجه درز محاسبه مي060801و  060606. بهاي رديف 8

 شود. پرداخت نمي 060602، رديف 060601. با پرداخت رديف 9

 بيني نشده است. ، هزينه تراش نماي سنگ به صورت منحني پيش060602. در رديف 10

يعني يك واحد حجم سيمان در  1:6ها براي اختالط ماسه و سيمان نسبت حجمي است. براي مثال مالت  هاي داده شده در مالت . نسبت11
مالت در جداول مربوط، در كليات اين  مترمكعبهاي يادشده به صورت كيلوگرم سيمان در  واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 6مقابل 

 فهرست آمده است.

 گيرد.  درجه تعلق مي 55تا  10هاي با زاويه  ها و شيرواني به شيب  060103ي ها رديفي بها اضافه. 12

 شود. (سطح مستطيل محيط بر قسمت مرمت شده). براي سطح نماسازي مرمت شده انجام مي 060701. پرداخت رديف 13

التفاوت بهاي  سنگ استفاده شده باشد، براساس فاكتور مابه دار براي توليد تور ، چنانچه از مفتول روكش060106و  060105ي ها رديف. در 14
 باشد. آن قابل پرداخت مي

متر از معـدن   500شامل عمليات انفجار در معدن سنگ، تهيه سنگ مالون طبق مشخصات، بارگيري و حمل آن تا فاصله   060901. رديف 15
 شود. يات خاكي با ماشين محاسبه و پرداخت ميي مربوط در فصل عملها رديفمتر از  500است. بهاي حمل مازاد بر 

. درصورتي كه براي خشكه چيني با سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از كوه بري ترانشه واقع در مسير استفاده شـود، بهـاي رديـف    16
 گيرد. مورد عمل قرار مي 50/0، با اعمال ضريب 060102

ا سنگ الشه، از سنگ الشه حاصل از كوه بري واقع در مسير استفاده شـود بهـاي رديـف    . در صورتي كه براي اجراي تور سنگ (گابيون) ب17
   مورد عمل قرار مي گيرد. 9/0، با اعمال ضريب 060106

 



 فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگ
 ١٣٩٣سال  فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری

  

 
 

 

٣۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١٣٨,٠٠٠   ( بلوکاژ ) با قلوه سنگ. مترم ه چین  ٠۶٠١٠١ خش

عب ٢۶۶,۵٠٠   ( بلوکاژ) با سنگ الشه. مترم ه چین  ٠۶٠١٠٢ خش

عب ٠٠٠,٧۶    مترم
، وقت که٠۶٠١٠٢و  ٠۶٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

 ها و شیروانیها انجام گردد. عملیات در شیب
٠۶٠١٠٣ 

عب ۶۵١,٠٠٠    مترم
های سنگ با استفاده از قلوه سنگ و یا الشه مرمت پی

 سنگ و دوغاب ریزی.
٠۶٠١٠۴ 

عب ۵٧٠,٠٠٠    مترم
تهیه، ساخت و نصب تور سنگ ( گابیون ) با تورسیم

 گالوانیزه و قلوه سنگ
٠۶٠١٠۵ 

عب ٧٣٠,٠٠٠    مترم
تهیه، ساخت و نصب تور سنگ ( گابیون ) با تورسیم

 گالوانیزه و سنگ الشه.
٠۶٠١٠۶ 

عب ۶٢٢,٠٠٠    ٠۶٠٢٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترم

عب ۵٠٠,۶۴٣    ٠۶٠٢٠٢ در پی. ١:۴بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترم

عب ۶٧١,٠٠٠    ٠۶٠٢٠٣ در پی. ١:٣بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترم

عب ۵٠٠,١۵٣    مترم
برای ی بنایی با سنگ الشه در پی،ها ردیفبها به  اضافه

 بنایی در دیوار.
٠۶٠٣٠١ 

 مترمربع ٩٠٠,۶۶  
ی بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازیها ردیفبها به  اضافه

.  با سنگ الشه موزائی
٠۶٠۴٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١۶٣  
ی بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازیها ردیفبها به  اضافه

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

  

عب ٨٠,٠٠٠  مترم

ی بنایی با سنگ الشه وقت کار بهها ردیفبها به  اضافه
صورت تعمیر آبشستگ پی و پایه سنگ بوده و

پارچ بخش قدیم و  جدید ضروری باشد برحسبی
 حجم مرمت شده.

٠۶٠۴٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۴٠  
ی بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازیها ردیفبها به  اضافه

 با سنگ سرتراش.
٠۶٠۴٠۴ 

عب ١۶٠,٠٠٠    مترم
ی بنایی با سنگ الشه در پی برایها ردیفبها به  اضافه
 ها. و برید پل  رادیه

٠۶٠۴٠۵ 

عب ١,٣١٧,٠٠٠    ٠۶٠۵٠١ .١:٣بنایی با سنگ سرتراش و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۴٠٠,٠٠٠,١    ٠۶٠۵٠٢ .١:٣بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۶٨٧,٠٠٠,١    ٠۶٠۵٠٣ .١:٣بنایی با سنگ تمام تراش و مالت ماسه سیمان  مترم



 فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگ
 ١٣٩٣سال  فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری

  

 
 

 

٣۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ٩۴,۶٠٠  مترم

ل (اینهای قوس  بها برای بنایی در طاق پل اضافه ش
های قوس تا دهانه بها شامل بهای چوب بست پل اضافه
 متر است). ١٠متر و خود  ١٠

٠۶٠۶٠١ 

عب ٩۵,۵٠٠    مترم
بها به عملیات بنایی سنگ خارج از پی، در صورت اضافه

 که بنایی در انحنا انجام شود.
٠۶٠۶٠٢ 

  

عب ۵٠٠,٧٩  مترم

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

متر ی 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 

  
عب ۶٠٠,۶٩  مترم

، هرگاه عملیات بنایی پابها به بناییهای  اضافه تر از ینیسنگ
تراز آب زیرزمین انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین

 الزام باشد. اجرای عملیات، 

٠۶٠۶٠۴ 

  
عب -۵٠٠,١١٠  مترم

ی بنایی با سنگ، در صورت که ازها ردیفبه  کسربها
های واقع در بری ترانشه مصالح سنگ الشه حاصل از کوه

 شود.مسیر استفاده 

٠۶٠۶٠۵ 

 مترمربع ۶٠٠,٩١  
، با تمام  عملیات الزم تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگ

ل.  و به هر ش
٠۶٠۶٠۶ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٩٠۴

های مرمت نمای دیوارهای سنگ به صورت تخلیه سنگ
زین با سنگ مرغوب و بندکش آسیب دیده و جای

 مربوط. 

٠۶٠٧٠١ 

.بازسازی  مترمربع ٧٧٣,٠٠٠    ٠۶٠٨٠١ و احیای درز انقطاع در دیوارهای سنگ

عب. ١۵تا  ١٠تهیه سنگ مالون به حجم تقریبی  عدد ٣٠٠,١۵   دسیمترم ٠۶٠٩٠١ 

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



 فصل هفتم. اندود و بندکش
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٣۶  
 

 

 فصل هفتم. اندود و بندکش
 مقدمه

 
 شود. به منظور اندودكاري روي آنها، وجه اضافي پرداخت نمي . براي زخمي كردن سطوح (غير از سطوح بتني و بتن مسلح) 1

متر مربع كمتر باشد، از سطح  0.1هايي كه هركدام از  گيري خواهد شد و سطح سوراخ شود، اندازه بندكشي ميها، سطح نهايي كه  . در بندكشي2
 بندكشي كسر نخواهد شد.

ي  مربوط منظور شده است و از ها رديفپاشي، در قيمت  ها، تميز كردن سطح زير كار و درآوردن مالت اضافي و همچنين آب . در بندكشي3
 شود. اضافي پرداخت نمياين بابت وجه 

 شود. . مبناي محاسبه ارتفاع، متوسط تراز زمين طبيعي پاي كار در نظر گرفته مي4

ي اين فصل هزينه تهيه و حمل مصالح به هر فاصله تا محل مصرف در نظر گرفته شده است و از اين بابت وجه اضافي ها رديف. در 5
 شود.  پرداخت نمي

يعني يك واحد حجم سيمان در  1:6ها براي اختالط ماسه و سيمان نسبت حجمي است. براي مثال مالت  تهاي داده شده در مال . نسبت6
مالت در جداول مربوط، در كليات اين  مترمكعبهاي يادشده به صورت كيلوگرم سيمان در  واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 6مقابل 

 فهرست آمده است.

ترك خورده باشد و تخريب   گي است، وقتي كه سنگ (سنگ معدن يا سنگ تراش و نظاير آن)مربوط به مرمت ابنيه سن 070401. رديف 7
 گردد. ديده مقرون به صرفه نباشد. در اين صورت فضاي ترك پس از بادگيري با چسب سنگ، پر شده و پرداخت مي هاي آسيب قسمت

 



 فصل هفتم. اندود و بندکش
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٣٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴٠٠,۴٠  
متر روی سطوح سانت ١اندود سیمان به ضخامت حدود 

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

 مترمربع ٠٠٠,۵۵  
متر روی سطوح سانت ٢اندود سیمان به ضخامت حدود 

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

 مترمربع ۶٧,٧٠٠  
متر روی سطوح سانت ٣اندود سیمان به ضخامت حدود 

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

 مترمربع ۵٠٠,١٠٢  
متر روی سطوح سانت ۵اندود سیمان به ضخامت حدود 

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

  
 مترمربع ٣٢,٢٠٠

بندکش نمای سنگ با سنگ الشه موزائی با مالت ماسه
، قائم یا مورب تا ارتفاع  ١:  ٣سیمان  ۵در سطوح افق

 متر.

٠٧٠٢٠١ 

  
 مترمربع ٢٢,٠٠٠

بندکش نمای سنگ بادبر، سرتراش، نیم تراش و تمام
،قائم یا ١:  ٣تراش  با مالت ماسه سیمان  در سطوح افق

 متر. ۵مورب تا ارتفاع 

٠٧٠٢٠٢ 

  

 مترمربع ١۴,۵٠٠

بهای بندکش در دیوارهای سنگ از هر نوع، در اضافه
متر ی 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 ١٠۴,۵٠٠

بهای بندکش در دیوارهای سنگ از هر نوع، وقت اضافه
، شامل تخلیه بندهای آسیب دیده و عملیات بندکش

 پاکسازی بند نیز باشد، برحسب سطح مرمت شده. 

٠٧٠٣٠١ 

 مترطول ۵,۶۶٠  
ها در ابنیه سنگ با استفاده از مواد پرکننده پرکردن ترک

 مانند مالت سیمان و دوغاب برحسب متر طول ترک. 
٠٧٠٣٠٢ 

  
 مترمربع 

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

٠٧٠۴٠١ 



 بندی  فصل هشتم. قالب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٣٨  
 

 

 بندی  فصل هشتم. قالب
 مقدمه 

 
 قالب چوبي ساخته شده از تخته نراد خارجي يا قالب فلزي و يا تركيبي از آن دو است.  ي اين فصل، ها رديفهاي موضوع  . قالب1

هاي روسي يا مشابه آن است. چوب كاج وارداتي معروف به چـوب روسـي، اعـم از ايـن كـه محصـول        . منظور از تخته نراد خارجي، چوب2
 شود.   ها شبيه چوب روسي است، تخته نراد خارجي ناميده مي كشور روسيه يا ساير كشورهايي باشد كه چوب كاج آن

 ريخته شده كه در تماس با قالب است، مالك محاسبه خواهد بود.  ها، سطوح بتن  بندي . در اندازه گيري قالب3

 ي اين فصل،به شرح زير است.  ها رديف. مبناي محاسبه ارتفاع كار مشخص شده در 4

 گيرد.   . در مورد ديوارها، ارتفاع متوسط ديوار نسبت به رقوم روي پي كه ديوار روي آن قرار مي4-1

 بندي تا سطح زيرين دال.  هاي قالب دال ساده تشكيل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پاي شمع هايي كه از . در مورد تابليه پل4-2

بنـدي تـا سـطح     هـاي قالـب   هايي كه از تير و دال و يا تير و تيرچه و دال تشكيل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پاي شـمع  . در مورد پل4-3
 زيرين تير. 

براي تحكيم بستر طبيعي زير چوب بست، عملياتي مانند ساختن ديوارهاي بتني يا بنـايي و ماننـد    تبصره) چنانچه طبق دستور مهندس مشاور،
بنـدي،   ي مربوط پرداخت خواهد شد، بديهي است در اين صورت، مبناي محاسبه ارتفاع قالبها رديفآن انجام شود،بهاي عمليات ياد شده، از 

 تراز روي عمليات انجام شده خواهد بود. 
 هاي پشت بند، چوب بست و داربست و بازكردن قالب و اجراي كامل كار در نظر گرفته شده است. ي اين فصل،هزينهها يفرد. در 5

. منظور از چوب بست و داربست در اين فصل، مجموعه اي ازقطعات فلزي يا چوبي يا مخلوطي از آن دو به صورت افقي يا قائم ويا مايـل  6
 شود. ها، به كار برده مي قالب و انتقال نيروهاي ناشي از بتن ريزي از قالب به زمين، يا ساير تكيه گاه و يا قوسي است، كه براي نگهداري

   :. منظور از پشت بند در اين فصل، بسته به نوع قالب،به ترتيب زير است7

ري قالـب درمقابـل نيروهـاي ناشـي از     هـا بـراي نگهـدا    هاي فلزي افقي، قائم يا مايل و يا قوسي اسـت كـه از آن   . در قالب فلزي، پروفيل7-1
 تواند از جنس چوب نيز باشد. شود. پشت بند قالب فلزي، مي ريزي، به كار برده مي بتن

شـود   ها، استفاده مـي  ها براي اتصال قطعات قالب به يكديگر و تقويت آن . در قالب چوبي، قطعات چهارتراش، افقي يا قائم است كه از آن7-2
 هارتراش،قطعات فلزي و يا تركيبي از چوب و فلز باشد.  تواند به جاي چ و مي

 بيني شده است.   بندي ديوارها، هزينه تهيه و نصب فاصله نگهدار پيش ي قالبها رديف. در 8

ر بـتن  كـه بـراي مقابلـه بـا فشـا       هاي فلزي يا پالستيكي و ميله دو سر رزوه و واشر و مهره اسـت،  . منظور از فاصله نگهدار در ديوارها، لوله9
 گيرد. مورداستفاده قرار مي

 منظور شده است.  ها قيمت. هزينه رنده كردن قالب چوبي و تميز كردن قالب چوبي يا فلزي، در 10

بندي  ) وسيم، ميخ،پيچ و مهره الزم كه بسته به مورد، براي قالبروغني و مانند آنبندي اين فصل، بهاي ماده رهاساز ( ي قالبها رديف. در 11
 منظور شده است.  ها قيمتگيرند، در  فلزي مورداستفاده قرار مي چوبي يا

 ي اين فصل منظور شده است.  ها قيمتها، در  . بهاي انجام عمليات الزم براي ايجاد پخ در گوشه قالب12

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

 فاصله داخل به داخل بين دو پايه هر دهانه، در ارتفاع زير تابليه، در امتداد محور راه است.   از دهانه،  ها، منظور . در پل14

هـاي متشـكل از    ها از تير، تيرچه و دال تشكيل شده باشد، برحسب مورد، برابر بهاي قالب تابليه پـل  هايي كه تابليه آن بندي  پل . بهاي قالب15
 تير و دال است.  
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هـايي كـاربرد دارد كـه     متر و همچنين براي دال 20ها از روي پي، حداكثر  ي اين فصل، براي ديوارهايي است كه متوسط ارتفاع آنها قيمت. 16
هاي داراي تابليـه تيـر و دال و يـا تيـر و تيرچـه و دال،       متر تا سطح زيرين دال باشد. در مورد پل 10ها،  بندي آن هاي قالب متوسط ارتفاع شمع

 متر باشد.   10ها تا سطح زيرين تيرها،  ي اين فصل اعتبار دارد كه حداكثر متوسط ارتفاع پاي شمعها تقيمموقعي 

 ، پرداخت ميشود.  080301ها در هر ارتفاع و با هر دهانه، از رديف  ساخته ( بتني يا فلزي ) پل بندي دال بين تيرهاي پيش . بهاي قالب17

 ، پرداخت خواهد شد. 080402ي رديف بها اضافهر مهندس مشاور، قالب در كار باقي بماند،. در مواردي كه طبق نقشه يا دستوركا18

بنـدي دو وجـه درز    بتني، قالب هاي سازي كف، در ارتباط با درزهاي انبساط در بتن و درزهاي 080502و  080501ي ها رديف. با پرداخت 19
 شود.   اند، پرداخت نمي كه مجاور يكديگر قرار گرفته

(در صورت نياز و اجرا)، با نظر مهنـدس مشـاور و تصـويب     ها پيبست الزم براي جلوگيري از ريزش خاك در  . هزينه تخته كوبي و چوب20
 080601كارفرما و تنظيم صورتجلسه اجرايي، برحسب سطحي كه تخته كوبي شده است (سطح تمـاس تختـه بـا ديـواره پـي)، طبـق رديـف        

 شود، اين رديف قابل پرداخت نيست.   به صورت شيب دار انجام مي كني پيي كه هاي شود. در زمين پرداخت مي

بسـت شـامل تهيـه و بـه كـاربردن لـوازم و مصـالح، ماننـد چـوب گـرد،            هاي مربوط به چوب بست تونل، تمام هزينه ي چوبها رديف. در 21
ي يـاد شـده بـر اسـاس حجـم      هـا  رديفبيني شده است.  پيشچهارتراش، الوار، تخته به منظور حفاظت و تثبيت جدار تونل، تا انجام پوشش، 

 شود.   بست در آن انجام شده است، طبق نقشه و دستوركار مهندس مشاور، پرداخت مي قسمتي از حفاري كه چوب

با لغـزش انجـام   . منظور از قالب لغزنده قالبي است كه سطح بتن با سطح قالب، در طول اجراي سازه دائماً در تماس باشد و تغيير مكان آن 22
توان جزء قالب لغزنده بـه حسـاب    شوند، نمي هايي را كه هر نوبت، از محل خود باز شده و دوباره در محل جديد بسته مي شود، بنابراين، قالب

 آورد. 

گيرنـد،   ار مـي متر، قيراندود كردن آن بخش از تيرهاي عمودي كه در داخل زمين قر 0.5، شامل كندن زمين به عمق 080901. قيمت رديف 23
كارگذاري تيرهاي چوبي عمودي، متصل كردن تيرها به يكديگر به وسيله تيرهاي جانبي با استفاده از ميخ و پركردن مجدد زمين كنده شـده در  

 باشد. ها مي پاي پرچين

عـدد پايـه چـوبي پرداخـت     براي هـر   مترمكعب 0.125و به ميزان  120103از رديف   080902ريزي مربوط به رديف  . هزينه عمليات بتن24
 شود. مي
مربوط در اين فصل) تا بيست متر باشد، به ازاي هر متر مازاد  بر ده  متر سه   كه ارتفاع ديوار بيش از ده متر (مندرج در رديف  . در صورتي25

ر سه درصد، براي متر دوم، شش درصد، براي متر اول، مازاد بر ده مت بها اضافهشود. به عبارت ديگر اين  مربوط اضافه مي  درصد به بهاي رديف
متر باشد،  4/18شود. بعنوان مثال چنانچه ارتفاع ديوار  هاي بيشتر تا بيست متر عمل مي براي متر سوم، نه درصد و به همين ترتيب براي ارتفاع

 ) 4/18-10(×)03/0=(252/0                            شود:                                 به رديف ارتفاع ده متر به اين ترتيب محاسبه مي بها اضافه
 گيرد. متر تعلق مي 4/18از ابتدا تا  بندي قالبدرصد به بهاي رديف مربوط و براي تمام سطح  2/25
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٠٨٠١٠١ ها. بندی در پی تهیه وسایل وقالب مترمربع ٠٠٠,١۵۶  

 مترمربع ٧٨,٢٠٠  
بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن تهیه وسایل و قالب

 ریزی درجا.
٠٨٠١٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢١۶  
بندی دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ٢حداکثر 
٠٨٠٢٠١ 

 مترمربع ٢٢۵,۵٠٠  
بندی دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ٣متر و حداکثر  ٢بیش از 
٠٨٠٢٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٩۴  
که ارتفاع دیواربندی دیوارهای بتن  تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ۵متر و حداکثر  ٣بیش از 
٠٨٠٢٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٢١  
بندی دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ٧متر و حداکثر  ۵بیش از 
٠٨٠٢٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٣۵٧  
بندی دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ١٠حداکثر  متر و ٧بیش از 
٠٨٠٢٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٧  
متر که از ۵های با دهانه تا  بندی تابلیه تهیه وسایل قالب

یل شده باشد.  دال ساده تش
٠٨٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٢۶۴,۵٠٠

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

 متر باشد.

٠٨٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٣٠٩,٠٠٠

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

 متر باشد. ۵متر و حداکثر 

٠٨٠٣٠٣ 

 ٠٨٠۴٠١ انحنا باشد.بها برای سطوح از قالب که دارای  اضافه مترمربع ۵٠٠,١٢٣  

 مترمربع ٠٠٠,١٢۵  
بندی هرگاه قالب الزاماً در کار ی قالبها ردیفبها به  اضافه

 باق بماند.
٠٨٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ۴٢,٣٠٠

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

 باشد.در حین اجرای کار ضروری 

٠٨٠۴٠٣ 

عب ٠٠٠,١۶    دسیمترم
بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح تهیه وسایل و قالب
. سازی الزم، به استثنای کف  های بتن

٠٨٠۵٠١ 

عب ٩,٨٠٠    دسیمترم
های بتن در موقع اجرا به سازی تعبیه انواع درزها در کف

 انضمام وسایل الزم، بدون پرکردن درز.
٠٨٠۵٠٢ 

 مترمربع ١۵٢,٠٠٠  
تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از

 ها در هر عمق. ریزش خاک در پی
٠٨٠۶٠١ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ١٣۴,۵٠٠  مترم

تونل در چوب بست برای تثبیت جدار تهیه وسایل و
دار وسنگ فرسوده و های سنگ سخت ترک زمین

ن.  غیرهم

٠٨٠٧٠١ 

عب ٣٩٣,٠٠٠    مترم
بست برای تثبیت جدار تونل در تهیه وسایل و چوب

. زمین  های خاک سخت و یا غیرمقاوم و ریزش
٠٨٠٧٠٢ 

  
 مترمربع 

ها با قالب بندی بتن پوشش تونل قالب تهیه وسایل و
 فلزی.

٠٨٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

وها و تهیه وسایل و قالب بندی با پشت بند و داربست، س
، جهت بتنهای لغزنده  تمام تجهیزات الزم برای قالب افق

 ها. پوشش تونل

٠٨٠٨٠٢ 

  
 مترمربع 

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

٠٨٠٨٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۶٨۶  
های چوبی پیوسته به ضخامت تهیه مصالح و ایجاد پرچین

 متر. سانت ١٠
٠٨٠٩٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢١۶  
های چوبی برای حصارهای کوبیدن پایهتهیه مصالح و 

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

عب ۵٠٠,٢٨٢    مترم
های چوبی برحسب ها و قیم تهیه مصالح و ایجاد داربست
 حجم فضایی کار انجام شده.

٠٨١٠٠١ 

 مترمربع ٣١٣,٠٠٠  
دیدههای تخت آسیب  بندی زیر دال تهیه وسایل و قالب

 برای اجرای بتن محافظ.
٠٨١١٠١ 



رد  فصل نهم. کارهای فوالدی با میل
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رد  فصل نهم. کارهای فوالدی با میل
 

 مقدمه
 

هـا، مشخصـات،    گيرد، وزن كار طبق ابعاد درج شده در نقشه آنها بر اساس وزن كار صورت مييي كه پرداخت بهاي واحد ها رديف. در مورد 1
 هاي كارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد. هاي استاندارد مربوط يا جدول دستوركارها و صورت جلسات تنظيمي و به مأخذ جدول

گونـه   ي واحد مربوط منظور شده و از اين بابـت هـيچ  ها قيمتآرماتوربندي، در  هاي مربوط به تهيه و مصرف الكترود و مفتول يا سيم . هزينه2
 وجه يا وزن اضافي پرداخت نخواهد شد.

ماننـد، بـر اسـاس     هاي مورد نياز كه به منظور حفظ فاصله ميلگردها مورد استفاده قرار گرفته و در بـتن بـاقي مـي    ها و سنجاقك . بهاي خرك3
 ي مربوط قابل پرداخت است.ها رديفبق هاي تنظيم شده و ط صورتجلسه

و نصف ديگر از رديـف   090501اي باشد، نصف وزن آنها از رديف  . در صورتي كه ميل مهار از يك سو جوش و از سوي ديگر پيچ و مهره4
 شود.   پرداخت مي 090502

 گرفته شده است. متر در نظر 10ي اين فصل براي برآورد هزينه كارهاي تا ارتفاع حداكثر ها رديف. قيمت 5

هاي مختلف و فنرهاي داخلـي، بـه انضـمام دسـتمزد      شامل تهيه تمام مصالح، مانند كابل به هر قطر، گيره براي كابل  090601  . قيمت رديف6
بـا تهيـه و   ها، همـراه    بريدن، خم كردن، بستن و جايگذاري كابل درون حفره، همچنين هزينه به كار بردن گيره و قالب و دستمزد كشيدن كابل

ها و پر كردن منافذ با مالت ماسه سيمان مورد لزوم، طبق نقشـه و مشخصـات اسـت و بـه      تزريق دوغاب سيمان و همچنين دستمزد قطع كابل
 پشت هر گيره فعال يا با نظر مهندس مشاور)، پرداخت متر سانتي 80(طول كابل به كار رفته شده به اضافه  ازاي هر كيلوگرم وزن تئوري كابل 

منظور شده است و مبدأ حمل كابل، انبـار   090601  كيلومتر و باراندازي در كارگاه، در رديف 30شود. بهاي بارگيري و حمل كابل تا فاصله  مي
كيلـومتر باشـد، هزينـه     30شود. چنانچه فاصله حمل بيشـتر از   تحويل دهنده آن كه قبالً به تأييد مهندس مشاور رسيده است، در نظر گرفته مي

كيلومتر از رديف مربوط در فصل حمل و نقل پرداخت خواهد شد. بابت حمل گيره، قالب، غالف و ساير لوازم مورد نيـاز،   30مل مازاد بر ح
ي گيـره مربـوط، بـا    متـر  سـانتي  5ها را از فاصله حـداقل   ها، بايد ميله هيچگونه پرداخت اضافي به عمل نخواهد آمد. پس از اتمام كشش كابل

ها و گيره مربوط را با خمير مناسب كه با فشار بايد داخل آن شود، كامالً مسدود نمود و پس از تزريـق   قطع كرد و منافذ بين ميلهدستگاه برش 
 كيلوگرم اندود كرد. 600ها وگيره را با مالت ماسه سيمان به عيار  دوغاب سيمان، روي ميله

قيمت منظور شده است. قيمت حفاري در بتن از رديف مربـوط در فصـل پـنجم    آماده سازي محل كار و تميزكاري در  090602. در رديف 7
   شود. پرداخت مي

 



رد  فصل نهم. کارهای فوالدی با میل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۴٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٢٧,٢٠٠  
رد ساده به قطر تا تهیه،  بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل
 متر برای بتن مسلح با سیم پیچ الزم. میل ١٠

٠٩٠١٠١ 

 کیلوگرم ٢۵,۶٠٠  
رد ساده به قطر  تهیه،  ١٢بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچ الزم. میل ١٨تا 
٠٩٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,٢٧

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل
AII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچ میل ١٠به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٢,٨٠٠

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

٠٩٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٢,٠٠٠

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

 سیم پیچ الزم.

٠٩٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢٧,٩٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل
AIII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچ میل ١٠به قطر تا
 الزم.

٠٩٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢٣,٠٠٠

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

 پیچ الزم.

٠٩٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٢,١٠٠

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

 سیم پیچ الزم.

٠٩٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢٩,٠٠٠

رد رد پیش جوش(مش) ساخته شده از میل ه میل تهیه شب
همراه با سیم پیچساده، به انضمام بریدن و کارگذاشتن 

 الزم.

٠٩٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٩,٠٠٠

رد پیش جوش (مش) ساخته شده از ه میل تهیه شب
رد آجدار، به انضمام بریدن و کارگذاشتن همراه با سیم میل

 پیچ الزم.

٠٩٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ٩٩۵

رد چنانچه عملیات پائین تر ازها ردیفبها به  اضافه ی میل
ش با تلمبه موتوری در های زیرزمین انجام آب شود و آب

 حین اجرای کار ضروری باشد.

٠٩٠۴٠١ 

اری الزم. کیلوگرم ۶٠٠,٣٢    ٠٩٠۵٠١ تهیه و نصب میل مهار با جوش

 ٠٩٠۵٠٢ تهیه و نصب میل  مهار با پیچ و مهره. کیلوگرم ٣٨,٨٠٠  



رد  فصل نهم. کارهای فوالدی با میل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۴۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٨٠٠,٣۶

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

 ریزی.  الزم، قبل از بتن

٠٩٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ٣,٧٨٠  
وقت ٠٩٠۵٠٢و  ٠٩٠۵٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

ه انجام گردد.  مهاربندی به صورت شب
٠٩٠۵٠۴ 

 ٠٩٠۵٠۵ مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله تپانچه.تهیه  عدد ١١,٧٠٠  

  
 کیلوگرم 

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

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

٠٩٠۶٠١ 

  

 کیلوگرم ۴٠,١٠٠

تهیه بولت و سایر مصالح و وسائل الزم و انجام عملیات
پس کشیدن قطعات بتن به روش ج بولت برای

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

٠٩٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم 

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

 مهار نقطه ای و کشش، برحسب وزن میله.

٠٩٠٧٠٢ 

  
 کیلوگرم 

رد از اری، خم کاری، رزوه کردن میل تهیه، بریدن، تراش
رد وAIIنوع  اری سطح بتن و کارگذاشتن میل ، سوراخ

 رول پالک نمودن آن جهت ترمیم بتن یا موارد مشابه.

٠٩٠٨٠١ 

  
 کیلوگرم 

ردهایها ردیفبها به  اضافه رد وقت که از میل ی میل
رد.  آجدار پوشش  دار استفاده گردد برحسب وزن میل

٠٩٠٨٠٢ 

 ٠٩٠٨٠٣ تهیه و نصب میل مهار دو  سر رزوه با پیچ و مهره. کیلوگرم ۴٠٠,۴٢  



 فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۴۵  
 

 

 فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
 مقدمه

 
  .است ST.37. فوالد منظورشده در اين فصل، از نوع فوالد نرم معمولي  1
هـاي اسـتاندارد    بـه مأخـذ جـدول   گيرد، وزن كار طبق وزن تئوريـك و   يي كه پرداخت آنها بر اساس وزن كار صورت ميها رديف. در مورد 2

 مربوط يا جدول كارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.

ي اين فصل، بهاي برشكاري، سوراخكاري، جوشكاري، بستن پيچ و مهره، پرچكـاري، و همچنـين سـنگ زدن و كارهـاي     ها رديف. در تمام 3
ي واحد مربوط منظـور  ها قيمتپرچ و مانند آن، در   الكترود، پيچ و مهره، هاي مربوط به تهيه و مصرف مشابه، منظور شده است. همچنين هزينه

 يا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد. بها اضافهشده و از اين بابت 

هـاي   هـاي فلـزي، از ورق، تسـمه، ميلگـرد و پروفيـل      شامل تهيه مصالح و ساختن قطعات پل 100801و  100201، 100101ي ها رديف. بهاي 4
 آن در هر ارتفاع، با يك دست رنگ ضدزنگ است. مختلف و نصب

هاي نورد شده به هر طول و جوشكاري در صـورت لـزوم    هاي فلزي از پروفيل ، شامل هزينه تهيه شمع100502و  100501ي ها رديف. بهاي 5
ده بـه كـار رود، محاسـبه و    هاي تنظيم شـ  مجلس به ازاي هر كيلوگرم شمع كه طبق نقشه، مشخصات، دستور كار و صورت ها قيمتاست. اين 
 شود.   پرداخت مي

شود كه سـپر   هاي مختلف است و تنها در مواردي پرداخت مي شامل هزينه تهيه سپرهاي فلزي، به ابعاد و انواع اندازه 100503. بهاي رديف 6
كـه در بـار اول پـس از كوبيـدن، در     شـود   طبق نقشه يا با تصويب كارفرما در كار باقي بماند. قيمت كامل اين رديف، در صورتي پرداخت مي

زمين باقي بماند. در مواردي كه پس از يك يا چند بار مصرف سپر در زمين باقي گذاشته شود، درصد پرداخت رديـف بامحاسـبه و تشـخيص    
 دستگاه نظارت و تأييد كارفرما خواهد بود.

عيين شده در  نقشه يا دستور كار مهنـدس مشـاور باشـد و طـول     رود، كمتر از طول ت . هرگاه طولي از شمع فلزي كه در داخل زمين فرو مي7
هاي ديگر نباشد؛ بابت تمام طول شمع مطابق با نقشه يا دستوركار مهندس مشـاور، (در داخـل يـا خـارج از      اضافي شمع قابل استفاده در شمع

 شود.   زمين طبيعي) بهاي كامل رديف مربوط پرداخت مي

)، وزن قابل پرداخت عبارت اسـت از مجمـوع وزن مقـاطع اضـافه     100702و  100701، 100602، 100601ي ها رديف. در كارهاي تعميراتي (8
 % وزن قطعات حذف شده.25شده  و

 باشد.   شامل پاكسازي قطعه زمينه و اجراي يك دست رنگ ضدزنگ نيز مي 100702و  100701، 100602، 100601ي ها رديف. بهاي 9
 باشد. مي 9/10شده در اين فصل از نوع . بهاي پيچ و مهره منظور 10



 فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۴۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٣  
های فلزی به دهانه تهیه مصالح، نصب تیرها و بادبندهای پل

 متر، در هر ارتفاع. ٢۴تا 
١٠٠١٠١ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٩  
های فلزی به تهیه مصالح، نصب خرپاها و بادبندهای پل

 متر، در هر ارتفاع. ٢۴دهانه تا 
١٠٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٣٠,٢٠٠  
گیر به گالریهای بهمنتهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب 

 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
 کامل، در حال که در کار بماند.ها به طور  نصب آن

١٠٠٣٠٣ 

  

 مترطول 

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

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

١٠٠۴٠١ 

  

 مترطول 

ای کامل پوشش درز انبساط شانهتهیه مصالح و نصب 
متر، میل ۵٠جایی  دار خارج با میزان جابه فوالدی دندانه

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

١٠٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣٠  
تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب پوشش فلزی برای

 ها. درز انبساط در پل
١٠٠۴٠٣ 

  
 مترطول ٢٧١,٠٠٠

هرگاه انجام ١٠٠۴٠٢و  ١٠٠۴٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
زین درز ها ردیفعملیات مذکور در این  به منظور جای

 انبساط موجود انجام شود.

١٠٠۴٠۴ 

  
 کیلوگرم ١٩٠,۵

هرگاه انجام عملیات مذکور در ١٠٠۴٠٣بها به ردیف   اضافه
زین پوشش فلزی   این ردیف موجود انجامبه منظور جای

 شود.

١٠٠۴٠۵ 

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

 ١٠٠۵٠٢ ای به هر اندازه. های فلزی لوله تهیه شمع کیلوگرم ٢١,٧٠٠  

 کیلوگرم ۴٠٠,٢٢  
تهیه سپر فلزی به هر اندازه، در صورت که سپر در محل

 کوبیده شده باق بماند.
١٠٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ١٩,٢٠٠  
به هر قطر برای عملیات (CASING)های فلزی  تهیه لوله

 حفاری، در صورت که لوله در محل حفاری باق بماند.
١٠٠۵٠۴ 



 فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۴٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ١٠٠,٣۶  
های چوبی و بتن تهیه و نصب حفاظ فلزی نوک شمع

 ساخته. پیش
١٠٠۵٠۵ 

 کیلوگرم ١٠٠,٢۵  
، نبش یا ترکیبیتهیه شمع فلزی از تیر آهن، ورق،  ناودان

 از آنها.
١٠٠۵٠۶ 

  
 کیلوگرم ٨٣,٩٠٠

کاری، برش، تعمیر و مرمت تیرهای فلزی شامل وصله
اری، آهنگری با حداکثر  افزایش وزن قطعه تحت ٪۵جوش

 تعمیر در محل.

١٠٠۶٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٣۴  
های تقویت تیرهای فلزی به وسیله ورق و مقاطع پروفیل

 وزن اضافه شده. نورد شده برحسب
١٠٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,۵٩

تعمیر و مرمت خرپاهای فلزی شامل وصله کاری، برش،
اری، آهنگری با حداکثر  افزایش وزن قطعهدرصد   ۵جوش

 تحت تعمیر در محل برحسب وزن اضافه شده.

١٠٠٧٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,۴۵  
های نورد تقویت خرپاهای فلزی به وسیله ورق وپروفیل

 حسب وزن اضافه شده. شده بر
١٠٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ٢٣,١٠٠  
های فوالدی تهیه مصالح، ساخت و نصب دال پل از ورق

 های فلزی با هر دهانه و ارتفاع. برای پل
١٠٠٨٠١ 

 کیلوگرم ٢٧,٩٠٠  
گیر و نظایر های بهمن تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ

 آن، از قطعات نورد شده، ورق و سایر  مقاطع مشابه.
١٠٠٩٠١ 



 فصل یازدهم. کارهای فوالدی سب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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 فصل یازدهم. کارهای فوالدی سب
 مقدمه

 
هـاي اسـتاندارد    وزن كار طبـق وزن تئوريـك و بـه مأخـذ جـدول     گيرد،  يي كه پرداخت آنها بر اساس وزن كار صورت ميها رديف. در مورد 1

 هاي كارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد. مربوط يا جدول

ي اين فصل، بهاي برشكاري، سوراخكاري، جوشكاري، بستن پيچ و مهره، پرچكـاري، و همچنـين سـنگ زدن و كارهـاي     ها رديف. در تمام 2
ي واحد مربوط منظـور  ها قيمتپرچ و مانند آن، در   هاي مربوط به تهيه و مصرف الكترود، پيچ و مهره، ينهمشابه، منظور شده است. همچنين هز

 يا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد. بها اضافهشده و از اين بابت 

ي هـا  فصـل ي هـا  رديـف گانـه از  سازي آنهـا جدا   و پي كني پيسازي دارد، هزينه  و پي كني پييي از اين فصل كه اجراي آنها نياز به ها رديف. 3
 شود. سربار ناشي از قلت حجم و پراكندگي كار در قيمت منظور شده است. مربوط پرداخت مي

باشـد، در بقيـه    گالوانيزه  و با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده مي 10.9يا  8.8نوع  از 110201. پيچ و مهره به كار برده شده در رديف 4
 باشد. مهره مصرف شود از نوع فوالد نرم معمولي ميچنانچه پيچ و  ها رديف

باشد؛ چنانچه طبق دستور كارفرما اين ضخامت كمتر يا  ميكرون مي 100ها به ميزان  ها و زبانه براي گالوانيزه كردن تسمه 110203. رديف 5
 شود. بيشتر شود، بهاي آن به تناسب از رديف مزبور محاسبه مي

ديده در محل است؛ در صـورتي كـه فقـط بـازكردن گاردريـل       هاي آسيب زكردن، مرمت و بستن مجدد گاردريلمربوط به با 110105. رديف 6
 شود.   استفاده مي 110702مورد نظر باشد از رديف 

 ، پرداخت رديف ديگر در آن مورد مجاز نيست.110801و  110702ي ها رديف. با پرداخت هريك از 7

 هاي مورد استفاده، جزء مصالح تحويلي كارفرما است. لوله مها و يا ني ، لوله110501. در رديف 8

 دار مورد استفاده، جزء مصالح تحويلي كارفرما است. هاي كنگره ، لوله110502. در رديف 9

ي فصـول  هـا  رديـف هـا از   ريزي محاسبه نشده است و اين هزينـه  هاي عمليات خاكي و بتن ، هزينه110502و  110501ي ها رديف. در بهاي 10
 گردد. مربوط، محاسبه و پرداخت مي

 



 فصل یازدهم. کارهای فوالدی سب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
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 خارج

١١٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٣٣,٩٠٠

تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل) از ورق گالوانیزه
ها و های راه و پل کنارهها و اتصاالت مربوط برای  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 ٩٠٠,٣۴  
های آجدار فوالدی به ابعاد مختلف تهیه و نصب تسمه

 خاک با پیچ و مهره الزم.برای مسلح کردن 
١١٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٢١,٣٠٠  
گیر فوالدی در قطعات های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه

 ساخته بتن برای مسلح کردن خاک. پیش
١١٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,١٣

در ١١٠٢٠٢و  ١١٠٢٠١ی ها ردیفبها نسبت به  اضافه
رون  ١٠٠ها به میزان  ها و زبانه صورت که تسمه گالوانیزهمی

 شوند.

١١٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢٧,١٠٠

های تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها، عالئم راه و پایه چراغ
ل و اندازه، ساخت و نصب کامل آن زن به هر ش ها چشم

زن.  به غیر از صفحه تابلو یا چراغ چشم

١١٠٣٠١ 

 کیلوگرم ٣٠٠  
هرگاه تابلو مورد نظر برای ١١٠٣٠١بها به ردیف  اضافه

 نصب، کشویی باشد.
١١٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ٣٠,٠٠٠  
تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیم (فنس) به هر

ل و اندازه ونصب کامل آن.   ش
١١٠٣٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢٠٠,٢۵

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

 یا تور سیم وسایر کارهای مشابه. 

١١٠٣٠۴ 

 کیلوگرم ٨٠٠,٣۵  
، ناودان تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه با نبش

 ها.  و مانند آن
١١٠٣٠۵ 

 کیلوگرم ٣۶,۶٠٠  
های پناه با پروفیل تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان

 .  توخال
١١٠٣٠۶ 
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 کیلوگرم ٣۵,۶٠٠  
تهیه و نصب تور سیم 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 ۶٠٠,٣٣  

 کیلوگرم ٣٠٠,۵۶  
نچه و درپوش ، برای تخلیه تهیه و نصب لوله، ل های چدن

 ها و موارد مشابه.  های سطح روی پل آب
١١٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ٧٠٠,٢۶

ها های مربوط و نصب آن های چدن با قاب تهیه درپوش
ها،  به انضمام تهیه و به کاربردن مصالح الزم روی چاه
یم قاب  ها.  برای تح

١١٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٣,٨٠٠

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

اری و ساییدن.  جوش

١١٠۴٠٣ 

 کیلوگرم ۴۵٠  
های فوالدی در آبروها ونظایر آن به لوله ها و نیم نصب لوله

 هر قطر. 
١١٠۵٠١ 

 ١١٠۵٠٢ دار در آبروها به هر قطر. های کنگره مونتاژ و نصب لوله کیلوگرم ١,٧١٠  

 کیلوگرم ٣١,٧٠٠  
گاباریت) با سنج ( های ارتفاع تهیه و نصب شاخص

 های نورد شده.  پروفیل
١١٠۶٠١ 

  
 کیلوگرم ۵,۵٧٠

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

 تعمیرشده.

١١٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ۶۶٠

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

اری، دسته بندی و حمل به شامل بازکردن، برش
 راهدارخانه.

١١٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ١٣٠,۶  
برحسب وزن کل گاردریل ترفیع دادهترفیع انواع گاردریل 

 شده.
١١٠٨٠١ 
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 فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتن 
 مقدمه 

 
 ي اين فصل، منظور از سيمان به صورت عام، سيمان پرتلند معمولي است، مگرآن كه صراحتاً نوع آن تعيين شود. ها رديف. در تمام 1

 اي يا شكسته، براي مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فني پيمان خواهد بود. . انتخاب شن وماسه به صورت طبيعي رودخانه2

سنگي، بارگيري و حمل تا فاصله يك كيلومتر از مركز ثقل برداشـت تـا محـل مصـرف و      ي اين فصل، هزينه تهيه مصالحها رديف. در تمام 3
ي هـا  رديـف باراندازي، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگي از يك كيلومتر تجاوز كند. بهاي حمل مازاد، برحسب مورد، طبـق  

 اي محاسبه هزينه حمل مازاد بر يك كيلومتر شن و ماسـه، معـادل  شود.  بر ، از فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت مي030903و  030902
شود. در صورتي كه محل تأمين شن و ماسه بتن متفـاوت باشـد، بـه جـاي      بتن درنظر گرفته مي مترمكعبشن و ماسه براي هر  مترمكعب 3/1

 گيرد.   مالك عمل قرار مي 8/0و براي شن، ضريب  5/0، براي ماسه، ضريب 3/1ضريب 

كيلـومتر، بـر اسـاس     30منظور شده و هزينه حمـل مـازاد بـر     ها قيمتكيلومتر و باراندازي، در  30ه بارگيري و حمل سيمان تا فاصله . هزين4
 شود.  ي مربوط درفصل حمل و نقل پرداخت ميها رديف

ا محـل مصـرف و بارانـدازي،    ي واحد اين فصل تا فاصله يك كيلومتر از محل برداشـت تـ  ها قيمت. بهاي بارگيري و حمل آب مصرفي، در 5
بـتن، طبـق رديـف     مترمكعـب ليتر براي هـر   500منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مازاد بر يك كيلومتر باشد، بهاي حمل اضافي بر مبناي 

 شود.  ، از فصل عمليات خاكي با ماشين، پرداخت مي030904

 ربوط به آن از فصل حمل و نقل قابل پرداخت است.هزينه حمل پمپ بتن منظور نشده است وهزينه م 120208. در رديف 6

بندي مصالح، ساختن، حمل بتن ساخته شده در كارگاه به محل مصرف، ريختن بتن به اشكال مختلف، مرتعش نمـودن، هرگونـه    . هزينه دانه7
منظور شده است. در صـورتي   ها ديفرها، در بهاي واحد  افت ناشي از متراكم كردن، ريخت و پاش بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و ساير هزينه

 شود. پرداخت مي 120801كه بتن به لحاظ بعد فاصله ايستگاه بتن تا محل مصرف بايد با تراك ميكسر حمل شود بهاي رديف 

 ريزي كسر نخواهد شد. يا كمتر باشد، ازحجم بتن مترمكعب  05/0ها  هاي تعبيه شده در بتن كه حجم هر يك از آن . حجم حفره8

يي عـالوه بـر   بهـا  اضـافه ساز و حمل آن با تراك ميكسر انجام شود، هيچ گونـه   نانچه طبق مشخصات فني، ساخت بتن توسط دستگاه بتن. چ9
سـاز،   شود؛ ولي حمل مازاد بر يك كيلومتر آب ومصالح سنگي بتن تا محـل دسـتگاه بـتن    بيني شده در اين فصل، پرداخت نمي ي پيشها قيمت

ساز تا محل مصرف، برحسب حجـم بـتن ريختـه شـده، از رديـف       د و حمل بتن با تراك ميكسر از محل دستگاه بتنشو محاسبه و پرداخت مي
 ساز بايد به تأييد مهندس مشاور برسد.  شود. در اين حالت محل استقرار دستگاه بتن ، پرداخت مي120801

شـود، اضـافه مصـرف بـتن بـراي پرشـدن        مـي  ترمـي انجـام    هاي حفاري شده و فضاهاي خالي آن، كه بـه طريـق   ريزي در محل . براي بتن10
درصد مازاد بر حجم تئوريك طبق نقشه يا تأييـد مهنـدس مشـاور قابـل پرداخـت       10هاي جداره و انبار انتهاي شمع، حداكثر تا سقف  سوراخ

ايد نمودار مصرف در اعماق مختلـف  است. براي كنترل مقطع حفاري شده و جلوگيري از الغر شدن احتمالي و آگاهي از ميزان مصرف بتن، ب
 ترسيم و به تأييد مهندس مشاور برسد.  

هاي حفاري، صعوبت ناشي از استفاده از غالف مخصوص و بتن ريزي در زير سطح آب وهمچنين اجراي بـتن   ريزي در محل . در مورد بتن11
 شود.  يي از اين بابت پرداخت نميبها اضافهمنظور شده و  ها قيمتدر بتن مسلح، در 

 شود.   بندي وچوب بست انجام مي ريزي طبق روش تعيين شده در فصل قالب گيري ارتفاع بتن . در اين فصل اندازه12

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

 سالم.هاي  ديده بتن تا رسيدن به قسمت هاي آسيب . كندن و جداكردن تمام قسمت13-1
 . پاك كردن سطح تماس بتن قديم و جديد از گرد و غبار و مواد اضافي.13-2
 . شياردادن و مضرس كردن سطح بتن قديم براي اتصال بهتر.13-3
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 . پاكسازي و زنگزدايي ميلگرد در بتن مسلح.13-4
 و چوب بست، ساخت و نصب شوت و مانند آنها.. ايجاد شرايط مناسب براي سهولت در بتن ريزي مانند استفاده از زيرپايي، داربست 13-5
هايي است كه افت صفر مورد نظر است.در اين صورت الزم اسـت از مـوادي كـه داراي     . منظور از گروتينگ پركردن فضاي خالي در محل14

 اين ويژگي باشند استفاده شود و مالحظات اجرايي مربوط نيز رعايت شود.

 صفر، جزء مصالح تحويلي كارفرما است.، مصالح با افت 120901. در رديف 15
 شوند.   هاي بتن جزء مصالح تحويلي كارفرما محسوب مي ي اين فصل افزودنيها رديف. در 16
 قابل اعمال نيست. 120107به رديف  120703  ي رديفبها اضافه. 17
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عب ۴٣۴,۵٠٠  مترم

سته، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عب کیلوگرم سیمان در ١٠٠ای، با  از مصالح رودخانه مترم

 بتن.

١٢٠١٠١ 

  
عب ۴٨٧,٠٠٠  مترم

سته، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ١۵٠ای، با  از مصالح رودخانه کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠٢ 

  
عب ۵٠٠,۵۴٠  مترم

سته، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ٢٠٠ای، با  از مصالح رودخانه کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠٣ 

  
عب ۵٩٧,٠٠٠  مترم

سته، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ٢۵٠ای، با  از مصالح رودخانه کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠۴ 

  
عب ۵٠٠,۶۵٠  مترم

سته، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ٣٠٠ای، با  رودخانهاز مصالح  کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠۵ 

  
عب ۵٠٠,۶٩٩  مترم

سته، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عب ٣۵٠ای، با  از مصالح رودخانه کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠۶ 

  
عب ٧۴٨,٠٠٠  مترم

سته،تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا  ش
عب ۴٠٠ای، با  از مصالح رودخانه کیلوگرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠٧ 

عب ۴٠٠,٣٢    مترم
ی بتن ریزی چنانچه بتن درها ردیفبها به  اضافه

 متر یا کمتر اجرا شود. سانت ١۵های  ضخامت
١٢٠٢٠١ 

عب ۵۴,۶٠٠    مترم
ها پلبهای بتن ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه  اضافه

 متر. ٣تا ارتفاع حداکثر 
١٢٠٢٠٢ 

عب ٧١,٩٠٠    مترم
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 

عب ٩۴,۶٠٠    مترم
ها، پل ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه بهای بتن اضافه
 متر  باشد. ٧تا  ۵ریزی بیش از  ارتفاع محل بتنهرگاه 

١٢٠٢٠۴ 

عب ١٢۴,۵٠٠    مترم
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 

عب ٠٠٠,١۶۴    مترم
ها، پل پایهریزی از پی به باال در دیوارها و  بهای بتن اضافه

 متر  باشد. ١١تا  ٩ریزی بیش از  هرگاه ارتفاع محل بتن
١٢٠٢٠۶ 



 فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتن 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۵۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ۵٢,٣٠٠    مترم
ها (دال، تیر و روی پل ریزی تابلیه و پیاده بهای بتن اضافه

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

عب ۶٧,١٠٠    مترم
ریزی از در بتنی بتن ریزی هرگاه ها ردیفبها به  اضافه

 پمپ استفاده شود.
١٢٠٢٠٨ 

  
عب   مترم

ریزی در شرایط ی بتن درجا برای بتنها ردیفبها به  اضافه
 ریزی باشد. سازی محل بتن غیر متعارف که نیازمند آماده

١٢٠٢٠٩ 

  
عب ٧۴,۶٠٠  مترم

ریزی که در زیر سطح آب انجام بها به هر نوع بتن اضافه
ش حین انجام  کار با تلمبه موتوری الزامشود و آب

 باشد.

١٢٠٢١٠ 

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

. کش و مرتعش کردن رویه بهای ماله اضافه مترمربع     ١٢٠٢١٢ های بتن

عب ٨٠٠,١۵    مترم
ریزی در صورت مصرف بتن ی بتنها ردیفبها به  اضافه

 در بتن مسلح.
١٢٠٢١٣ 

  
 مترمربع ۴٠٠,۵٧

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

عب به ضخامت   متر. سانت ٣سیمان در هر مترم

١٢٠٣٠١ 

  
عب   مترم

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

١٢٠۴٠١ 

  
 تن 

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

١٢٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم 

اختالط و کاربرد انواع افزودنیها  در بتن مانند ضدیخ،
روسیلیس، بندی، ضدترک، تندگیر و کندگیرکننده آب ها، می
 ها. کننده روان فوقها و  کننده روان

١٢٠۵٠١ 

عب ٣٧,١٠٠    مترم
، درصورت که ریزی یا بتن ی بتنها ردیفبها به  اضافه پاش

 شن و ماسه بتن از سنگ کوه تهیه شود. 
١٢٠۶٠١ 

 کیلوگرم ٣١  
ها به در بتن ویا مالت ٢بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه

 .١جای سیمان نوع 
١٢٠٧٠١ 

 کیلوگرم ۵٣  
ها در بتن و یا مالت ۵بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه

 .١به جای سیمان نوع 
١٢٠٧٠٢ 

  
 کیلوگرم ١,٠۵٠

بها برای مصرف سیمان اضاف نسبت به عیار درج اضافه
ی بتن ریزی در صورت که از سیمان نوعها ردیفشده در 

 استفاده شود. ١

١٢٠٧٠٣ 



 فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتن 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۵۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
۵,۴٩٠ 

عب    -مترم
 کیلومتر

سر از محل دستگاه بتنحمل بتن با  ساز تا محل تراک می
مصرف، به ازای هر ی کیلومتر. کسر کیلومتر به تناسب

 محاسبه میشود.

١٢٠٨٠١ 

عب ٢١,٩٠٠    دسیمترم
انجام گروتینگ (پرکردن) با مصالح و مواد با افت صفر در

 های مورد نظر. محل
١٢٠٩٠١ 

عب ٨٩,٢٠٠    دسیمترم
هرگاه از گروت پمپ استفاده ،١٢٠٩٠١بها به ردیف  اضافه
 شود.

١٢٠٩٠٢ 



 ساخته فصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتن پیش
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۵۶  
 

 

 ساخته فصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتن پیش
 مقدمه

 
ساخته به صورت آماده بر عهده پيمانكار است و هزينه آن بر اساس فاكتور معتبر و مورد تأييـد دسـتگاه    هاي بتني پيش فصل تهيه تير. در اين 1

 پرداخت خواهد شد. 14/1نظارت با ضريب 
مربـوط از فصـل    يهـا  رديـف ي اين فصل منظور نشده است و بهاي آن بـه طـور جداگانـه و طبـق     ها رديف. هزينه تهيه و نصب ميلگرد در 2

 شود. كارهاي فوالدي با ميلگرد پرداخت مي

كيلـومتر   30كيلومتر و باراندازي در نظر گرفته شده است و هزينـه مـازاد بـر     30ي اين فصل هزينه بارگيري و حمل سيمان تا ها رديف. در 3
 شود. ي مربوط از فصل حمل و نقل پرداخت ميها رديفبراساس 

ساخته بتني به هر فاصـله و بارانـدازي    ، هزينه حمل مصالح سنگي و آب تا محل ساخت قطعات پيش6تا  2هاي  ي گروهها رديف. در قيمت 4
ساخته بتني از محل ساخت و حمل به محل نصـب   در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، و همچنين بارگيري قطعات پيش

 منظور شده است. 130301  هزينه بند كشي جدول در رديف به هر فاصله، باراندازي و نصب در نظر گرفته شده است.

متر، از جرثقيل استفاده شود، در صورت لزوم و تأييد مهندس مشاور، هزينـه سكوسـازي    20هاي به دهانه تا  . چنانچه براي نصب تيرهاي پل5
 براي استقرار جرثقيل، جداگانه از فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت خواهد شد.

 ، منظور شده است.6تا  2هاي  ي گروهها رديفبندي در  قالب . هزينه6

ها با بتن يا سنگ الشه، يا قلوه سـنگ   ، شامل تهيه، حمل و نصب كول در هر عمق و پر كردن فضاي خالي پشت كول130601. بهاي رديف 7
 ، طبق نقشه و مشخصات است.متر سانتي 10به ضخامت متوسط تا 

اي  ، بهاي پر كردن محل اتصاالت با مصالح مورد نياز، منظور شده اسـت و از ايـن بابـت پرداخـت جداگانـه     ي اين فصلها رديف. در قيمت 8
 گيرد. صورت نمي

 منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسير است. 130301. در رديف 9

 شود. اگانه از فصول مربوط پرداخت ميها، جد ي اين فصل منظور نشده است. اين نوع هزينهها رديف. هزينه انجام عمليات خاكي در 10

ي مربـوط بـا اعمـال    هـا  رديـف كشي با تلمبه موتوري باشد، بهـاي   هاي بتني نياز به آب هاي سيماني و بتني يا كول . چنانچه براي نصب لوله11
 شود. پرداخت مي 07/1ضريب 

ي اين فصل، سيمان نوع يك است. براي پرداخت هزينه سيمان اضافي (نسبت به عيار تعيين شده در ها رديف. سيمان در نظر گرفته شده در 12
 شود. ي مربوط در فصل احداث و مرمت ابنيه بتني استفاده ميها رديفي نوع سيمان، برحسب مورد، از بها اضافه) و ها رديف

 شود. پرداخت مي 130302عيار سيمان، بر اساس رديف  بابت كسربهاها، با در نظر گرفتن  . بهاي تهيه و نصب قرنيز پل13

به طور كامل پرداخت خواهد شـد. در صـورتي    مترمكعب 4/0ساخته بتني با حجم بيش از  براي قطعات پيش 130802. بهاي واحد رديف 14
 درصد از بهاي واحد اين رديف قابل پرداخت است. 70باشد، فقط  مترمكعب 4/0ساخته بتني كمتر از  كه حجم قطعات پيش

اضـافه   متـر  سـانتي  10ي آن به ازاي هـر  بها اضافهمورد نظر باشد  متر سانتي 100كه تهيه و نصب لوله مسلح بتني به قطر بيش از  . در صورتي 15
مورد نظر باشد بهـاي آن   متر سانتي 125ه تهيه و نصب لوله به قطر درصد خواهد بود. به طور مثال چنانچ 20معادل  متر سانتي 100قطر مازاد بر 
 برابر است با:

)٢/٠×10
          متر سانتي 100بهاي تهيه و نصب لوله بتني به قطر  ) ×١+ 100125



 ساخته قطعات بتن پیشفصل سیزدهم. تهیه و نصب 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۵٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ٣٣٩,٠٠٠    مترم
متر و ١٠ساخته به طول  بارگیری و حمل  تیرهای بتن پیش

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

  
عب ۵٠٠,٢,٠٨٧  مترم

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

 اول. 

١٣٠١٠٢ 

  

عب ٨١٠,۶  مترم

متر و کمتر ١٠ساخته به طول  بهای حمل تیرهای بتن پیش
در صورت که فاصله حمل از محل بارگیری تا محل نصب،
بیش از ی کیلومتر باشد؛ برای هر کیلومتر اضافه بر ی

کیلومتر اول بر حسب حجم تیر. (کسر کیلومتر به تناسب
 محاسبه میشود).

١٣٠١٠٣ 

عب ۵٠٠,٣٧١    ١٣٠١٠۴ متر و کمتر. ١٠ساخته به طول  نصب تیرهای بتن پیش مترم

عب ٣,١۶٠    مترم
که به طول تیرمتر  ۵به ازای هر  ١٣٠١٠٣بها به ردیف اضافه

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

عب ۵٠٠,۵۴٢,٢    مترم
متر که به طول تیر ۵به ازای هر  ١٣٠١٠۴بها به ردیف اضافه

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

  
 مترمربع ١۶٢,٠٠٠

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

 های بزرگ. بین تیرها، در پل

١٣٠٢٠١ 

  
عب ۵٠٠,٢,٠٧٨  مترم

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

عب  .١:۵ماسه سیمان  مالت و سیمان در مترم

١٣٠٣٠١ 

  
عب ١,٨۵١,٠٠٠  مترم

کیلو ٣٠٠ساخته با عیار   تهیه و نصب قطعات بتن پیش
عب، برای دال روی کانال ها ها، درپوش چاه سیمان در مترم

 ها و موارد مشابه. و قنات

١٣٠٣٠٢ 

عب ١,٢٣٧,٠٠٠    مترم
با بتن به (گاردبلوک)،های حفاظ  تهیه و جاگذاری بلوک

عب بتن. ٢۵٠عیار   کیلوگرم سیمان در مترم
١٣٠٣٠٣ 

  
عب ۵٠٠,۵٢٣,٢  مترم

کیلو ٣۵٠تهیه و نصـب قطعات بتن پیش ساخته با عیار 
عب و حجم تا  عب برای مسلح ٠٫٢١سیمان در مترم مترم

 کردن خاک.

١٣٠٣٠۴ 

  
عب ٢,٢۶۴,۵٠٠  مترم

کیلو ٣۵٠ساخته باعیارتهیه و نصـب قطعات بتن پیش 
عب و حجم بیش از  ٠٫۶٠تا  ٠٫٢١سیمان در مترم

عب برای مسلح کردن خاک.  مترم

١٣٠٣٠۵ 

عب ١,٣٨٠,٠٠٠    مترم
تهیه و نصب بلوکهای بتن جداکننده ترافی (نیوجرس

عب بتن. ٢۵٠باریر) با بتن به عیار   کیلوگرم سیمان در مترم
١٣٠۴٠١ 



 ساخته قطعات بتن پیشفصل سیزدهم. تهیه و نصب 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۵٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ١٢٣,٠٠٠  
متر، با سانت ٢٠نصب لوله سیمان به قطر داخل  تهیه و

عب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلوگرم سیمان در مترم
١٣٠۵٠١ 

 مترطول ١۴٨,٠٠٠  
متر، با سانت ٢۵تهیه و نصب لوله سیمان به قطر داخل 

عب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلوگرم سیمان در مترم
١٣٠۵٠٢ 

 مترطول ٢٢٧,٠٠٠  
متر، با سانت ٣٠لوله سیمان به قطر داخل تهیه و نصب 

عب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلوگرم سیمان در مترم
١٣٠۵٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٢٩٠  
متر، با سانت ۴٠تهیه و نصب لوله سیمان به قطر داخل 

عب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلوگرم سیمان در مترم
١٣٠۵٠۴ 

 مترطول ٣٩۵,۵٠٠  
متر، با سانت ۵٠سیمان به قطر داخل تهیه و نصب لوله 

عب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلوگرم سیمان در مترم
١٣٠۵٠۵ 

  
 مترطول ٣۵٠,٠٠٠

متر و سانت ۶٠تهیه و نصب لوله بتن مسلح به قطر داخل 
کیلوگرم ٣۵٠متر، با بتن به عیار  سانت ٨ضخامت جدار 

عب بتن.  سیمان در مترم

١٣٠۵٠۶ 

  
 مترطول ۴١۶,۵٠٠

متر و سانت ٨٠تهیه و نصب لوله بتن مسلح به قطر داخل 
کیلوگرم ٣۵٠متر، با بتن به عیار  سانت ١٠ضخامت جدار 

عب بتن.  سیمان در مترم

١٣٠۵٠٧ 

  
 مترطول ۵٨٧,٠٠٠

متر و ١تهیه و نصب لوله بتن مسلح به قطر داخل 
کیلوگرم ٣۵٠متر، با بتن به عیار  سانت١٢ضخامت جدار 

عب بتن.  سیمان در مترم

١٣٠۵٠٨ 

  

 مترطول ۵٠٠,٩١٢

ل از سه های بتن مسلح پیش تهیه و نصب کول ساخته متش
یم قنات ها با بتن به عیار قطعه در هر عمق، به منظور تح

عب بتن، به انضمام پرکردن پشت ٣۵٠ کیلو سیمان در مترم
 کول.

١٣٠۶٠١ 

  
عب   مترم

ساخته (با مقاطع های  بتن پیش صندوقهتهیه و نصب 
کیلوگرم سیمان در ٣۵٠مختلف نعل اسبی، مربع و...) با عیار

عب بتن.  مترم

١٣٠٧٠١ 

 عدد ٧٣۴,۵٠٠,۶  
متر با ٢۵ساخته بتن تا طول  تنیده پیش نصب تیرهای پیش
 استفاده از جرثقیل.

١٣٠٨٠١ 

 عدد ٧٢,٨٠٠  
، باریر وساخته بتن نظیر  نصب قطعات پیش انواع نیوجرس

 گاردبلوکهای بزرگ، با استفاده از جرثقیل.
١٣٠٨٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٢۶٢  
ساخته بتن با قطرهای مختلف، با های پیش نصب لوله

 استفاده از جرثقیل.
١٣٠٨٠٣ 

 ١٣٠٨٠۴ ساخته بتن با استفاده از جرثقیل. های پیش نصب صندوقه عدد   
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 فصل چهاردهم. زیراساس و اساس
 مقدمه

 
هاي كندن، بارگيري و حمل تا فاصله يـك كيلـومتر    اي (توونان) هزينه ي تهيه مصالح زير اساس و همچنين تهيه مصالح رودخانهها رديف. در 1

از محل معدن تا محل مصرف و بار اندازي در محل مصرف، در نظر گرفته شده است. هزينه حمل مازاد بـر يـك كيلـومتر برحسـب مـورد از      
 فصل عمليات خاكي با ماشين، بر اساس حجم مصالح كوبيده شده پرداخت خواهد شد. 030903تا    030902ي  ها رديف

تا حـد   (Oversize)هاي درشت معدن  بندي و جداكردن دانه هاي مربوط به اصالح دانه ، هزينه140103تا  140101ي ها رديفي ها قيمت. در 2
هـاي   عدن تعيين خواهد شد، در نظر گرفته شـده اسـت. چنانچـه دانـه    هاي نمايانگر وضع م درصد وزن كل مصالح معدن كه براساس نمونه 10

درصد باشد، و براي جداكردن آنها استفاده از سرند الزم باشد، در ايـن صـورت بـا     10درشت معدن تعيين شده براي مصالح زيراساس بيش از 
كوبيده شده تعلق خواهد گرفت. هزينه كندن، بارگيري، ، به حجم زيراساس 140201ي رديف بها اضافهپيشنهاد مهندس مشاور و تأييد كارفرما، 

ي زيراساس منظور شـده و از  ها قيمتحمل و باراندازي اضافه مصالح كه براي تهيه حجم مورد نياز مصالح طبق مشخصات ضروري است. در 
 اي به عمل نخواهد آمد. اين بابت پرداخت جداگانه

منظـور شـده و هزينـه     هـا  قيمتي اين فصل، بهاي تهيه و حمل آب تا فاصله يك كيلومتر از محل برداشت تا محل مصرف در ها رديف. در 3
مصـالح سـنگي    مترمكعـب ليتر بـراي هـر    100فصل عمليات خاكي با ماشين و بر مبناي  ،030904حمل مازاد بر يك كيلومتر بر اساس رديف 

 شود. اختالط خاك بستر با آهك شكفته به صورت كوبيده شده، محاسبه و پرداخت مي مكعبمترليتر براي هر  400كوبيده شده يا 

توان با رعايت مشخصـات فنـي از    ، مي4هاي زير الك نمره  . در صورتي كه مصالح اساس از سنگ شكسته كوهي تهيه شود، براي تأمين دانه4
يي بابت تهيه مصالح و تفاوت حمل و اختالط، منظـور نخواهـد شـد.    كسربهاه يا اي استفاده كرد و براي اين كار، هيچ گونه اضاف ماسه رودخانه

 هاي شكسته كه به طور طبيعي از كوه ريزش كرده است براي مصالح اساس و زير اساس مجاز نيست. استفاده از سنگ

شـكن،   حمل و باراندازي در محـل سـنگ   ي مربوط به تهيه و حمل مصالح اساس، هزينه كندن و بارگيري مصالح از معدن،ها قيمت. در تمام 5
شكن، بارگيري و حمل به محل مصرف و بارانـدازي در محـل مصـرف،     شكستن و سرند كردن مصالح، بارگيري و حمل به دپو در محل سنگ

ل مـازاد  منظور شده، يك كيلومتر است. هزينه حمـ  ها قيمتمنظور شده است. مسافتي كه براي حمل مصالح از محل معدن تا محل مصرف در 
از فصل عمليات خاكي با ماشين بر اساس حجم مصالح كوبيده شـده   030903و  030902ي ها رديفبر يك كيلومتر، برحسب مورد بر اساس 

 شود.   محاسبه و پرداخت مي

اس دسـتور كـار و   اي ( توونان ) مطابق ابعاد اليه كوبيده شـده كـه بـر اسـ     گيري حجم قشرهاي اساس، زير اساس و مصالح رودخانه . اندازه6
 گيرد. رعايت مشخصات فني اجرا شده است، صورت مي

شـود و   ي تهيه مصالح زيراساس و اسـاس اسـتفاده مـي   ها رديفهاي راه، برحسب مورد از  . براي تأمين مصالح و كوبيدگي مورد نياز در شانه7
متر  2ليات اساس و زيراساس و حداكثر تا عرض نهايي سازي، جدا از عم وقتي قابل پرداخت است كه مصالح شانه 140801ي رديف بها اضافه

 انجام شود.

شود، طبق دستور كار و برداشت وضع موجود شانه راه، با تأييد مهنـدس   مصرف مي ها راهسازي بهسازي  . حجم مصالح مورد نياز كه در شانه8
 مشاور و تصويب كارفرما، محاسبه خواهد شد.

 شود. مربوط به آن بر اساس حجم مصالح پخش شده (بدون كوبيدگي) محاسبه ميو هزينه حمل مازاد  141001. رديف 9

شود. هزينه پخش، آبپاشي و كوبيدن رديف يـاد شـده بـر     ، طبق اندازه گيري بر اساس حجم كوبيده شده پرداخت مي141002. بهاي رديف 10
 حسب مورد از رديف مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين، پرداخت خواهد شد.

11 .PI است.  9حداكثر  141002و  141001ي ها رديفاي (تونان) موضوع  مجاز براي مصالح رودخانه 
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مربوط به مرمت موضعي نشست و شكست راه اسـت و مصـالح مصـرفي و حمـل آن برحسـب مصـالح مصـرفي (بـدون          141201. رديف 12
 شود. كوبيدگي) محاسبه مي

بيشتر باشد بهاي كار از فصول مربوط در  فهرسـت   مترمكعب 500صل به صورت پيوسته از . در صورتي كه حجم عمليات مربوط به اين ف13
 بها راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن قابل پرداخت است.   

تخليه مواد لجني در پاي كار و حمل مصالح جايگزين تا يك كيلـومتر لحـاظ گرديـده و هزينـه حمـل مـازاد بـر يـك          140901. در رديف 14
از فصل عمليات خاكي با ماشين بر اساس حجم مصالح كوبيده شده محاسبه  030903و  030902ي ها رديفمتر، برحسب مورد بر اساس كيلو

 شود.   و پرداخت مي
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ١٠٠,۵۶  مترم

ای، بارگیری و تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه
حمل تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل

 باشد.متر  میل ۵٠مصرف، وقت که دانه بندی صفر تا 

١۴٠١٠١ 

  
عب ۴٠٠,۵٧  مترم

ای، بارگیری تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه
وحمل تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل

 متر باشد. میل ٣٨مصرف، وقت که دانه بندی صفر تا 

١۴٠١٠٢ 

  
عب ۵٠٠,۶١  مترم

ای، بارگیری تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه
تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محلوحمل 

 متر باشد. میل ٢۵مصرف، وقت که دانه بندی صفر تا 

١۴٠١٠٣ 

  

عب ١٢,٠٠٠  مترم

، به منظور١۴٠١٠٣تا  ١۴٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
درصد ١٠بندی، وقت که مصالح معدن بیش از  اصالح دانه

 ، تر از هایی درشت دانهنسبت به وزن کل مصالح استخراج
 حد مشخصات تعیین شده داشته باشد.

١۴٠٢٠١ 

  
عب   مترم

، بارگیری و حمل تا تهیه مصالح زیراساس از سنگ کوه
فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف

 متر باشد. میل ۵٠بندی صفر تا  وقت که دانه

١۴٠٣٠١ 

  
عب   مترم

، بارگیری و حمل تاتهیه مصالح زیراساس از سنگ  کوه
فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف

 متر باشد. میل ٣٨بندی صفر تا  وقت که دانه

١۴٠٣٠٢ 

  
عب   مترم

، بارگیری و حمل تا تهیه مصالح زیراساس از سنگ کوه
فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف

 متر باشد. میل ٢۵بندی صفر تا  وقت که دانه

١۴٠٣٠٣ 

  

عب ۵٠٠,١٠١  مترم

ای، بارگیری وحمل تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل

متر باشد و میل ۵٠مصرف، وقت که دانه بندی صفر تا 
در دو ۴درصد مصالح مانده روی ال نمره  ٧۵حداقل 

سته شود.  جبهه ش

١۴٠۴٠١ 

  

عب ١٠۵,۵٠٠  مترم

ای، بارگیری وحمل تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل

متر باشد و میل ٣٨مصرف، وقت که دانه بندی صفر تا 
در دو ۴درصد مصالح مانده روی ال نمره  ٧۵حداقل 

سته شود.  جبهه ش

١۴٠۴٠٢ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ٠٠٠,١٠۶  مترم

ای، بارگیری وحمل تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل

متر باشد و میل ٢۵مصرف، وقت که دانه بندی صفر تا 
در دو ۴درصد مصالح مانده روی ال نمره  ٧۵حداقل 

سته شود.  جبهه ش

١۴٠۴٠٣ 

  
عب ٧١٠,۴  مترم

، هرگاه درصد١۴٠۴٠٣تا  ١۴٠۴٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
ستگ مصالح روی ال نمره  درصد بیشتر ٧۵از  ۴ش

ستگ ی بار.  ۵باشد، به ازای هر   درصد اضافه ش

١۴٠۵٠١ 

  

عب ٢٠١,٠٠٠  مترم

، بارگیری و حمل تا تهیه مصالح اساس از سنگ کوه
فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف

درصد ١٠٠متر باشد و  میل ۵٠بندی صفر تا  دانهوقت که 
سته شود. ۴مصالح مانده روی ال نمره   در دو جبهه ش

١۴٠۶٠١ 

  

عب ٢٠٩,٠٠٠  مترم

، بارگیری و حمل تا تهیه مصالح اساس از سنگ کوه
فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف

درصد ١٠٠ متر باشد و میل ٣٨بندی صفر تا  وقت که دانه
سته شود. ۴مصالح مانده روی ال نمره   در دو جبهه ش

١۴٠۶٠٢ 

  

عب ۵٠٠,٢١٧  مترم

، بارگیری و حمل تا تهیه مصالح اساس از سنگ کوه
فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف

درصد ١٠٠متر باشد و  میل ٢۵بندی صفر تا  وقت که دانه
سته شود. ۴مصالح مانده روی ال نمره   در دو جبهه ش

١۴٠۶٠٣ 

  
عب ١٩,٩٠٠  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشرزیراساس به پخش، آبپاش
درصد تراکم به ١٠٠متر با حداقل  سانت ١۵ضخامت تا 

.  روش آشتو اصالح

١۴٠٧٠١ 

  
عب ۴٠٠,١٧  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به پخش، آبپاش
درصد ١٠٠حداقل متر با  سانت ١۵ضخامت بیشتر از 

.  تراکم به روش آشتو اصالح

١۴٠٧٠٢ 

  
عب ۴٠٠,٢٧  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامت تا پخش، آبپاش
درصد تراکم به روش آشتو ١٠٠متر با حداقل  سانت ١٠

.  اصالح

١۴٠٧٠٣ 

  
عب ٢۴,۶٠٠  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامت پخش، آبپاش
درصد تراکم به ١٠٠متر با حداقل  سانت ١۵ تا ١٠بیشتر از

.  روش آشتو اصالح

١۴٠٧٠۴ 

  
عب ٩,٠۶٠  مترم

، بابت سخت ١۴٠٧٠۴تا  ١۴٠٧٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
های به عرض تا اجرای زیراساس و اساس در شانه سازی

 متر. ٢

١۴٠٨٠١ 



 فصل چهاردهم. زیراساس و اساس
 ١٣٩٣راهداری سال فهرست بهای واحد پایه رشته  

  

 
 

 

۶٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ۶٢,٠٠٠  مترم

یم زمین تخلیههای لجن شامل  اصالح و تثبیت و تح
زین خاک مناسب، خاک نامناسب، تهیه و حمل و جای

یم با حداقل تراکم  ٩٠عملیات پخش و تسطیح و تح
.  درصد به روش آشتو اصالح

١۴٠٩٠١ 

  
عب ٢٠٠,٣۵  مترم

های ای (تونان) برای روسازی راه تهیه مصالح رودخانه
، بارگیری و حمل تا فاصله ی کیلومتر و انحراف

 باراندازی و پخش آن روی راه. 

١۴١٠٠١ 

  
عب ۴٠٠,٣٢  مترم

یم بستر راه یا تهیه مصالح رودخانه ای (تونان) برای تح
اجرای قشر تقویت در زیرسازی راه، بارگیری و حمل تا

 فاصله ی کیلومتر و باراندازی. 

١۴١٠٠٢ 

  

عب ١٠٠,٩۵  مترم

تثبیت و تقویت بستر زیرسازی به وسیله اختالط خاک
فته به ضخامت  ۵٠متر، با عیار  سانت ١۵بستر با آه ش

عب مصالح تثبیت شده، شامل کیلوگرم آه در مترم
، سرند کردن، پخش و کندن زمین، تهیه و حمل آه

 درصد. ٩۵پاش و کوبیدن تا تراکم  اختالط، آب

١۴١١٠١ 

عب ٨٠٠,۶۴    مترم
کیلوگرم آه  ۵٠به ازای هر  ١۴١١٠١بها به ردیف  اضافه

. کسر   کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. ۵٠اضاف
١۴١١٠٢ 

  

عب ٨٠٠,٨۶  مترم

تثبیت بستر سازی و روسازی راه و سطوح پروازی
ها به وسیله اختالط مصالح بستر با سیمان پرتلند فرودگاه

کیلوگرم ۵٠متر و با عیار  سانت ١۵معمول به ضخامت 
عب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، سیمان در مترم

آب پاش و کوبیدنتهیه و حمل سیمان، پخش و  اختالط، 
 درصد. ١٠٠تا تراکم 

١۴١٢٠١ 

عب ۵٠٠,۵٢    مترم
کیلوگرم سیمان ۵٠، به ازای هر١۴١٢٠١بها به ردیف  اضافه

. کسر   کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. ۵٠اضاف
١۴١٢٠٢ 

  

عب ۵٠٠,١,٠٨٠  مترم

تثبیت بستر سازی و روسازی راه و سطوح پروازی
مصالح بستر با قیر محلول به ها به وسیله اختالط فرودگاه

کیلوگرم قیر در ۵٠متر و با عیار  سانت ١۵ضخامت 
عب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و مترم

 حمل قیر، پخش و  اختالط، هوا ده و کوبیدن.

١۴١٣٠١ 

عب ۵٠٠,١,٠٠٩    مترم
کیلوگرم قیر ۵٠ ، به ازای هر١۴١٣٠١بها به ردیف  اضافه

کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. ۵٠کسر  محلول اضاف
١۴١٣٠٢ 

  
عب ۵١,٧٠٠  مترم

های تهیه مصالح روسرندی، برای تقویت خاک در بخش
دیده راه، بارگیری، حمل تا فاصله ی کیلومتر، آسیب

یم. باراندازی، پخش، تسطیح و  تح

١۴١۴٠١ 
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 های آسفالت   فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 مقدمه 

 
مطـابق  هاي نفوذي (پريمكت) و سطحي (تك كت) بايد  مقدار قير مصرفي در واحد سطح در اجراي اليه  150102و  150101ي ها رديف. در 1

با مشخصات فني و عمومي باشد. در صورتي كه مقدار مزبور با دستور دستگاه نظارت تغيير يابد، بهـاي واحـد بـه صـورت خطـي محاسـبه و       
 پرداخت خواهد شد.

سـب  مربوط به مواقعي است كه غبارنشاني راه شني به صورت بلندمدت و پيوسته انجام شود. دوره تنـاوب غبارنشـاني برح   150201. رديف 2
بار در سال در نظر گرفته شده است. قيمت رديف براي هرنوبت غبار نشاني قابل پرداخـت   4شرايط راه و اقليم متفاوت بوده وبه طور متوسط 

 است.  

 گردد.  مخلوط فيلر، ماسه و امولسيون قير است كه به منظور درزگيري استفاده مي  Slurry Sealسيل. منظور از اسالري 3
ريـزي   قيرپاشـي، آسـفالت   برداري و تراشيدن ضـايعات، تميزكـاري زيرآسـفالت،     مل تمام مراحل كار اعم از تخريب و آسفالتگيري شا . لكه4

 باشد. وتراكم مي

شود. در صورتي كه كسري ضخامت اليه در حـدود مجـاز باشـد بـه همـان       هاي آسفالت پس از كوبيدن انجام مي گيري ضخامت اليه . اندازه5
 شود. ليات كسر مينسبت از بهاي عم

 شود. . در قيمت كارهاي آسفالتي ضخامت اليه براساس ضخامت واقعي و درحدود مشخصات ابالغي پرداخت مي6
ها به ترتيـب زيـر    . منظور از شكستگي مصالح سنگي در اين فصل، شكستگي مصنوعي است و شكستگي طبيعي مورد نظر نيست، شكستكي7

 خواهد بود :
 65درصـد و   50بـه ترتيـب    4سنگي قشر اساس قيري و آسفالت سرد مخلوط در محل (ردميكس) روي الك نمـره  . شكستگي مصالح 7-1

 درصد در يك جبهه.
درصـد در دو   90درصـد و   80درصـد،    60بـه ترتيـب    4.  شكستگي آسفالت سطحي، قشر آستر (بيندر) رويه (توپكا) روي الك نمره 7-2

 جبهه.
 درصد بوده و از ماسه 100اي تهيه شده است  مصالح سنگي قشر بيندر يا توپكا كه از مصالح رودخانه هرگاه طبق مشخصات فني، شكستگي

) فوق باشد به ازاي هر پنج درصد شكستگي بيشتر، 7گاه طبق مشخصات فني شكستگي مصالح سنگي بيشر از ارقام مندرج در بند (ر ه. 8
 ود.ش معادل دو درصد به قيمت رديف واحد مربوط اضافه مي

تـوان از ماسـه    ، با رعايـت مشخصـات مـي   4شود، براي تأمين مصالح زير الك نمره  هايي كه از سنگ شكسته كوهي استفاده مي . در آسفالت9
 يي بابت تهيه مصالح و تفاوت حمل، منظور نخواهد شد.كسربهااي استفاده كرد و براي اين كار، هيچ گونه اضافه يا  رودخانه

  ، منظور شده آسفالت  ساخت  در محل  اندازي كيلومتر و بار 30  فاصله  ، به و حمل  قير، بارگيري  تهيه  ، بهاي فصل  اين  يها رديف  در قيمت .10
،  آسفالت سرد توليد در محل آسفالتي  بتن  قشرهاي  ، براي اضافي  حمل  كيلومتر باشد، بهاي 30از   قير،بيش  حمل  فاصله  . چنانچه است

و   ، محاسبه و نقل  حمل  فصل  يها رديف  براساس  تناسب ، به )كت  تك( اندود سطحي  )پريمكتاندود نفوذي (،  سطحي  آسفالت،  )ردميكس(
 شود. مي  پرداخت

ي مربوط لحاظ شده و بابت آن پرداخت ديگري انجام ها قيمت. هزينه جارو نمودن سطح زيرين وآماده سازي رويه راه براي قير پاشي در 11
 اهد شد.نخو
هاي مربوط از تأمين مصالح سنگي تا پخش مصالح و غلتك زنـي و اجـراي كامـل،     ي آسفالت سطحي هزينه كليه فعاليتها رديف. درقيمت 12

منظور شده است. همچنين هزينه حمل مصالح سنگي ازمعدن تا مسافت يك كيلومتر منظور شـده و مـازاد آن    ها قيمتطبق مشخصات فني در 
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گـردد. در   آسفالت كوبيده شده محاسـبه و پرداخـت مـي    مترمكعببراي هر  030903و  030902ي ها رديفخاكي با ماشين  از فصل عمليات
 شود. در نظر گرفته مي مترمكعب 0.45محاسبه هزينه حمل مازاد، هر تن آسفالت سطحي معادل 

شـكن،   اي، بـارگيري، حمـل بـه محـل سـنگ      رودخانـه ي آسفالت سرد توليد در محل (ردميكس)، هزينه تهيـه مصـالح   ها رديف. در قيمت 13
شـكن،   بندي شده در محل مناسـب كنـار سـنگ    بندي طبق مشخصات فني، توده كردن مصالح دانه باراندازي، شكستن مصالح سنگي، تأمين دانه

قيـر الزم روي مصـالح   شكن و حمل به محل مصرف، باراندازي و ريسه كردن، تهيه، گرم كردن و پخـش   بارگيري مصالح از محل دپوي سنگ
ريسه شده، اختالط مصالح سنگي با قير به طور كامل، پخش، رگالژ، كوبيدن و انجام ساير عمليات جنبي مورد نيـاز طبـق مشخصـات، منظـور     

منظور شده است، يك كيلومتر است. هرگاه فاصـله   ها قيمتشده است. مسافتي كه براي حمل مصالح سنگي از محل معدن تا محل مصرف در 
ي هـا  رديـف مركز ثقل  برداشت مصالح (معدن) تا محل مصرف، از يك كيلومتر بيشتر باشد، هزينه هر كيلومتر اضافه حمل، برحسب مـورد، از  

 آسفالت ردميكس كوبيده شده، محاسبه و پرداخت خواهد شد. مترمكعبمربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين براي هر 
شود، هزينه تهيه مصالح سنگي از معدن، بارگيري  كه شامل اساس قيري، آستر (بيندر) و رويه (توپكا) ميي بتن آسفالتي ها رديف. در قيمت 14

بندي طبق مشخصات فني، توده كردن مصالح، بـارگيري و حمـل بـه     شكن، باراندازي، شكستن مصالح سنگي، تأمين دانه و حمل به محل سنگ
ارگيري آسفالت ساخته شده و حمل آن تا فاصله يك كيلومتر به محل مصرف و باراندازي، محل كارخانه آسفالت و باراندازي،پختن آسفالت، ب

زني و اجراي كامل قشرهاي آسفالتي، منظور شده است. هرگاه فاصله از مركز ثقل  برداشت مصالح سنگي (معـدن) تـا    پخش با فينيشر، غلطك
ي فصـل عمليـات خـاكي بـا ماشـين، بـراي هـر        هـا  رديـف برحسب مـورد از  كارخانه آسفالت بيشتر از يك كيلومتر باشد، هزينه حمل اضافي،

آسفالت كوبيده شده، پرداخت خواهد شد. در ضمن درصورتي كه فاصله حمل آسفالت از محل كارخانه آسفالت تـا محـل مصـرف     مترمكعب
آسـفالت كوبيـده    مترمكعبي فصل عمليات خاكي با ماشين، براي هر ها رديفبيشتر از يك كيلومتر باشد هزينه حمل اضافي، برحسب مورد از

محاسبه و پرداخت خواهد شد. چنانچه به دستور كارفرما محل نگهداري قير مصرفي براي اندود نفوذي (پريمكـت)   1.2شده، با اعمال ضريب 
ت هزينه حمل مازاد بر يك كيلومتر تا محل مصرف بـر  كت) در محل كارخانه آسفالت و يا انبار كارگاه تعيين شود، پرداخ و اندود سطحي (تك

 شود.   ي مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت ميها رديفطبق 
،  كيلوگرم 1/1 )بيندر( آستر ، كيلوگرم 9/0  يقير  اساس  ، براي آسفالتي  بتن متر سانتي  يك  ضخامت به  هر متر مربع  براي  قير مصرفي  ميزان .15

  . در صورتي است  منظور شده  فصل  اين  يها قيمت، در  كيلوگرم 9/0 ) ردميكسسرد توليد در محل (  آسفالت  و براي  كيلوگرم 2/1 )وپكاترويه (
  يها رديف  از بهاي  مصرف يا كسر   اضافه  كيلوگرم 1/0هر   مجاز مقدار قير تغيير كند، براي  رواداريهاي در حد  كارگاهي  فرمول  بر اساس  كه

 استفاده خواهد شد. 151402و  151401

 شود. ي آسفالت سطحي، اندازه گيري برحسب وزن مصالح سنگي انجام ميها رديف. در 16
شود. مقدار مواد مصرفي در هرمتر مربع برحسب مشخصات فنـي و طبـق دسـتور     برحسب مواد مصرف شده پرداخت مي 150103. رديف 17

 باشد. كار ابالغي مهندس مي
تعداد و طول ترك در واحد سطح ثابت نبوده و برحسـب شـرايط متعـارف راه كـه درزگيـري توصـيه        150602و  150601ي ها رديفدر . 18
 شود، قيمت رديف محاسبه شده است. مي
پرداخـت  ي با رويه آسفالت گرم به هر مقدار منظـور شـده اسـت و    ها راهها در  قيمت مواد مصرفي براي پركردن چاله 150703. در رديف 19

 اضافي صورت نخواهد گرفت.

دار  . در صورتي كه قيرزدايي به غير از روش پخش مصالح انجام شود، مانند سوزاندن قير و نظاير آن، هزينه كار بـه صـورت رديـف سـتاره    20
 شود. محاسبه و پرداخت مي

 آسفالت مصرفي جزء مصالح تحويلي كارفرما است.   150705. در رديف 21

 شود. ي مربوط پرداخت ميبها اضافهمحاسبه و  مترمكعبتن بر  5/2آسفالت مصرفي برحسب وزن مخصوص  150903. در رديف 22
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 جزء مصالح تحويلي كارفرما است.  150202. كليه مصالح مصرفي در رديف 23

 جزء مصالح تحويلي كارفرما است.  150107. كليه مصالح مصرفي در رديف 24

هـا، تـورم،    ، شيارشـدن مسـيرچرخ  هـا  ي پوست سوسماري شـديد، گودافتـادگي  ها ترك(وصله عمقي) به منظور تعمير  150701. از رديف 25
شود و نحوه انجام آن در مشخصات فني و عمـومي راهـداري آمـده     اندازها، استفاده مي هاي جانشين و دست ها، وصله ها و فرورفتگي برآمدگي

 است.

هـا،   هـا و فرورفتگـي   ي پوست سوسماري با شدت كم تا متوسط، برآمـدگي ها تركعمقي) به منظور تعمير  (وصله پاره 150702. از رديف 26
شود و نحوه انجـام آن در مشخصـات فنـي و     ي لغزشي، استفاده ميها تركاندازها، تقاطع راه آهن و  ي كناري، درزهاي انعكاسي، دستها ترك

 عمومي راهداري آمده است.

 ، ماده شيميايي شامل كائوچو و تركيبات فرعي ديگر است151806رديف  منظور از التكس در .27
هاي مترتب از جمله گرم كردن آسفالت با هواي گرم فشرده، برداشتن آسفالت، اضافه كردن مـواد جـوان    تمامي هزينه 151502در رديف  .28

امور نظام فنـي بـا عنـوان     341مندرج در نشريه شماره كننده و اختالط آن، پخش و تراكم مخلوط آسفالتي بازيافت شده طبق مشخصات فني 
 لحاظ شده است. "مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت"

امور نظام فني با عنوان  234بايد با مشخصات مندرج در نشريه شماره  150305تا  150303ي شماره ها رديف. مشخصات فني مربوط به 29
 و مشخصات فني خصوصي پيمان مطابقت داشته باشد. "ايراني ها راهنامه روسازي آسفالتي  آيين"
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٢٢,٧٠٠  
ت) با قیر تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریم

 محلول.
١۵٠١٠١ 

 کیلوگرم ١٨,١٠٠  
ت) با امولسیون تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریم

 قیری.
١۵٠١٠٢ 

 کیلوگرم ١٨,٧٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود سطح (تک کت) با امولسیون

 قیری.
١۵٠١٠۴ 

 کیلوگرم ٢٢,٢٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود قیر برای انجام آسفالت سطح

 با قیر محلول.
١۵٠١٠۵ 

 کیلوگرم ١۴,۴٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود قیر برای انجام آسفالت سطح

 با امولسیون قیری.
١۵٠١٠۶ 

 کیلوگرم ۶۵٠,١  
به منظور احیای Fog Sealاجرای سیل کت امولسیون 

. رویه  های آسفالت
١۵٠١٠٧ 

 کیلوگرم ۶٠٠,٢٨  
با استفاده از (Dust Laying)های شن  غبارنشان در راه

 قیر.
١۵٠٢٠١ 

 کیلوگرم ۶١٠,١  
های شن با استفاده از مالچ، مالس و غبار نشان در راه

 نظایر آن.
١۵٠٢٠٢ 

 ١۵٠٣٠١ ).Sand Sealای ( ماسهکت  تهیه مصالح و اجرای سیل تن ۵٠٠,۵٢١,٢  

  
 تن ٠٠٠,٢,٠۵۶

کت با مصالح سنگ تهیه مصالح و اجرای سیل
(Aggregate Seal) ۵بندی مصالح از نوع  هر گاه دانه

 باشد.

١۵٠٣٠٢ 

 ١۵٠٣٠٣ تهیه تمام مصالح و اجرای روکش چیپ سیلینگ.  مترمربع ۶٠,٠٠٠  

 مترمربع ۵٧,٠٠٠  
روکش حفاظتمصالح و اجرای تهیه تمام  

رو  سرفیسینگ.می
١۵٠٣٠۴ 

 ١۵٠٣٠۵ بابت استفاده از امولس فایر. ١۵٠٣٠۴بها به ردیف  اضافه  مترمربع ١١,٠٠٠  

 مترمربع ٣١,٣٠٠  
قیرزدایی سطوح قیرزده با استفاده از پخش مصالح سنگ

 ریزدانه.
١۵٠۴٠١ 

 مترمربع ٨٨٠,۴  
آسفالت تراش با استفاده از گریدر به منظور از بین بردن

 .  موج، ناهمواری و قیرزدایی از سطح رویه آسفالت
١۵٠۵٠١ 

 ١۵٠۶٠١ .Slurry Sealها با آسفالت اسالری سیل  درزگیری ترک مترمربع   

 ١۵٠۶٠٢ ها با ماستی مخصوص. درزگیری ترک مترمربع   



 های آسفالت   فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۶٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٣٧,٣٠٠

متر و سانت ٢تا  ١٫۵های آسفالت به عرض  ترکدرزگیری 
متر، شامل شیار زدن و تمیز کردن درز سانت 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 

 مترمربع ٣۵٨,٠٠٠  
ه های آسفالت به صورت اجرای وصله گیری رویه راه ل

.  عمق
١۵٠٧٠١ 

 مترمربع ٢٩۴,۵٠٠  
ه های آسفالت به صورت اجرای وصله گیری رویه راه ل

.  پاره عمق
١۵٠٧٠٢ 

 تن ٨۵٢,٠٠٠  
های آسفالت با استفاده از پرکردن گود افتادگ یا چاله در راه

.آسفالت مناسب بر   حسب وزن آسفالت مصرف
١۵٠٧٠٣ 

  

 مترمربع 

هها ردیفبها به  اضافه های گیری وقت از ماشین ی ل
ه گیری آسفالت استفاده شود به ازای هر مخصوص ل

متر به تناسب متر ضخامت آسفالت (کسر سانت سانت
 محاسبه میشود).

١۵٠٧٠۴ 

 ١۵٠٧٠۵ مرمت لبه آسفالت  در مجاورت شانه راه. مترطول ٢,٢٨٠  

  
 تن ٠٠٠,٢٨۴

تهیه مصالح سنگ و اجرای آسفالت سطح با سنگ
سته از مصالح رودخانه بندی ای در دو الیه هرگاه دانه ش

 مشخصات باشد. ۴و  ٢مصالح از نوع 

١۵٠٨٠١ 

  
 تن ٣٢١,٠٠٠

تهیه مصالح سنگ و اجرای آسفالت سطح با سنگ
سته از مصالح رودخانه بندی دانه ای در دو الیه هرگاه ش

 مشخصات باشد. ٣و  ١مصالح از نوع 

١۵٠٨٠٢ 

  
 تن ۵٠٠,٢٧٢

تهیه مصالح سنگ واجرای آسفالت سطح با سنگ
سته از مصالح رودخانه بندی ای در ی الیه هرگاه دانه ش

 مشخصات باشد. ۴از نوع 

١۵٠٨٠٣ 

  
 تن ٢٩٢,٠٠٠

تهیه مصالح سنگ و اجرای آسفالت سطح با سنگ
سته از  بندی ای در ی الیه هرگاه دانه مصالح رودخانهش

 مشخصات باشد. ۵از نوع 

١۵٠٨٠۴ 

  
 تن ٠٠٠,٧۶

، هرگاه از١۵٠٨٠۴تا  ١۵٠٨٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
ای استفاده مصالح سنگ کوه به جای مصالح رودخانه

 شود.

١۵٠٨٠۵ 



 های آسفالت   فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

۶٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٢٠,٨٠٠

در محلمتر آسفالت سرد مخلوط  تهیه و اجرای هر سانت
سته از مصالح رودخانه س) با سنگ ش ای هرگاه (ردمی

متر باشد. میل ١٩بندی پیوسته قطر صفر تا  مصالح با دانه
 متر به تناسب محاسبه میشود). (کسر سانت

١۵٠٩٠١ 

  

 مترمربع ۶٠٠,٢٠

متر آسفالت سرد مخلوط در محل تهیه و اجرای هر سانت
سته از مصالح  س) با سنگ ش ای هرگاه رودخانه(ردمی
متر باشد. میل ٢۵مصالح با دانه بندی پیوسته قطر صفر تا 

 متر به تناسب محاسبه میشود). (کسر سانت

١۵٠٩٠٢ 

 مترمربع ١,١١٠  
هرگاه آسفالت  ١۵٠٩٠٢و  ١۵٠٩٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

 .(Central Plant mix) ای باشد  سرد کارخانه
١۵٠٩٠٣ 

 مترمربع ۴۵۵  
هرگاه آسفالت  ١۵٠٩٠٢و  ١۵٠٩٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

س) با فینیشر اجرا شود.   سرد مخلوط در محل (ردمی
١۵٠٩٠۴ 

  

 مترمربع ١٧,٠٠٠

سته از تهیه و اجرای هر سانت متر  بتن آسفالت با سنگ ش
بندی ای برای قشر اساس قیری هرگاه دانه مصالح رودخانه

متر به متر باشد. (کسر سانت میل ٣٧٫۵مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود).

١۵١٠٠١ 

  

 مترمربع ١٧,٢٠٠

سته از تهیه و اجرای هر سانت متر  بتن آسفالت با سنگ ش
بندی ای برای قشر اساس قیری هرگاه دانه مصالح رودخانه
متر به تناسب متر باشد. (کسر سانت میل ٢۵مصالح صفر تا 
 محاسبه میشود)

١۵١٠٠٢ 

  

 مترمربع ٢٠,٧٠٠

سته از تهیه و اجرای هر سانت متر بتن آسفالت با سنگ ش
ای برای قشر آستر (بیندر) هرگاه دانه بندی مصالح رودخانه
متر به تناسب متر باشد. (کسر سانت میل ٢۵مصالح صفر تا 
 محاسبه میشود)

١۵١١٠١ 

  

 مترمربع ٢١,٠٠٠

سته ازمتر  تهیه و اجرای هر سانت بتن آسفالت با سنگ ش
ای برای قشر آستر (بیندر) هرگاه دانه بندی مصالح رودخانه
متر به تناسب متر باشد. (کسر سانت میل ١٩مصالح صفر تا 
 محاسبه میشود)

١۵١١٠٢ 

  

 مترمربع ٢٢,٧٠٠

سته از تهیه و اجرای هر سانت متر بتن آسفالت با سنگ ش
ا) هرگاه دانه ای برای قشر مصالح رودخانه بندی رویه(توپ
متر به تناسب متر باشد. (کسر سانت میل ١٩مصالح صفر تا 
 محاسبه میشود)

١۵١٢٠١ 



 های آسفالت   فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٧٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٢٢,٨٠٠

سته از تهیه و اجرای هر سانت متر بتن آسفالت با سنگ ش
ا) هرگاه دانه بندی مصالح رودخانه ای برای قشر رویه(توپ

متر به متر باشد. (کسر سانت میل ١٢٫۵مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود)

١۵١٢٠٢ 

  

 مترمربع 

ـــــــافه ـــــــه  اض ،١۵١٢٠٢و  ١۵١٢٠١ی هـــــــا ردیفبها ب
ــــــــا ــــــــده ب ــــــــالح ش ــــــــای اص ــــــــاه از قیره هرگ

ــــــــــــــــــــــــــــــی اس پلیمــــــــــــــــــــــــــــــر  اس ب
(Styrene Butadiene Styrene) ــــــــــــــر براب

 مشخصات برای تولید آسفالت استفاده شود. 

١۵١٢٠٣ 

  
 مترمربع ١,١۶٠

ی آسفالت سرد مخلوط در محلها ردیفبها به  اضافه
، هرگاه از مصالح سنگ کوه به س) و بتن آسفالت (ردمی

 ای استفاده شود. جای مصالح رودخانه

١۵١٣٠١ 

  

 مترمربع ١,٣٩٠

ی آسفالت سرد مخلوط در محلها ردیفبها به  اضافه
، بابت اضافه هر  س) و بتن آسفالت کیلوگرم قیر ٠٫١(ردمی

متر مصرف در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانت
 ضخامت. 

١۵١۴٠١ 

  

 مترمربع -١,٣٩٠

ی آسفالت سرد مخلوط در محلها ردیفکسربها به 
، بابت کسر هر  س) و بتن آسفالت قیرکیلوگرم  ٠٫١(ردمی

متر مصرف در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانت
 ضخامت.

١۵١۴٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٣  
بازیافت گرم درجای آسفالت با هوای گرم فشرده به ازای

 متر ضخامت. هر ی سانت
١۵١۵٠٢ 

  
 مترمربع ١,٢١٠

بندی مصالح سنگ اجرای بتن آسفالت با هر نوع دانه
ا) وجهت قشرهای اساس قیری،  آستر (بیندر)، رویه (توپ

 متر ضخامت. نظایر آن به ازای هر سانت

١۵١۶٠١ 

  

 مترمربع ٢,٠٣٠

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 اضاف مانند قیر امولسیون، سیمان،
سته بدون محاسبه سنگآه و  دانه جدید به صورت ش

مواد اضاف و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن به اضای هر
 متر ضخامت آسفالت. سانت

١۵١٨٠١ 

  

 مترمربع ١٨٠,۴

بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد، شامل تراش، خرد
ها و مخلوط کردن آن با مواد اضاف مانند کف کردن کلوخه

سیمان و آه بدون محاسبه مواد اضاف و نیز پخشقیر، 
 متر ضخامت آسفالت. و کوبیدن آن به ازای هر سانت

١۵١٨٠٢ 



 های آسفالت   فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٧١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٠٠٠,١۶

برداشت مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد و
کیلوگرم قیر که به صورت کف درآمده، ٠٫٩آغشتن آن با 

بدون محاسبهمتر  برای هر متر مربع به ضخامت ی سانت
ر و پخش و کوبیدن.  مواد اضاف دی

١۵١٨٠٣ 

 کیلوگرم ١,٠٣٠  
به ازای هر ١۵١٨٠٣تا  ١۵١٨٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

 کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
١۵١٨٠۴ 

  
 کیلوگرم ۵٧٠,١

به ازای هر ١۵١٨٠٣تا  ١۵١٨٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
فته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافهکیلوگرم آه  ش

 شود.

١۵١٨٠۵ 

  
 کیلوگرم 

به ازای هر ١۵١٨٠١و  ١۵٠١٠۶ی ها ردیفبها به  اضافه
کیلوگرم التکس که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.

١۵١٨٠۶ 

 کیلوگرم ٧١  
به ازای هر کیلوگرم سنگ ١۵١٨٠١  بها به ردیف اضافه

سته که به مخلوط   آسفالت بازیافت اضافه شود.ش
١۵١٨٠٧ 

 کیلوگرم ٩٠٠,١۵  
به ازای هر کیلوگرم قیر ١۵١٨٠١  بها به ردیف اضافه

 امولسیون که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
١۵١٨٠٨ 

  
 کیلوگرم ١۵,۴٠٠

به ازای هر کیلوگرم قیر که به ١۵١٨٠٢  بها به ردیف اضافه
آسفالت بازیافت صورت کف قیر درآمده و به مخلوط

 اضافه شود.

١۵١٨٠٩ 

  

 مترمربع ۵۴٠,١

کیلوگرم قیر که ٠٫١به ازای هر  ١۵١٨٠٣  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم در هر ٠٫٩به صورت کف قیر درآمده و عالوه بر 

متر مصالح زیرسازی مترمربع به ضخامت ی سانت
 مصرف شود.

١۵١٨١٠ 

  

 مترمربع -۵۴٠,١

کیلوگرم قیر که ٠٫١به ازای هر  ١۵١٨٠٣  کسربها به ردیف
کیلوگرم در هر ٠٫٩به صورت کف قیر درآمده و کمتر از 

متر در مصالح زیرسازی مترمربع به ضخامت ی سانت
 مصرف شود.

١۵١٨١١ 



 آمیزی و حفاظت ابنیه فن ، رنگکاری عایقفصل شانزدهم. 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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 آمیزی و حفاظت ابنیه فن ، رنگکاری عایقفصل شانزدهم. 
 مقدمه

 
آميزي بر روي سطوح فلزي و پروفيلي سبك انجام گردد، سطح مخصوص (سطح  پاشي و رنگ زني، سندبالست، ماسه . در صورتي كه برس1

 گردد تا مبناي تبديل وزن قطعات به سطح آنها گردد و هزينه برآورد شود. برآورد شده و صورتجلسه ميواحد وزن) اعضاي غالب 

ها بايستي منطبق با مشخصات فني اجرا گردد و در صورتي كه طبق مشخصات، اضافه و يا كسر ضخامت نسبت به  . ضخامت رنگ و پوشش2
 گردد. درصد به قيمت واحد، اضافه و يا از آن كسر مي 15افه و يا كسر ضخامت، درصد اض 25به ازاي هر   ي اين فصل مطرح بود،ها رديف

 2ها و تميزكاري سطوح زيرين آنها، ضريب  ، پوششكاري عايقآميزي،  ي رنگها رديفبه قيمت پايه   ها، گيري . در تعيين قيمت واحد لكه3
 گردد. اعمال مي

 300تا  250و براي فاصله بين شيارها  متر ميلي 5/12تا  25/6و براي عمق شيار  متر ميلي 75/18براي عرض شيار  160204. در رديف 4
 هاي ديگري ذكر شده باشد. مورد نظر است؛ مگر آن كه در مشخصات سازنده، اندازه متر ميلي

ميكرون مد نظر  50در دواليه زيري و رويي با پرايمر مربوطه به ضخامت حدود  (Cold wrapping)پيچي سرد  لفاف 160205. رديف 5
 باشد. مي

از استاندارد  Sa 2.5سطوح فلزي درجه  (Shot blasting)و ساچمه پاشي  (Sand blasting)ي مربوط به ماسه پاشي ها رديف. در 6
 باشد. سوئد (معادل تميزي كامل سطح فلز) مورد نظر مي

گيري،  گيري پتانسيل ابنيه نسبت به زمين يا آب اطراف آند باشد، بسته به روش اندازه . چنانچه در حفاظت ابنيه راه، نياز به تعبيه نقاط اندازه7
 دار استفاده نمود. ي ستارهها قيمتبايد از 

مالحظات زير مفروض  (Sacrificial anode)ي مربوط به حفاظت كاتدي به روش استفاده از آندهاي ميرا يا فداشونده ها رديف. در 8
 است :

مقاومت در تعهد كارفرما است و يا با تأييد كارفرما توسط پيمانكار خريداري شده و هزينه آن جداگانه  . خريد آندها به انضمام مخلوط كم8-1
 گردد.  پرداخت مي

 . حمل و نصب آند فداشونده عبارت است از :8-2

 سازي محل نصب آند. آماده 

 كار و باراندازي در محل نصب. بارگيري و حمل آند از محل تحويل از كارفرما تا پاي 

درصد  20ريزي اطراف و روي آند با مخلوط كم مقاومت شامل  و خاك  حفر گود و نصب آند در محل خود (درآندهاي دفني) 
 لزوم و ساير عمليات تكميلي. سولفات سديم و كوبيدن آن با تراكم مورددرصد  5پودر سنگ گچ و درصد  75بتونيت، 

 و ساير عمليات تكميلي.  نصب آندهاي شناور در آب (در صورت لزوم) 

 ، مالحظات زير مفروض است :(Impressed current)ي مربوط به حفاظت كاتدي به روش جريان تزريقي ها رديف. در 9

كابلشو در تعهد كارفرما است و يا با تأييد كارفرما توسط پيمانكار  هاي هواكش، كابل و ، لولهها فصلخريد آندها به انضمام زغال كك، م. 9-1
 گردد. خريداري شده و هزينه آن جداگانه پرداخت مي

 حمل و نصب آند جريان تزريقي عبارت است از :  .9-2

 سازي محل نصب آند. آماده 

كار و باراندازي در  تحويل از كارفرما تا پاي هاي هواكش، كابل و كابلشو از محل ، لولهها فصلبارگيري و حمل آند، زغال كك، م 
 محل نصب.



 آمیزی و حفاظت ابنیه فن ، رنگکاری عایقفصل شانزدهم. 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٧٣  
 

 

گودبرداري محل بستر آند و نصب آن در محل خود (در آندهاي دفني)، پخش و تسطيح و كوبيدن زغال كك در زير و رو و اطراف  
و روي كابل و آجرچيني روي  كشي و ريختن خاك سرندي زير اي، كابل هاي هواكش و پر كردن آنها با قلوه سنگ رودخانه آند، نصب لوله

 آن و ساير عمليات تكميلي.

 و ساير عمليات تكميلي.  نصب آندهاي شناور در آب (در صورت لزوم) 

 ،  كابل و ترانسفورمر ركتي فاير، جزء مصالح تحويلي كارفرما هستند.160702و 160701و  160601ي ها رديف. در 10

ي ها رديفبايد  (thermosetting)و يا ترموستينگ  (thermoplastic)ي ترموپالستيك گرمايش هاي پيش . در صورت استفاده از رنگ11
 دار تعريف نمود. جداگانه و ستاره

منظور  ها قيمتباشد؛ البته هزينه همپوشاني در  متر سانتي 10هاي سرد و يا گرم مقدار همپوشاني نبايد كمتر از  ها و پوشش كاري عايق. در 12
 باشد.  ها مي و پوشش كاري عايقگيري و پرداخت، سطح ظاهري  زهگرديده و مبناي اندا

 ها بايد منطبق بر مشخصات فني عمومي باشد. كاري عايق. ميزان و نوع  قير مصرفي در 13

هاي مختلف (افقي، قائم، مورب و منحني) بوده و از اين بابت هيچ گونه  ي اين فصل براي انجام كار در وضعيتها قيمت. بهاي واحد 14
 گردد. و يا صعوبتي پرداخت نمي بها اضافه

 ها و ادوات حفاظت كاتدي، بايستي مطابق با استانداردهاي موجود و معتبر باشند.  ها و پوشش . رنگ، عايق15

 نوار و پرايمر، جزء مصالح تحويلي كارفرما هستند. ،160205. در رديف 16



 آمیزی و حفاظت ابنیه فن ، رنگکاری عایقفصل شانزدهم. 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٧۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

واحد بهای 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٨,٢٠٠  
با ی قشر اندود قیری کاری عایقتهیه مصالح و اجرای 

.  روی سطوح بتن
١۶٠١٠١ 

 مترمربع ٩٠٠,٩۶  
با دو قشر اندود قیری و کاری عایقتهیه مصالح و اجرای 

.  ی الیه گون روی سطوح بتن
١۶٠١٠٢ 

 مترمربع ١۵٢,٠٠٠  
با سه قشر اندود قیری و کاری عایقتهیه مصالح و اجرای 

.  دو الیه گون روی سطوح بتن
١۶٠١٠٣ 

  
 مترمربع ٨٧,٧٠٠

ساخته با عایق پیش کاری عایقتهیه مصالح و اجرای 
٣استر و تیشو به ضخامت  مرغوب شامل قیر با الیاف پل

. میل  متر روی سطوح بتن

١۶٠١٠۴ 

  
 مترمربع ٩٠,٠٠٠

ساخته با عایق پیش کاری عایقتهیه مصالح و اجرای 
۴استر و تیشو به ضخامت  مرغوب شامل قیر با الیاف پل

. میل  متر روی سطوح بتن

١۶٠١٠۵ 

  
 مترمربع 

های تهیه مصالح و آب بند کردن سطوح بتن با محلول
.  قیری صنعت

١۶٠١٠۶ 

  
 مترمربع 

تریسته با تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان ال
ه آندی پالتین یا استفاده از بتن پلیمری رسانا و شب

، به ضخامت تا  . میل ١٠کربن  متر روی سطوح بتن

١۶٠٢٠١ 

  
 مترمربع 

تریسته با تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان ال
ه آندی، به استفاده از بتن پلیمری رسانا، بدون شب

.متر روی  میل ١٠ضخامت تا   سطوح بتن

١۶٠٢٠٢ 

  
 مترمربع 

ه پلیمری رسانای جریان تهیه مصالح و اجرای شب
. تریسته، روی سطوح بتن  ال

١۶٠٢٠٣ 

  
 مترطول 

های آندی (پالتین یا تعبیه شیار، تهیه مصالح و سیم
( در داخل آن و پر کردن شیار با پرکننده پلیمری  کربن

تریسته، روی سطوح  .رسانای جریان ال  بتن

١۶٠٢٠۴ 

 ١۶٠٢٠۵ ها و نظایر آن. های بتن پل پیچ سرد روی پایه لفاف مترمربع ٨٠٠,٨۴  

 ١۶٠٣٠١ زن روی سطوح فلزی. زن و سمباده برس مترمربع ۵٧,٢٠٠  

 مترمربع ٧٣,١٠٠  
زدایی و یا پاش روی سطوح فلزی یا بتن برای زنگ ماسه

 مضرس کردن سطح و نظایر آن.
١۶٠٣٠٢ 

 مترمربع ٩٢,٠٠٠  
زدایی و پاش روی سطوح فلزی یا بتن برای زنگ ساچمه

 یا مضرس کردن سطح و نظایر آن.
١۶٠٣٠٣ 

 مترمربع ۵٠,٣٠٠  
۵٠تهیه مصالح و اجرای پرایمر روغن به ضخامت 

رون روی سطوح فلزی  می
١۶٠٣٠۴ 



 آمیزی و حفاظت ابنیه فن ، رنگکاری عایقفصل شانزدهم. 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٧۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

واحد بهای 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ٨٠٠,٧۶  
ضخامتدار  به  تهیه مصالح و اجرای پرایمر اپوکس روی

رون روی سطوح فلزی ۵٠  می
١۶٠٣٠۵ 

 مترمربع ٧٠٠,٧۶  
ات روی دار به ضخامت تهیه مصالح و اجرای پرایمر سیلی

رون روی سطوح فلزی ۵٠  می
١۶٠٣٠۶ 

 مترمربع ١٠۴,۵٠٠  
تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه روغن به ضخامت

رون روی سطوح فلزی  ١٠٠کل  می
١۶٠٣٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٨  
( تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه اپوکس (دو جزئ

رون روی سطوح فلزی  ١٠٠ به ضخامت کل  می
١۶٠٣٠٨ 

  
 مترمربع ١١٩,٠٠٠

آمیزی روی سطوح بتن با تهیه مصالح و اجرای رنگ
، پل اورتان و نظایر آن) رنگ به  های دوجزئ (اپوکس

رون ١٨٠طور کامل و به ضخامت تا   می

١۶٠٣٠٩ 

 مترمربع ٣,٩٩٠  
ها و تهیه مصالح و اجرای قشر رویه محافظ عایق

رون ۵٠ها تا ضخامت  پوشش  می
١۶٠٣١٠ 

 عدد ۵٠٠,۴,۴٠٠  
) در صورت حمل و نصب آند فداشونده (به صورت دفن

 متر باشد. ٢که عمق گود تا 
١۶٠۴٠١ 

  

 عدد ٢٢١,٠٠٠

متر، ٢برای عمق بیشتر از  ١۶٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
متر دو بار ۴تا  ٣متر ی بار، برای عمق  ٣تا  ٢برای عمق 

های بیشتر (کسر متر به و به همین ترتیب برای عمق
ردد).  تناسب محاسبه می

١۶٠۴٠٢ 

 ١۶٠۴٠٣ حمل و نصب آند فداشونده به صورت شناور در آب. عدد   

  
عب ٧٠٠,۵۴  مترم

بارگیری و حمل مخلوط کم مقاومت تا محل نصب و
باراندازی و ریختن آن در اطراف و روی آند در صورت

 که آند بدون این مخلوط تهیه شده باشد. 

١۶٠۴٠۴ 

 عدد ٣,٠٧٨,٠٠٠  
) در حمل و نصب آند جریان تزریق (به صورت دفن

 متر باشد.  ٢صورت که عمق ترانشه تا 
١۶٠۵٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,١٠۴

در صورت که عمق ترانشه ١۶٠۵٠١بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر ی متر عمق اضاف (کسر ٢بیشتر از 

ردد).  متر به تناسب محاسبه می

١۶٠۵٠٢ 

  
 عدد 

حمل و نصب آند جریان تزریق به صورت شناور در
 آب.

١۶٠۵٠٣ 

 ١۶٠۶٠١ کاتدی.حمل و نصب کابل مخصوص سیستم حفاظت  مترطول ۵٠٠,١٧٠  

 دستگاه ۴,۴٠۵,۵٠٠  
حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر با ظرفیت خروج تا

 .DCمپر  آ ٧۵ولت و  ٧۵
١۶٠٧٠١ 



 آمیزی و حفاظت ابنیه فن ، رنگکاری عایقفصل شانزدهم. 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٧۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

واحد بهای 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 دستگاه ۴٠٠,٧٩

برای حمل و نصب ١۶٠٧٠١بها به ردیف  اضافه
ولت و ١٠٠فایر با ظرفیت خروج تا  ترانسفورمر رکت

 .DCآمپر  ١٠٠

١۶٠٧٠٢ 



 فصل هفدهم. تاسیسات و تجهیزات
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٧٧  
 

 

 فصل هفدهم. تاسیسات و تجهیزات
 

 مقدمه
  
 تحويلي كارفرما هستند.ي اين فصل، تمام مصالح مورد نياز جزء مصالح ها رديف. در كليه 1

هاي اعالم حريق و ايمني در تونل با توجه به خدمات پس از فروش  هاي تهويه تونل و نيز سيستم . در ارتباط با تعمير و نگهداري سيستم2
 بيني نشده است. هاي مربوط، رديف خاصي پيش شركت

هاي فلورسنت در فهرست بهاي واحد پايه رشته  با المپهاي روشنايي  ي مربوط به نصب سيستمها رديف. با توجه به موجود بودن 3
 اي نشده است.  تأسيسات برقي رسته ساختمان، در اين فصل به اين موارد اشاره

بايستي مطابق دستوركار مشاور خريداري شده  گيرند؛ مي . كليه قطعات الكتريكي و غيرالكتريكي كه جهت تعويض مورد استفاده قرار مي4
 د مرتبط نيز استانداردهاي زير مراعات گردند :باشند و در موار

آلمان ساخته   VDE 0271اروپا و يا    CEE13-13ايران يا   ISIRI607-13هاي زميني تك يا چندسيمه، بايد طبق استاندارد  . تمام كابل4-1
 ولت باشد. 1000شده و ولتاژ اسمي آنها 

ولت  1000آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمي آنها   VDE 0271دار زيرزميني تك يا چندسيمه، بايد طبق استاندارد   هاي زره . تمام كابل4-2
 باشد. 

 هاي فشار ضعيف باشند. اندود شده و براي بستن كابل . تمام كابلشوها، بايد از نوع مسي قلع4-3

 ، توليد شده باشند. DIN 47650و كليه كابلشوهاي لحيمي بايد طبق استاندارد   DIN 46235تاندارد . تمام كابلشوهاي پرسي، بايد طبق اس4-4

توليد شده و   IEC 269و يا   VDE 0636و   DIN 43620و پايه فيوزهاي چاقويي، بايد طبق استاندارد   . تمام فيوزهاي چاقويي (كتابي)4-5
 ولت باشد. 500ولتاژ اسمي آنها 

باشند و بر  متر ميلي 35ولت، مناسب براي نصب روي ريل  380ليدهاي اتوماتيك مينياتوري نوع كندكار بايد داراي ولتاژ اسمي . تمام ك4-6
 ساخته شده باشند.  VDE 0641و   DIN 46277اساس استاندارد 

ها و  كشي مجدد، هزينه مربوط به فرم و آرايش دادن، برچسب زدن، آزمايش كردن، تطبيق دادن سرسيم ها يا  سيم . در عمليات ترميم كابل5
 بيني شده است.  ي مربوط پيشها رديفاتصال به محل مربوط در قيمت 

آمده است، آماده كردن محل براي نصب قطعه جديد و نيز  ديده ي اين فصل كه باز كردن اجزاي سوخته، شكسته يا آسيبها رديف. در تمام 6
 شود. مصرف، درقيمت واحد همان رديف ديده شده است و از اين بابت هزينه اضافي پرداخت نمي پاكسازي محل كار از قطعات شكسته و بي

به باالبر بوده است، هزينه مربوطه در رديف يي از اين فصل كه به منظور دسترسي به قطعه مورد نظر جهت انجام عمليات، نياز ها رديف. در 7
 شود. اي به منظور دسترسي به قطعه، هزينه اضافي ديگري پرداخت نمي مزبور در نظر گرفته شده است و از بابت به كارگيري هر وسيله

 230801شود، بهاي آن از رديف   ها، تميز كردن حباب آنها نيز مطابق با نظر كارفرما انجام زمان با تعويض قطعات چراغ . درصورتي كه هم8
 شود. فصل پاكسازي پرداخت مي

برداري، خاكريزي مجدد و تسطيح محل، درنظر گرفته نشده است و اين  هاي مربوط به كندن، خاك ، هزينه170202 . در بهاي واحد رديف 9
 ي مربوط در فصل عمليات خاكي با دست پرداخت خواهد شد. ها رديفها از  هزينه

هاي موجود، از فهرست بهاي كارهاي برقي رشته ساختمان يا ساير  هاي جديد و يا توسعه شبكه يا سيستم نظور ايجاد شبكه يا سيستم. به م10
 فهرستهاي بها حسب مورد استفاده خواهد شد.

 



 فصل هفدهم. تاسیسات و تجهیزات
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

٧٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٢٠٠,٧۶  
تری تعویض المپ بخار جیوه فشار قوی با توان ال

 مناسب.
١٧٠١٠١ 

 عدد ٢٠٠,٧۶  
تریسدیم فشار قوی با توان  تعویض المپ بخار ال

 مناسب.
١٧٠١٠٢ 

 عدد ٣٠٠,٩۵  
تری هر چراغ مانند حباب، واشر، تعویض اجزای غیرال

تور و نظایر آن.  رفل
١٧٠١٠٣ 

  
 عدد ١١۴,۵٠٠

دیده در داخل هر چراغ و یا کش آسیب تعویض سیم
تری آسیب دیده در آن مانند باالست، اجزای ال

نایتور، خازن و نظایر آن.  ای

١٧٠١٠۴ 

 مترطول ١٩٠,٠٠٠  
کش پایه چراغ با کابل مناسب و خارج کردن کابل سیم

 دیده در صورت لزوم. آسیب
١٧٠٢٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٩٨

ترمیم کابل در داخل ترانشه به وسیله تعویض بخش
در صورت ها فصلدیده  با کابل مناسب و نصب م آسیب
 لزوم.

١٧٠٢٠٢ 

  
 مترطول ١٨٣,٠٠٠

سین کابل به وسیله تعویض بخشترمیم کابل در داخل 
در صورت ها فصلدیده  با کابل مناسب و نصب م آسیب
 لزوم.

١٧٠٢٠٣ 

 عدد ۴٠,٧٠٠  
باز کردن انواع کابلشو جهت تعویض و نصب کابلشوی

 جدید.
١٧٠٢٠۴ 

 ١٧٠٣٠١ ها و ارائه گزارش. اعزام اکیپ جهت بازدید از تابلوبرق اکیپ روز ۵٠٠,١,٣۶١  

 اکیپ روز ۵٠٠,١,٣۶١  
ها و ارائه گزارش به اعزام اکیپ جهت بازدید از چراغ

 ای. صورت دوره
١٧٠٣٠٢ 

  
 عدد ١٢٨,٠٠٠

یابی و تعویض اجزای تابلو (مانند انواع کلید، انواع عیب
ترمینال، انواع فیوز، فتوسل، کنتاکتور، رله، آمپرمتر، ولتمتر،

نال و...) به  ازای هر تابلو. چراغ سی

١٧٠۴٠١ 

 ١٧٠۴٠٢ زدایی و تمیزکردن. سرویس داخل هر تابلو شامل زنگ عدد ٠٠٠,١٩۶  

 ١٧٠۵٠١ حمل و نصب پایه چراغ روشنایی. کیلوگرم   
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 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن
 

 مقدمه
 
راهداري و به رنگ سـفيد يـا زرد خواهـد بـود و از ايـن بابـت        كشي مطابق با مشخصات فني و عمومي هاي مورد استفاده در خط . فام رنگ1

 گيرد. كشي تعلق نمي ي خطها رديفيي به بها اضافه

كشي، تميزكـاري سـطح راه، تمهيـدات ايمنـي در      هاي مخصوص خط كشي هزينه استفاده از ماشين ي مربوط به خطها رديف. در بهاي واحد 2
 كشي و مراقبت از خط تا خشك شدن رنگ در نظر گرفته شده است.   حين خط

 شود. ي خط منقطع و متناوب حسب مورد بر اساس طول يا سطح رنگ شده انجام ميها رديفگيري  . اندازه3

و در  3758و  339كشي مورد مصرف در اين فصل در مورد رنگ سرد استانداردهاي ملي ايران بـه شـماره    هاي خط اندارد كيفي رنگ. است4
 باشد. مي 3757مورد رنگ گرم استاندارد ملـــي 

م و سـرد ترافيكـي كـاربرد    هاي كروي از جنس شيشه تشكيل شده و براي رنگ گر باشد كه از دانه كننده مي . منظور از گالسبيد ماده منعكس5
درصـد وزن   20باشد و در مورد رنگ گرم عالوه بر روپاشي به ميزان فـوق معـادل    گرم در مترمربع مي 400دارد. ميزان مصرف روپاشي معادل

 گردد. اي با رنگ مخلوط مي هاي شيشه رنگ نيز دانه

 قابل پرداخت نيست.   180102 و 180101ي ها رديف. در صورتي كه خط كشي روي خطوط موجود انجام شود، 6

 است. متر ميلي 5/1ميكرون يا  1500برابر  180304تا  180301ي ها رديف. ضخامت رنگ 7

 است. متر ميلي 3ميكرون يا  3000برابر   180502و  180501و  180404تا  180401ي ها رديف. ضخامت رنگ 8

يـا    ميكرون 0004برابر  418060و  318060  يها رديفو  متر ميلي 6يا   ونميكر 6000برابر  180602و  180601  يها رديف  رنگ  ضخامت. 9
 شود. هزينه كار بر اساس سطح رنگ شده محاسبه مي . است  منظور شده متر ميلي 4

 باشد. ميكرون مي 350. در مورد رنگ سرد ضخامت خشك رنگ حداقل برابر 10

 منظور شده است. متر ميلي 5/3ميكرون يا  3500. براي رنگ دو جزئي ضخامت رنگ برابر 11

ي مـذكور محاسـبه   هـا  رديـف ها طبق دستور كارفرما كمتر يا بيشتر از مقادير ياد شده گردد، بهاي آنها به تناسـب از   . چنانچه ضخامت رنگ12
 شود. مي

ي مـذكور  هـا  رديـف . چنانچه عرض خطوط ترافيكي طبق دستور كارفرما كمتر يا بيشتر از مقادير ياد شده گردد، بهـاي آنهـا بـه تناسـب از     13
 شود. محاسبه مي

بهــاي پرايمــر و همچنــين هزينــه شستشــوي بســتر  180602و  180601و  180502و  180501و  180404تــا  180401ي هــا رديــف. در 14
 عرض كافي در نظر گرفته شده است. آميزي به رنگ

 منظور شده است. ها قيمتآميزي به عرض كافي در  كاري زير بستر رنگ . هزينه تميز15

كشي بر اساس اجراي يك خط محاسبه شده است؛ در صورت اجراي توأم دو يا چند خط به صورت زير پرداخـت   ي خطها رديف. قيمت 16
 گردد :   مي

 برابر رديف مربوط    75/1. دو خط توأم   =  16-1

 برابر رديف مربوط      50/2. سه خط توأم  =  16-2

ي فصول مربـوط و بـا   ها رديفزن با توجه به نقشه و مشخصات با استفاده از  هاي چشمك سازي شالوده تابلوها و چراغ و پي كني پي. بهاي 17
 شود.   محاسبه مي 3/1ضريب 

 شود.   زن بر اساس رديف مربوط از فصل كارهاي فوالدي سبك پرداخت مي هاي چشمك ا و چراغ. هزينه تهيه و نصب پايه فلزي تابلوه18
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آميزي و حفاظت ابنيه فني محاسـبه و   ، رنگكاري عايقي مربوط در فصل ها رديفزن از  هاي چشمك آميزي پايه تابلوها و چراغ . هزينه رنگ19
 شود.   پرداخت مي

 شود. محاسبه و پرداخت مي 170201زن، از رديف  مكهاي چش كشي پايه چراغ . هزينه سيم20

 است. متر ميلي 3هاي عمودي برابر  . حداقل ضخامت صفحه آلومينيومي تابلو21

 است. متر ميلي 25/1. حداقل ضخامت صفحه ورق فوالدي تابلوهاي عمودي برابر 22

 تحويلي كارفرما است.صفحه تابلوهاي مورد نياز، جزء مصالح  181013تا  181001ي ها رديف. در 23

دار محاسـبه   . در صورتي كه تهيه و نصب تابلو عالوه بر شرايط تعيين شده با پيام متغير صورت گيرد، هزينه مربوط به صورت رديف ستاره24
 شود. و پرداخت مي

 ، صفحه آيينه مورد نياز، جزء مصالح تحويلي كارفرما است.181014. در رديف 25

 هاي مورد نياز و چسب مخصوص جهت چسباندن آنها، جزء مصالح تحويلي كارفرما است. بازتاب 181102و  181101ي ها رديف. در 26

 هاي مورد نياز، جزء مصالح تحويلي كارفرما است. بازتاب 181105تا  181103ي ها رديف. در 27
 رفرما است.زن مورد نياز، جزء مصالح تحويلي كا هاي چشمك چراغ 181205تا  181201ي ها رديف. در 28
 شود. هاي قرارگرفته روي هم بر اساس سطح تمام شده و صرفا يك بار منظور مي رنگ 018180در رديف  .29
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

. های دوبانده برای خط یابی در راه آکس کیلومتر ۴٠٠,۵٣    ١٨٠١٠١ کش

 کیلومتر ۶٠٠,۶١  
ها و مانند آن که هر جهت حرکت از یابی در بزرگراه آکس

یل شده باشد، برای هر آکس.  چند باند تش
١٨٠١٠٢ 

 ١٨٠٢٠١ تهیه و نصب نوار شبرنگ. مترمربع ۵۵٣,٠٠٠  

 ١٨٠٢٠٢ آمیزی با رنگ شبرنگ تهیه مصالح و رنگ مترمربع ٣٠٣,٠٠٠  

  
 مترطول ۴٢,٠٠٠

١٢کش منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
١٨متر، با رنگ گرم ترافی همراه با گالسبید با دوام  سانت

 ماهه.

١٨٠٣٠١ 

  
 مترطول ٣٩,٧٠٠

١٢کش متصل و مداوم به عرض  مصالح و خطتهیه 
١٨متر، با رنگ گرم ترافی همراه با گالسبید با دوام  سانت

 ماهه.

١٨٠٣٠٢ 

  
 مترطول ۴٣٠,٣

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠٣٠٣ 

  
 مترطول ٣,٢٨٠

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٣٠٢بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠٣٠۴ 

  
 مترطول ٨٣,٨٠٠

١٢کش منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
رید ساده سانت متر، با رنگ گرم ترافی به روش اس

 ماهه. ٣۶با گالسبید با دوام همراه 

١٨٠۴٠١ 

  
 مترطول ٨١,٢٠٠

١٢کش متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
رید ساده سانت متر، با رنگ  گرم ترافی به روش اس

 ماهه. ٣۶همراه با گالسبید با دوام 

١٨٠۴٠٢ 

  
 مترطول ٨٩٠,۶

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠۴٠٣ 

  
 مترطول ٧۵٠,۶

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۴٠٢بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠۴٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠٠

) به نقشکش  تهیه مصالح و خط دار شیاری (پر و خال
متر با رنگ گرم سانت ١۵روش اکستروژن به عرض 

 ماهه. ٣۶ترافی همراه با گالسبید با دوام 

١٨٠۵٠١ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۶,۶٨٠

١۵وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۵٠١بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠۵٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠٠

ای) به روش کش برجسته (لقمه تهیه مصالح و خط
رید یا اکستروژن با عرض  با رنگ گرم متر سانت ١۵اس

و ضخامتماهه  ٣۶با دوام  ترافی همراه با گالسبید
رون. ۶٠٠٠  می

١٨٠۶٠١ 

  
 مترطول ١٣,٣٠٠

١۵وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۶٠١بها به ردیف  اضافه
باشد به ازای هر متر سانت ٢٠و حداکثر  متر سانت
 اضافه عرض. متر سانت

١٨٠۶٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٣٧

ای) به روش تهیه مصالح و خط کش برجسته (لقمه
رید یا اکستروژن به عرض  گرم رنگ با متر سانت ١۵اس

ماهه و ضخامت ٣۶ترافی همراه با گالسبید با دوام 
رون. ۴٠٠٠  می

١٨٠۶٠٣ 

  
 مترطول ٩,٠٩٠

١۵وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۶٠٣بها به ردیف  اضافه
متر سانتباشد به ازای هر  متر سانت ٢٠و حداکثر متر سانت

 اضافه عرض.

١٨٠۶٠۴ 

  
 مترطول ١٢,٧٠٠

١٢کش منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
٩دوام متر، با رنگ سرد ترافی همراه با گالسبید با  سانت

 ماهه.

١٨٠٧٠١ 

  
 مترطول ۴٠٠,١٢

١٢کش متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
٩متر، با رنگ سرد ترافی همراه با گالسبید با دوام  سانت

 ماهه.

١٨٠٧٠٢ 

  
 مترطول ١,٠۶٠

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٧٠١بها به ردیف  اضافه
ازای هرمتر باشد به  سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠٧٠٣ 

  
 مترطول ١,٠۴٠

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٧٠٢بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠٧٠۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٣۴

نوشته و... با رنگ تهیه مصالح و ترسیم نقوش، فلش، خط
ماهه برحسب ٩ترافی همراه با گالسبید با دوام سرد 

 سطح رنگ شده.

١٨٠٧٠۵ 

 مترمربع -٩٣,١٠٠  
ی خط کش همراه  با گالسبید، درها ردیفکسربها به 

، از  گالسبید استفاده نشود.  صورت که در خط کش
١٨٠٧٠۶ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴٨٠,٠٠٠  
کش با رنگ دوجزئ بر پایه تهیه مصالح و اجرای خط

 ماهه برحسب سطح رنگ شده. ١٨رزین آکریلی با دوام 
١٨٠٨٠١ 

 مترمربع ١٢٩,٠٠٠  
های پاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با استفاده از برس

 مخصوص.
١٨٠٩٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١٢۴  
پاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با استفاده از مواد

 شیمیایی.
١٨٠٩٠٢ 

 مترمربع ١٢۵,۵٠٠  
های شن با هوای رنگ با سندبالست (وزش دانهپاک کردن 

 فشرده).
١٨٠٩٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,١٢٧

م کننده نصب صفحه تابلوهای عمودی بازدارنده و ح
ل دایره یا چند ضلع از جنس ) استاندارد، به ش (انتظام
آلومینیوم با شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمینه و پیام

 تابلو با اتصاالت مربوط.

١٨١٠٠١ 

  

 عدد ١٢١,٠٠٠

نصب صفحه تابلوهای عمودی خطر (اخطاری) استاندارد،
ل مثلث یا مستطیل از جنس آلومینیوم با شبرنگ به ش
مخصوص و استاندارد در زمینه و پیام تابلو با اتصاالت

 مربوط.

١٨١٠٠٢ 

  

 مترمربع ٢١٧,٠٠٠

( نصب صفحه تابلوهای عمودی اخباری (اطالعات
ل  نما (با ی گوشه تیز) مستطیل یا جهتاستاندارد، به ش

از جنس آلومینیوم با شبرنگ مخصوص و استاندارد در
 زمینه و پیام تابلو با اتصاالت مربوط.

١٨١٠٠٣ 

  

 عدد ٠٠٠,١٣۴

م کننده نصب صفحه تابلوهای عمودی بازدارنده و ح
ل دایره یا چند ضلع از جنس ) استاندارد، به ش (انتظام

متر  با شبرنگ میل ١٫٢۵ضخامت حداقل ورق روغن با 
مخصوص و استاندارد در زمینه و پیام تابلو با اتصاالت

 مربوط.

١٨١٠٠۴ 

  

 عدد ۵٠٠,١٢٧

نصب صفحه تابلوهای عمودی خطر (اخطاری) استاندارد،
ل مثلث یا مستطیل از جنس ورق روغن با ضخامت به ش

استاندارد درمتربا شبرنگ مخصوص و  میل ١٫٢۵حداقل 
 زمینه و پیام تابلو با اتصاالت مربوط.

١٨١٠٠۵ 

  

 عدد ۴٠٠,١١

وقت ضخامت ١٨١٠٠۵و  ١٨١٠٠۴ی ها ردیفبها به  اضافه
متر متر باشد به ازای هر میل میل ١٫٢۵ورق بیشتر از 

متر به تناسب محاسبه ضخامت اضاف ورق (کسر میل
 خواهد شد)

١٨١٠٠۶ 



 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن
 ١٣٩٣راهداری سال فهرست بهای واحد پایه رشته  
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٧

( نصب صفحه تابلوهای عمودی اخباری (اطالعات
ل مستطیل یا جهت نما (با ی گوشه تیز) استاندارد، به ش

متر با میل ١٫٢۵از جنس ورق روغن با ضخامت حداقل 
شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمینه و پیام تابلو با

 اتصاالت مربوط. 

١٨١٠٠٧ 

  
 مترمربع ۴۵,۵٠٠

وقت ضخامت ورق بیشتر از ١٨١٠٠٧بها به ردیف  اضافه
متر اضاف ضخامت متر باشد به ازای هر میل میل ١٫٢۵

 متر به تناسب محاسبه خواهد شد) ورق. (کسر میل

١٨١٠٠٨ 

  

 عدد 

م کننده نصب صفحه تابلوهای عمودی بازدارنده و ح
ل دایره یا چند ضلع از جنس ) استاندارد، به ش (انتظام

های مخصوص و نظایر آن با شبرنگ فیبرفایبرگالس، 
مخصوص و استاندارد در زمینه و پیام تابلو با اتصاالت

 مربوط.

١٨١٠٠٩ 

  

 عدد 

نصب صفحه تابلوهای عمودی خطر (اخطاری) استاندارد،
ل مثلث یا مستطیل از جنس فایبرگالس، فیبرهای به ش
مخصوص و نظایر آن با شبرنگ مخصوص و استاندارد در

 و پیام تابلو با اتصاالت مربوط. زمینه

١٨١٠١٠ 

  

 مترمربع 

( نصب صفحه تابلوهای عمودی اخباری (اطالعات
ل مستطیل یا جهت نما (با ی گوشه تیز) استاندارد، به ش

از جنس فایبرگالس، فیبرهای مخصوص و نظایر آن با
شبرنگ مخصوص و استاندارد در زمینه و پیام تابلو با

 اتصاالت مربوط.

١٨١٠١١ 

. مترمربع ٠٠٠,۴۵    ١٨١٠١٢ نصب صفحه تابلوهای اطالعات ریل

. مترمربع ۶٠,٧٠٠    ١٨١٠١٣ تعویض صفحه تابلوهای اطالعات ریل

 عدد ۵٠٠,۶٠٩  
های تند راه از جنس ورق استنلس نصب آیینه در پیچ

 طبق مشخصات فن مربوط. (Stainless-Steel)استیل 
١٨١٠١۴ 

  
 عدد ١٧,٧٠٠

،پیاده نصب بازتاب (چشم گربه ای) طبق مشخصات فن
های مخصوص و کردن محل نصب و استفاده از چسب

 رعایت فاصله و زاویه نصب طبق دستورکار.

١٨١١٠١ 

  

 عدد ۴٠٠,٢٨

ها طبق مشخصات های مخصوص داخل تونل نصب بازتاب
، پیاده کردن محل نصب و استفاده از چسب های فن

و زاویه نصب مناسب طبق مخصوص و رعایت فاصله
 دستورکار.

١٨١١٠٢ 

 عدد ١٣,٩٠٠  
ا، پل اتیلن و نظایر آن، با نصب بازتاب از نوع لوله پلی

 ورق و نوار شبرنگ.
١٨١١٠٣ 



 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن
 ١٣٩٣راهداری سال فهرست بهای واحد پایه رشته  
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بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ١٨١١٠۴ های حاشیه راه. نصب بازتاب بر روی گاردریل و حفاظ عدد ۵٠٠,٣٩  

 ١٨١١٠۵ دار. نصب بازتاب آلومینیوم پایه عدد ١١,٧٠٠  

 عدد ١,٣٠٧,٠٠٠  
زن تنظیم شونده تکخانه نصب و راه اندازی چراغ چشم

 ی جهت طبق مشخصات فن و دستور کار مربوط.
١٨١٢٠١ 

 عدد ۵٠٠,۴٧٠,١  
زن تنظیم شونده دوخانه نصب و راه اندازی چراغ چشم

 ی جهت طبق مشخصات فن و دستور کار مربوط.
١٨١٢٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۶٣٣,١  
زن تنظیم شونده سه راهنصب و  خانه اندازی چراغ چشم

 ی جهت طبق مشخصات فن و دستور کار مربوط.
١٨١٢٠٣ 

 عدد ۴١۴,۵٠٠  
١٨١٢٠٣و  ١٨١٢٠٢، ١٨١٢٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

 وقت از چراغ دوجهت تک پایه استفاده شود.
١٨١٢٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۶٢١  
١٨١٢٠٣و  ١٨١٢٠٢، ١٨١٢٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

 وقت از چراغ سه جهت تک پایه استفاده شود.
١٨١٢٠۵ 

  

 عدد 

های الستی یا گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
پذیر طبق مشخصات فن مربوط و پالستی انعطاف

مهاربندی الزم و رنگ آمیزی قطعات با هدایت مجدد
 خودرو به مسیر.

١٨١٣٠١ 

  
 عدد 

های پر از مایع گیر با استفاده از محفظه ضربهتهیه و نصب 
(آب) طبق مشخصات فن مربوط و مهاربندی الزم و

 آمیزی قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر. رنگ

١٨١٣٠٢ 

  
 عدد 

های بتن سب گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
آمیزی طبق مشخصات فن مربوط و مهاربندی الزم و رنگ

 قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر.

١٨١٣٠٣ 

  
 عدد 

های توخال گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
فوالدی طبق مشخصات فن مربوط و مهاربندی الزم و

 آمیزی قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر. رنگ

١٨١٣٠۴ 

.تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام وضعیت  عدد     ١٨١۴٠١ ترافی

 ١٨١۴٠٢ تهیه ونصب تابلوهای هوشمند با پیام اخباری. عدد   

  
 مترمربع 

های صداگیر از جنس بتن طبق تهیه و نصب ورق
 مشخصات فن مربوط.

١٨١۵٠١ 

 ١٨١۵٠٢ های صداگیر چوبی. تهیه و نصب ورق مترمربع   

 ١٨١۵٠٣ . پانلهای صداگیر از نوع  ساندویچ  تهیه و نصب ورق مترمربع   



 فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن
 ١٣٩٣راهداری سال فهرست بهای واحد پایه رشته  

  

 
 

 

٨۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 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 



 فصل نوزدهم. عملیات زمستان
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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 فصل نوزدهم. عملیات زمستان
 مقدمه

 
 شود.   . شانه راه با هر عرضي يك باند محسوب مي1

 شود.   ي مربوط استفاده ميها رديفزدايي در صورتي كه از چند ماده استفاده شود به نسبت اختالط مواد، از  . در يخ2

در صورت تأييـد دسـتگاه نظـارت بـه صـورت خطـي        زدا بر اساس مشخصات فني مربوط است ومازاد مواد مصرفي . ميزان پاشش مواد يخ3
 شود.   محاسبه و پرداخت مي

 گردند. زدايي، مواد مصرفي، جزء مصالح تحويلي كارفرما محسوب مي ي يخها رديف. در 4

هـاي راه اسـت    هاي راه، متوسط ضخامت برف طبيعي باريده بر روي شانه منظور از ضخامت متوسط برف بر روي شانه 190303. در رديف 5
  گيري ضخامت نيست. ها مالك اندازه و ضخامت برف هدايت شده از رويه راه به شانه

 



 فصل نوزدهم. عملیات زمستان
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 باند -کیلومتر ٩٠٠,۶۴  
بندی زدایی با استفاده از نم طعام دانه انجام عملیات یخ

 کیلوگرم در کیلومترباند. ٣٠شده به میزان تا 
١٩٠١٠١ 

 باند -کیلومتر ٧٨,٩٠٠  
زدایی با استفاده از نم طعام مرطوب انجام عملیات یخ

 کیلوگرم نم در کیلومترباند. ٣٠شده به میزان تا 
١٩٠١٠٢ 

 باند -کیلومتر ۵٠٠,٣٩  
زدایی با استفاده از نم طعام در حالت انجام عملیات یخ

 کیلومترباند.کیلوگرم  نم در  ٣٠محلول به میزان تا 
١٩٠١٠٣ 

 باند -کیلومتر ۵٨٠,٨  
١٩٠١٠٣و  ١٩٠١٠٢، ١٩٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

. ۵برای هر   کیلوگرم افزایش مواد مصرف
١٩٠١٠۴ 

  
 باند -کیلومتر ٧,٧٣٠

در ١٩٠١٠٣و  ١٩٠١٠٢، ١٩٠١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
صورت که به جای نم طعام از کلرورکلسیم استفاده

 شود.

١٩٠١٠۵ 

  
 باند -کیلومتر ٩,٧۴٠

در صورت که به جای نم ١٩٠١٠١بها به ردیف  اضافه
طعام از سایر مواد مجاز مانند کلرورمنیزیم و استات کلسیم

 منیزیم استفاده شود.

١٩٠١٠۶ 

 باند -کیلومتر ٩٠٠,١۴  
١٩٠١٠٣و  ١٩٠١٠٢و  ١٩٠١٠١ی  ها ردیفبها به  اضافه

 بندان انجام شود. شرایط یخ زدایی در وقت عملیات یخ
١٩٠١٠٧ 

 باند -کیلومتر ۶,۴٩٠  
در صورت که به جای نم ١٩٠١٠١بها به ردیف  اضافه

 طعام از اوره استفاده شود.
١٩٠١٠٨ 

  

 باند -کیلومتر ۶٠٠,۶٩

اک با شن و انجام عملیات یخ زدایی توأم با ایجاد اصط
به ١به  ١پاش در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه

٣٠طوری که میزان نم در هر کیلومتر باند حداقل 
 کیلوگرم باشد.

١٩٠٢٠١ 

  

 باند -کیلومتر ٣٠٠,٧۴

اک با شن و انجام عملیات یخ زدایی توأم با ایجاد اصط
نم به ١پاش در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه
شن و ماسه به طوری که میزان نم در هر کیلومتر باند ٢

 کیلوگرم باشد. ٣٠حداقل 

١٩٠٢٠٢ 

  

 باند -کیلومتر ٧٨,٩٠٠

اک با شن و انجام عملیات یخ زدایی توأم با ایجاد اصط
نم به ١پاش در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه
شن و ماسه به طوری که میزان نم در هر کیلومتر باند ٣

 کیلوگرم باشد. ٣٠حداقل 

١٩٠٢٠٣ 

  

 باند -کیلومتر ۶٠٠,٨٣

اک با شن و انجام عملیات یخ زدایی توأم با ایجاد اصط
نم به ١پاش در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه
شن و ماسه به طوری که میزان نم در هر کیلومتر باند ۴

 کیلوگرم باشد. ٣٠حداقل 

١٩٠٢٠۴ 



 فصل نوزدهم. عملیات زمستان
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 کیلومتر ۵٠٠,١٠٩

اک انجام عملیات شن و ماسه پاش به منظور ایجاد اصط
کیلوگرم برای هر کیلومتر ٣۴٠بر روی سطح راه به میزان 

 راه. 

١٩٠٢٠۵ 

 باند -کیلومتر ٣٠٠,٨۴  
روب، های آسفالته با گریدر یا تیغه برف روبی در راه برف

 متر باشد. سانت ١٠اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 
١٩٠٣٠١ 

 باند -کیلومتر ٢١,١٠٠  
متر سانت ۵ازای هر  به ١٩٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 متر اول. سانت ١٠اضافه ضخامت برف بیش از 
١٩٠٣٠٢ 

 باند -کیلومتر ١٢۶,۵٠٠  
های آسفالته، اگر های شن و شانه راه روبی در راه برف

 متر باشد. سانت ١٠متوسط ضخامت برف حداکثر 
١٩٠٣٠٣ 

 باند -کیلومتر ۶٠٠,٣١  
متر سانت ۵ازای هر  به ١٩٠٣٠٣بها نسبت به ردیف  اضافه

 متر اول. سانت ١٠اضافه ضخامت برف بیش از 
١٩٠٣٠۴ 

  
 باند -کیلومتر ٣,٩۶٨,٠٠٠

وقت ١٩٠٣٠٣و  ١٩٠٣٠١ی ها ردیفبها نسبت به  اضافه
های حاشیه روبی شامل بارگیری، حمل و تخلیه برف برف

 راه باشد.

١٩٠٣٠۵ 

  
 باند -کیلومتر ۵٠٠,۴٠١

وقت ١٩٠٣٠٣و  ١٩٠٣٠١ی ها ردیفبها نسبت به  اضافه
های حاشیه راه با استفاده از روبی شامل تخلیه برف برف

 بلدوزر یا لودر باشد.

١٩٠٣٠۶ 

 باند -کیلومتر ٣٠٠,٨۶  
هایی با هر نوع رویه، خور، در راه روبی با ماشین برف برف

 متر باشد.  سانت ٢٠اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 
١٩٠٣٠٧ 

 باند -کیلومتر ٩٠٠,٢۵  
١٠ازای هر  به ١٩٠٣٠٧بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر اول. سانت ٢٠متر اضافه ضخامت برف بیش از  سانت

١٩٠٣٠٨ 

  
 باند -کیلومتر ۵٠٠,٢۴٢

بابت ١٩٠٣٠٧و  ١٩٠٣٠١ی   ها ردیفبها نسبت به  اضافه
پاکسازی سطح راه از بقایای برف که در عملیات متعارف

 روبی نیست. روبی قابل برف برف

١٩٠٣٠٩ 



 فصل بیستم. حمل و نقل 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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 فصل بیستم. حمل و نقل 
 

 مقدمه 
 
ي فصل حمل و نقل، قابل پرداخت ها رديفي ساير فصول و براساس ها رديف. در فهرست بهاي راهداري هزينه سه نوع حمل، مستقل از 1

 است:

 آالت راهداري . حمل درون كارگاهي ماشين1-1

 كيلومتر 30. حمل مصالح در فواصل مازاد بر 1-2

 . بارگيري، حمل و باراندازي مصالح خاص1-3

باشد كه هزينه  كار مي آالت راهداري از راهدارخانه (محل استقرار) به پاي آالت راهداري، حمل ماشين . منظور از حمل درون كارگاهي ماشين2
گردد و  ي مربوط به تجهيز كارگاه منظور ميها ديفرآالت به راهدارخانه در  ي اين فصل قابل پرداخت است. هزينه حمل ماشينها رديفآن از 

 هزينه حمل و نقل مربوط به فعاليت، در رديف متناظر با فعاليت ملحوظ گرديده است. 

كيلومتر، و همچنين از انبار كارگاه تا محل مصرف، در 30. هزينه بارگيري، حمل و باراندازي مصالح از محل تحويل تا انبار كارگاه، تا فاصله 3
كيلومتر،  30ي اين فهرست بها، در نظر گرفته شده است (به استثناي آب و مصالح سنگي). هزينه حمل مازاد بر ها فصلي ساير ها رديفقيمت 

شود و براي ساير  ي اين فصل پرداخت ميها رديفآالت، سيمان، قير و مصالح ساختماني حجمي بر حسب مورد بر اساس  نها براي آهنت
 اي پرداخت نخواهد شد.  گونه هزينه حمل جداگانه مصالح، هيچ

باشد. مبدأ حمل تمامي  ي گياهي  ميها . حمل مصالح خاص شامل حمل ادوات و تجهيزات حساس، قطعات فلزي مونتاژ شده و انواع گونه4
اين مصالح، محل تحويل يا خريد اين مصالح است كه بايد قبالً به تأييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما برسد. مقصد حمل در مورد ادوات 

حل راهدارخانه است و هاي گياهي مقصد، م باشد و در مورد انواع گونه كار مي و تجهيزات حساس و نيز قطعات فلزي مونتاژ شده در پاي
 ي مربوط منظور شده است.ها رديفكار در بهاي واحد  هزينه حمل آنها از محل راهدارخانه تا پاي

 ها در اين فصل عبارتند از:  بندي ماشين . دسته5
ر چرخ الستيكي، . دسته اول شامل: لودر، گريدر، ليف تراك، بيل بكهو، بيل مكانيكي چرخ الستيكي، دمپر، بتونير خودرو، فينيش5-1

 پز، مجموعه بازيافت سرد، مجموعه بازيافت گرم، ماشين بازديد پل و نظاير آن.  گير آسفالت، آسفالت تراش، درزگير آسفالت، لكه آسفالت
واگن، ها اعم از چرخ الستيكي و آهني، دريل  . دسته دوم شامل: بلدوزر، بيل مكانيكي چرخ زنجيري، جرثقيل چرخ زنجيري، انواع غلتك5-2

 هاي حفار، فينيشر چرخ زنجيري و نظاير آن.  دستگاه
كش، كمپرسور، ژنراتور، دستگاه برش، دستگاه سندبالست،  . دسته سوم شامل: موتورجوش، پمپ آب، پمپ ثابت بتن، پمپ لجن5-3

 ويبراتور، دستگاه شات كريت. 
 دار باشند.  هاي دسته سوم در صورتي كه چرخ . دسته چهارم شامل: دامپر، بتونير، اسپريدر و ماشين5-4
روب،  خور، برف بر، برف گيري، بوته هاي تست و اندازه كش، دستگاه پاش، خط كوب، نمك . دسته پنجم شامل: تابلوشوي، گاردريل5-5

 اي، جاروي مكانيكي.  هاي قورباغه كش خط
ها و ساير وسايط پشتيباني مشابه، مشمول حمل درون كارگاهي  ها، تراكتورها، تراك ميكسرها، دامتراك ها، وانت ها، سواري ون. كامي6

 گردند.  نمي
  گردند: هاي راهداري نيز به سه نوع زير تقسيم مي . كارگاه7
ها  آالت راهداري تا پايان حوزه تحت پوشش آن ار ماشينهايي هستند كه بيشترين فاصله از محل استقر كارگاه  هاي نوع اول: . كارگاه7-1

 كيلومتر باشد.  15حداكثر 
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ها  آالت راهداري تا پايان حوزه تحت پوشش آن هايي هستند كه بيشترين فاصله از محل استقرار ماشين هاي نوع دوم: كارگاه . كارگاه7-2
 كيلومتر باشد.  30كيلومتر و حداكثر  15بيشتراز 

ها بيش  آالت راهداري تا پايان حوزه تحت پوشش آن هايي هستند كه بيشترين فاصله از محل استقرار ماشين هاي نوع سوم: كارگاه . كارگاه7-3
 كيلومتر باشد.   30از
 گيرد.  هاي نوع اول، حمل درون كارگاهي تعلق نمي آالت دسته اول و پنجم در كارگاه . به ماشين8
تا دو دفعه در سال بدون نياز به تأييد دستگاه نظارت، قابل پرداخت  200108و  200103تا  200101ي ها رديفهاي موضوع  . پرداخت هزينه9

 است و بيش از دو دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.
به تأييد دستگاه نظارت، قابل  تا چهار دفعه در سال بدون نياز 200113و  200107تا  200104ي ها رديفهاي موضوع  . پرداخت هزينه10

 پرداخت است و بيش از چهار دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.
تا شش دفعه در سال بدون نياز به تأييد دستگاه نظارت، قابل پرداخت است و  200112تا  200109ي ها رديفهاي موضوع  . پرداخت هزينه11

 نظر دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.بيش از شش دفعه در سال با 

آالت از نقطه بارگيري تا محل انجام كار است. براي طي مسافت  جايي ماشين هربار جابه 200113تا  200101ي ها رديف. منظور از دفعه در 12
 از محل باراندازي تا محل كار ماشين وجه اضافي انجام نخواهد شد.

آالت، هزينه ساخت رمپ منظور نگرديده است. در صورتي كه جهت بارگيري يا تخليه  ل ماشيني حمل و نقها رديف. در بهاي 13
 گردد. ي مربوط در فصل عمليات خاكي با ماشين، محاسبه و پرداخت ميها رديفآالت نياز به ساخت رمپ باشد، هزينه آن از  ماشين

يراساس، اساس و آسفالت، هزينه بارگيري و حمل تا يك كيلومتر و . براي آب و همچنين مصالح سنگي بتن، بنايي، قشرهاي تقويتي، ز14
ي اين فهرست بها، در نظر گرفته شده است. نحوة پرداخت هزينه حمل مازاد بريك ها فصلي ساير ها رديفباراندازي در محل مصرف در 

 عيين شده است.ي مربوط تها فصلساخته، در مقدمه  چنين قطعات پيش كيلومتر، براي آب، مصالح سنگي و هم

گيرد، به شرح زير تعيين  كيلومتر مورد استفاده قرار مي 30كه در محاسبه هزينه حمل مازاد بر  2. مقادير هريك از مصالح موضوع بند 15
 هاي حمل است و قابل استناد براي محاسبه مقادير مصالح يا ساير موارد نيست. شود. مقادير تعيين شده تنها براي محاسبه هزينه مي

 . سيمان 15-1
 ساخته بتني:  . سيمان براي تهيه بتن و قطعات پيش15-1-1

 شود. درصد براي اتالف سيمان، محاسبه مي 6مقدار سيمان، براساس عيار سيمان در بتن، به اضافه 
 . سيمان براي تهيه مالت كارهاي بنايي سنگي: 15-1-2

درصد براي اتالف سيمان، محاسبه شده و حجم مالت در كارهاي بنايي، به ميزان  6مقدار سيمان، باتوجه به عيار سيمان در مالت، به اضافه 
 شود. درصد حجم كل كارهاي بنايي منظور مي 30
 . آهن آالت 15-2

هاي تقويتي و  هاي متداول، مانند انواع تيرآهن، ناوداني، نبشي، سپري، لوله و ورق به ازاي هر يك كيلوگرم فوالد مصرفي، از ميلگرد و پروفيل
كيلوگرم بابت حمل،  05/1شود،  هاي اجرايي مشخص مي كه بر اساس  مشخصات و نقشهو گاردريل هاي تيرهاي بتني  اتصالي و همچنين كابل

 شود. مي منظور
 . قير 15-3
 3/1با اعمال ضريب  200302و  200301ي ها رديف. در صورتي كه بجاي قير محلول، قير امولسيون (قيرآبه) حمل شود، بهاي 15-3-1

 شود. محاسبه مي
 شود.  كيلوگرم بابت حمل منظور مي 05/1شود،  به ازاي هر يك كيلوگرم كه بر اساس نقشه و مشخصات تعيين مي
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 شود. حمل سيمان، براي پرداخت هزينة حمل به شرح زير تعيين مي . مبدأ16
هاي  داخلي خريداري شود مبدأ حمل، محل كارخانه مربوط است. در اين حالت محل  از كارخانهبه طور مستقيم . در صورتي كه سيمان 16-1

 خريد بايد قبالً به تأييد مهندس مشاور  و ثصويب كارفرما برسد.
ترين كارخانه سيمان داخلي ( كه  هاي داخلي خريداري نشود، مبدأ حمل محل نزديك از كارخانهبه طور مستقيم . در صورتي كه سيمان 16-2

 كند )، خواهد بود. سيمان مورد نظر را در زمان خريد توليد مي

 شود. مي  زير تعيين  شرح به  حمل  هزينة  پرداخت  ، براي فوالد  مبدأ حمل. 17
خريد از توليد كنندگان   براي  شود، مبدأ حمل  خريداري بورس كااليا   داخلي  از توليد كنندگان به طور مستقيمفوالد،   كه  در صورتي .1ـ17

  هندستأييد م به از قبلبايد   خريد يا تحويل  محل  حالت  خواهد بود. در اين  تحويل  ، محلبورس كاال  خريدهاي  و براي  توليد  محل  داخلي
 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب

نزديكترين محل توليد فوالد به   نشود، مبدأ حمل  خريداري بورس كااليا   از توليد كنندگان داخليبه طور مستقيم فوالد   كه  در صورتي .2ـ17
 شوند.  هاي نورد فوالد نيز جزء توليدكنندگان محسوب مي كند. كارخانه كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مي

  پااليشگاه) در نظر گرفته. محل خريد قير بايد به تأييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما برسد. مبدأ حمل قير محل تحويل آن (محل 18
 شود.  مي
يي كه در دفترچه ها راهاست و در مورد  شهرسازيترين راه طبق آخرين دفترچه مسافت وزارت راه و  . مبناي تعيين مسافت حمل، نزديك19

 شود.  آنها تعيين مي ترين فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله است، با در نظر گرفتن كوتاه يادشده، مسافتي براي آنها تعيين نشده

آالت و سيمان پاكتي پرداخت  ي حمل آهنها رديفكيلومتر باشد، طبق  450. بهاي حمل سيمان فله در صورتي كه مسافت حمل تا 20
 به قيمت 50/1آالت و سيمان پاكتي، با اعمال ضرايب  ي حمل آهنها رديفكيلومتر باشد، بر اساس  450شود و اگر مسافت حمل بيشتر از  مي

 شود.  پرداخت مي كيلومتر 30از كسر   پس ،مسير  طول  تمامي مربوط، براي ها رديف

درصد پرداخت  30ي اين فصل به اضافه ها رديفي خاكي و شني انجام شود، برحسب مورد بهاي ها راه. در صورتي كه حمل مصالح در 21
 شود.  مي

  گيري خواهد بود. اندازه ، كل حجم اشغال شده مالك200501و  200401ي ها رديف. در 22
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 دفعه ۵٠٠,۴٢٢  
های دسته دوم در حمل درون کارگاه ماشینبارگیری و 

 های نوع اول و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠١ 

 دفعه ٢۶۵,۵٠٠  
های دسته سوم در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 های نوع اول و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠٢ 

 دفعه ٠٠٠,٣٨۵  
های دسته چهارم در ماشینبارگیری و حمل درون کارگاه 

 های نوع اول و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠٣ 

 دفعه ۴٣١,٠٠٠  
های دسته اول در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠۴ 

 دفعه ۵۶٣,٠٠٠  
در های دسته دوم بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠۵ 

 دفعه ٣٣۴,۵٠٠  
های دسته سوم در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠۶ 

 دفعه ۴۴۴,۵٠٠  
های دسته چهارم در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 دوم و باراندازی آن در پای کار. های نوع کارگاه
٢٠٠١٠٧ 

 دفعه ٣۴۵,۵٠٠  
های دسته پنجم در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١٠٨ 

 دفعه ۵٩٩,٠٠٠  
های دسته اول در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 در پای کار. های نوع سوم و باراندازی آن کارگاه
٢٠٠١٠٩ 

 دفعه ۵٠٠,٧۶٧  
های دسته دوم در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١١٠ 

 دفعه ۴٧٢,٠٠٠  
های دسته سوم در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١١١ 

 دفعه ٠٠٠,۵۶۴  
های دسته چهارم در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١١٢ 

 دفعه ۵٨۵,۵٠٠  
های دسته پنجم در بارگیری و حمل درون کارگاه ماشین

 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه
٢٠٠١١٣ 

 کیلومتر  -تن  ٨٨٠  
٣٠آالت، سیمان پاکت نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠١ 

 کیلومتر  -تن  ۵٩۵  
٧۵آالت، سیمان پاکت نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠٢ 

 کیلومتر  -تن  ٣٧۵  
١۵٠بر آالت، سیمان پاکت نسبت به مازاد  حمل آهن

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠٣ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلومتر  -تن  ٣١٠  
٣٠٠آالت، سیمان پاکت نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠۴ 

 کیلومتر  -تن  ٢۶۵  
۴۵٠آالت، سیمان پاکت نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠٢٠۵ 

 کیلومتر  -تن  ٢٢٠  
٧۵٠آالت، سیمان پاکت نسبت به مازاد بر  حمل آهن

 کیلومتر.
٢٠٠٢٠۶ 

 کیلومتر  -تن  ۵٣٠,١  
٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر. 
٢٠٠٣٠١ 

 کیلومتر  -تن  ١,٠٨٠  
١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵حمل قیر  فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر.
٢٠٠٣٠٢ 

 کیلومتر  -تن  ٧٠٠  
٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر.
٢٠٠٣٠٣ 

 کیلومتر  -تن  ۵۶۵  
۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر.
٢٠٠٣٠۴ 

 کیلومتر  -تن  ۴٨۵  
٧۵٠کیلومترتا فاصله  ۴۵٠حمل قیر فله نسبت به مازاد 

 کیلومتر.
٢٠٠٣٠۵ 

 ٢٠٠٣٠۶ کیلومتر.  ٧۵٠حمل قیر فله نسبت به مازاد  کیلومتر  -تن  ۴٠۵  

  ٧٣۵ 
عب  -مترم

 کیلومتر  
، مازاد بر   کیلومتر. ٣٠حمل مصالح ساختمان حجم

٢٠٠۴٠١ 

  ١,١٠٠ 
عب  -مترم

 کیلومتر  
مونتاژ شده فلزی بارگیری، حمل و باراندازی قطعات پیش

 آماده خرپایی.های  مانند پل
٢٠٠۵٠١ 

ساعت  -ماشین ٠٠٠,٩۵  
بارگیری، حمل و باراندازی ادوات و تجهیزات حساس

 های تهویه و روشنایی. مانند اجزای سیستم
٢٠٠۵٠٢ 

  
کیلومتر –اصله  

های گیاه (شامل نهال، درختچه و مانند حمل انواع گونه
 کیلومتر. ٣٠آن) در فاصله مازاد بر 

٢٠٠۵٠٣ 
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م. عملیات اضطراری راهداری  فصل بیست و ی
 

 مقدمه 
 
 شود. براي بازگشايي راه انجام ميهايي كه به صورت ويژه و الينقطع  . عمليات اضطراري عبارت است از سلسله فعاليت1
شود انتخاب شده است. چنانچه انجام كارهـاي اضـطراري    . در اين فصل آن دسته از عمليات راهداري اضطراري كه معموالً انجام شده يا مي2

 ي اين فصل تهيه و تنظيم شود.ها رديفديگري مورد نياز باشد، بايستي مشابه با 
جـايي از   جايي و رسيدن به محل كـار يـا جابـه    ها زمان استقرار و فعاليت در محل كار است و زمان جابه اكيپ . منظور از روز يا ساعت براي3

آالت براسـاس فصـل    جـايي ماشـين   ي اين فصل محاسبه نخواهد شد. هزينه جابهها رديفيك نقطه به نقطه ديگر در يك محور در زمان انجام 
 حمل و نقل محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ي اين فصل براي انجام كار اضطراري منظور شده است و هزينه مواد و مصالح مصرفي اعم از خام، نيمه ساخته يا ساخته شـده در  ها رديف. 4
 شود. ي ساير فصول پرداخت ميها رديفي مربوط در پيوست شماره يك (مصالح پاي كار) و يا ها رديفمنظور نشده است و از  ها قيمت

اضطراري از مصالحي كه در اين فهرست بها وجود ندارد استفاده شود؛ به ترتيب از سـاير فهرسـتهاي بهـا و يـا قيمـت      . چنانچه در عمليات 5
 شود. توافقي استفاده مي

آالت ديگـر بـه صـورت     بيني شده و در صورت نياز به تجهيزات و ماشـين  . در اين فصل حداقل تجهيزات برا ي هر اكيپ به شرح زير پيش6
 وجه به مفاد اين فصل عمل خواهد شد:توافقي و با ت

 
 بيني شده حداقل تجهيزات پيش نام اكيپ

پاكسازي سطح راه و رفع انسداد ناشـي  
 از ريزش كوه

اسب بخار، يك دستگاه گريدر به قـدرت حـدود    150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن، اسب  150اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

زن  هاي چشمك تن، عاليم ايمني حمل شونده و چراغ 10يك دستگاه كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 
 به تعداد كافي

يي كه به دليـل  ها راهبرقراري ارتباط در 
 اند بردگي دچار قطع ارتباط شده آب

بخار، يك دستگاه گريدر به قـدرت حـدود   اسب  150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
اسب بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن،  150اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

تن، يك  8تن، يك دستگاه غلتك ويبره كششي حدود  10يك دستگاه كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 
زن به  هاي چشمك م ايمني حمل شونده و چراغليتر، عالي 5000پاش به ظرفيت حدود  دستگاه تانكر آب

 تعداد كافي

يي كه به ها راهبرقراري ارتباط موقت در 
دليل شكستن پـل يـا ريـزش تونـل يـا      

 اند نظاير آن قطع شده

اسب بخار، يك دستگاه گريدر به قـدرت حـدود    150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
اسب بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن،  150به قدرت حدود اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر  150

تـن،   8تن، يك دستگاه غلتك ويبره كششي حـدود   10چهار دستگاه كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 
هـاي   ليتـر، عاليـم ايمنـي حمـل شـونده و چـراغ       5000پاش بـه ظرفيـت حـدود     يك دستگاه تانكر آب

 زن به تعداد كافي چشمك

ط و رفع انسـداد ناشـي از   برقراري ارتبا
 سقوط بهمن

اسب بخار، يك دستگاه گريدر به قـدرت حـدود    150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
اسب بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن،  150اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر به قدرت حدود  150

خور، عاليم ايمني حمل شونده و  ه برفتن، يك دستگا 10يك دستگاه كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 
 زن به تعداد كافي هاي چشمك چراغ
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 بيني شده حداقل تجهيزات پيش نام اكيپ
برقراري ارتباط و رفع انسـداد ناشـي از   
هجوم شـن و ماسـه در منـاطق حاشـيه     

 كوير

اسـب   150اسب بخار، يك دستگاه بولدوزر به قـدرت حـدود    150يك دستگاه گريدر به قدرت حدود 
 زن به تعداد كافي هاي چشمك يم ايمني حمل شونده و چراغبخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن، عال

برقراري تردد و رفـع انسـداد ناشـي از    
وقوع تصادف يا واژگوني وسايط نقليـه  

 و پخش محموله در سطح راه 

اسب بخار، يك دستگاه وانت يك و نيم تن، يـك   150يك دستگاه لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 
تـن، يـك دسـتگاه     10تـن بـا كـاميون     5فرانسيل، يك دستگاه جرثقيل كفي تن دو دي 5دستگاه كاميون 

 زن به تعداد كافي هاي چشمك جاروي مكانيكي، عاليم ايمني حمل شونده و چراغ
 زن به تعداد كافي هاي چشمك عاليم ايمني حمل شونده و چراغ بستن راه و هدايت ترافيك

 
براي هر متر طول راه  مترمكعب 10. حجم عمليات خاكي براي ايجاد راه انحرافي اعم از خاكبرداري يا خاكريزي و يا تركيبي از آنها برابر 7

 شود. منظور شده است. مازاد يا كسر حجم عمليات خاكي با تأييد دستگاه نظارت به صورت خطي محاسبه و پرداخت مي

زن به منظور استفاده در محدوده عمليات توسط كارفرما  هاي چشمك ، عاليم ايمني حمل شونده و چراغي اين فصلها رديف. در كليه 8
 گردد. تحويل مي

، پخش و كوبيدن مصالح قشر متر سانتي 25. در ايجاد راه انحرافي،عمليات تسطيح زمين، خاكريزي، خاكبرداري و شن ريزي به ضخامت 9
 رويه منظور شده است.

عمليات بستن راه و هدايت ترافيك به مسير ديگر با استفاده از تجهيزات استاندارد و متعارف همراه با استقرار مأمور به  210107. در رديف 10
 تعداد كافي در تمام ساعات شبانه روز مورد نظر است.

ي ها رديفتوان از  نياز مي منظور نشده است و در صورت ها رديفعمليات خاكي مرتبط در قيمت  210402و  210401ي ها رديف. در 11
 فصل عمليات خاكي با ماشين استفاده كرد. همچنين تهيه كليه مصالح مصرفي بر عهده پيمانكار است.

 شود. روز كامل محاسبه مي روز يك شبانه روز هستند، كسر شبانه شبانه -يي كه داراي واحد اكيپها رديف. در 12

طول مدت انجـام فعاليـت   ”در “ هاي انجام دهنده فعاليت تعداد دستگاه”ضرب  ساعت، حاصل -دستگاه، منظور از واحد 210501. در رديف 13
هايي شمارش خواهند شد كه به طور مستقيم در انجام عمليـات مشـاركت داشـته     باشد. در اين رديف صرفاً تعداد دستگاه مي“ برحسب ساعت

   باشند.
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 اکیپ ساعت ١,١۶۴,۵٠٠  
پاک کردن سطح راه و رفع انسداد ناش از ریزش کوه با

 تجهیز و اعزام اکیپ.
٢١٠١٠١ 

 اکیپ ساعت ٠٠٠,١,١۴۴  
هایی که به دلیل آب بردگ دچار برقراری ارتباط در راه

 اند با تجهیز و اعزام اکیپ. قطع ارتباط شده
٢١٠١٠٢ 

  
٢٣,۴٢۴,٠٠٠ 

 –اکیپ 
 روز شبانه

ستن پل برقراری ارتباط موقت در راه هایی که به دلیل ش
اند با تجهیز و اعزام آن قطع شدهیا ریزش تونل یا نظایر 

 اکیپ.

٢١٠١٠٣ 

  ١٩,۵٧٠,٠٠٠ 
 –اکیپ 
 روز شبانه

برقراری ارتباط و رفع انسداد ناش از سقوط بهمن با
 تجهیز و اعزام اکیپ.

٢١٠١٠۴ 

  ٨,٨٧٢,٠٠٠ 
 –اکیپ 
 روز شبانه

برقراری ارتباط و رفع انسداد ناش از هجوم شن و ماسه
 تجهیز و اعزام اکیپ.در مناطق حاشیه کویر با 

٢١٠١٠۵ 

  
 اکیپ ساعت ٨٩٣,٠٠٠

برقراری تردد و رفع انسداد ناش از وقوع تصادف یا
واژگون وسایط نقلیه و پخش محموله در سطح راه با

 تجهیز و اعزام اکیپ.

٢١٠١٠۶ 

  ١,٢۴۵,۵٠٠ 
 –اکیپ 
 روز شبانه

بستن راه و هدایت ترافی با تجهیز و اعزام اکیپ، مستقل
 های اجرایی. گروهاز 

٢١٠١٠٧ 

 کیلومتر ۵٠٠,١٨٧,٢١٠  
ایجاد راه انحراف با رویه شن و با دو باند رفت و

 برگشت.
٢١٠٢٠١ 

  
 مترمربع ١٧٧,٠٠٠,۵

ساخته بتن برای ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش
هدایت موقت آب به ازای هرمتر مربع مقطع مفید عبور

 متر.  ٧آب تا طول 

٢١٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٣,٧٧٢,٠٠٠

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 ٠٠٠,٩٢۵,١۴  
های موقت فلزی ی دهانه (خرپایی یا ایجاد پل

 متر. ١٠متر تا  ۶ازدهانه  تخت 
٢١٠۴٠١ 

 دهانه ٠٠٠,۶٨۶,١٢  
های موقت فلزی چند دهانه (خرپایی یا تخت) ایجاد پل

 متر. ١٠متر تا  ۶به ازای هر دهانه از دهانه 
٢١٠۴٠٢ 

  ١٨۶,٠٠٠ 
  -دستگاه 
 ساعت

ایجاد موانع و پدهای خاک برای حفاظت راه از
. آب  بردگ

٢١٠۵٠١ 



 فصل بیست و دوم. فضای سبز
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 فصل بیست و دوم. فضای سبز
 مقدمه

  
هاي اول تا بيست و دوم، دستمزد حفر چالـه و پركـردن آن بـا     هاي گياهي دسته ، تهيه حمل و غرس گونه220122تا  220101ي ها رديف. در 1

 خاك زراعي و نيز آبياري و نگهداري يك ماهه لحاظ گرديده است.  

ي بيست و سوم و بيست و چهـارم و  ها سازي بستر جهت كاشت بذرهاي دسته ، تهيه و حمل بذر و آماده220124و  220123ي ها رديف. در 2
 نيز آبياري و نگهداري يك ماهه لحاظ گرديده است.  

 200503مستتر است؛ ليكن در فواصل حمل بيش از سي كيلـومتر از رديـف    ها رديفهاي گياهي تا سي كيلومتر در بهاي واحد  . حمل گونه3
 گردد.  استفاده مي

 گيرد.   اي تعلق نمي شده و از اين بابت ضريب و يا قيمت جداگانه ها منظور ، افت نهالها رديف. در بهاي واحد 4

هـاي بـا    بيني گرديده است. در صورتي كه با هماهنگي دستگاه نظارت و يا كارفرما نهـال  ، سه ساله پيشها رديفها در بهاي واحد  . سن نهال5
 استفاده گردد.  دار تهيه و  سن بيشتر يا كمتر از سه سال مد نظر باشد، بايستي رديف ستاره

 بندي استفاده نمود.   در فصل قالب 081001هاي چوبي بايستي از رديف  ها و داربست . در محاسبه هزينه قيم6

 ها و گياهان پوششي عبارتند از :  ها، بوته ها، درختچه بندي درخت . دسته7

 اي و ناز).  نقره اي، كوهي، شيرازي، . دسته اول شامل كاج ايراني و انواع سروها (تبري، خمره7-1
بلـوط)،   اي و شـاه  پنبه معمولي، چوب . دسته دوم شامل نارون (مجنون، معمولي، چتري)، آزاد، ملچ، راش، ممرز، نمدار، تيس، انواع بلوط (7-2

عمـولي، زينتـي و   گنجشـك (م  چناري)، چنـار، انـواع زبـان    انواع بيد (سفيد، سرخ، مجنون و بيدمشك)، صنوبر، تبريزي، انواع افرا (سياه و برگ
ن، گنجشك گل)، توسكا، انبه، خرمالو، خرما، انار، گوجه پرپر، انواع توت (سفيد، شاتوت و مجنون)، بنه، زيتون، برگ بو، كاتالپـا، داغـداغا   زبان

 شالك.  
اع ياسـمن (رزاقـي، زردگـل    اي و سـفيد)، انـو   . دسته سوم شامل گل ابريشم ايراني، سوداغ، بداغ، انواع ياس (پرپر، بنفش، ايراني، خوشـه 7-3

سرخي)، انواع مرواريد (سرخ و سفيد) اسپيره، طاووسي، تمشك، شيرخشت،  درشت، سفيد، زمستاني، زرد و چمپا)، انواع ختمي (درختي و گل
 موشي، سيتيسوس، كاغذي، زرشك، انواع انگور فرنگي (قرمز و طاليي)، انجير بربري، خرزهره.   ارغوان، به ژاپني، دم

 الدوله، موچسب، تاجريزي پيچ، گلسين، پيچ تلگرافي، پيچ اناري (معمولي و گل درشت).   ته چهارم شامل پيچ امين. دس7-4
 . دسته پنجم شامل رز مينياتور ايراني، رز هفت رنگ، رز مينياتور فرانسوي، رزسفيد، گل محمدي، نسترن شيرازي و انواع رز پيوندي.7-5
 ها ( ابلق و معمولي ).  . دسته ششم شامل انواع خاس7-6
 . دسته هفتم شامل ياس زرد، انواع نرگس (پرپر و درختي سفيد)، ابريشم مصري، يوكا، كرديلين، ميخك هندي، توري. 7-7
نـون، درخـت پـر، درخـت     . دسته هشتم شامل انواع افرا ( ژاپني، برگ طاليي، سرخ )، توت كاغذي، شاه بلـوط هنـدي، اوكـاليپتوس مج   7-8

پرارغواني، زالزالك، ازگيل، فيكوس ( معمولي و برگ درشت و برگ ريز ) درخت پروانه، درخت الله، سه رنـگ، ماگنوليـا (بـنفش و سـفيد)،     
 انجيلي. 

 . دسته نهم شامل عناب، كنار، كهور، انجير معابد، مشك و درخت كافور.7-9
 ز، عرعر، زيتون تلخ چتري. . دسته دهم شامل سنجد، اوكاليپتوس، گ7-10
 . دسته يازدهم شامل گريپ فروت، نارنگي، پرتقال، نارنج، ليموشيرين و ليموترش. 7-11
. دسته دوازدهم شامل زغال اخته، اسپيره سرخ ابلق، اسپيره رعنا، گل ساعتي، مورد، گل گرزي، گـيالس مجلسـي، آراليـا، گـل يـخ، گـل       7-12

 شراب.  
 ارس، انواع كاج (كاشفي، دريايي، چتري).  . دسته سيزدهم شامل 7-13
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 . دسته چهاردهم شامل شبه سرو، تويا، سرخدار، كاج سياه، درخت نوئل سبز. 7-14
 . دسته پانزدهم شامل درخت نوئل آبي، سيكاس، سدرلبنان، سدر اطلس، سرخدار برگ ريز.  7-15
 . دسته شانزدهم شامل انواع شمشاد (رسمي، معمولي). 7-16
 برگ درشت، برگ معمولي) و شمشاد نعنايي.  ته هفدهم شامل ناترك، برگ نو (. دس7-17
 . دسته هجدهم شامل نراد و دوگالس.  7-18
 . دسته نوزدهم شامل انواع شمشاد (ابلق زرد، ابلق سفيد، طاليي). 7-19
ري، گـوش موشـي، پيچـك، دايكونـدرا، سـدم،      درمنه، گل مرواريد عطـ  . دسته بيستم شامل فستوكا، آجوكا، رزماري، آويشن، بومادران، 7-20

 اسطوخدوس و سيزاب.  
گـراس، گـل مـريم،     پاس برگ بيدي ابلق، پم قفا، ريگادار، گل استكاني، عود قرمز، فاالريس،  پس . دسته بيست و يكم شامل انگشتانه، زبان7-21

السلطنه، شمعداني، فلفل،  زنبق رشتي، گل آفتاب، آصفالملوك،  سنبل، كوكب كوهي، نرگس، سوسن، الله واژگون، مارگريت زرد، ميخك، تاج
 آمارانتوس و آشالنتوس. 

 اي، ميناچمني، پامچال، بنفشه، اطلسي ايراني، اطلسي ژاپني، جعفري، اليسوم و قرنفل.   . دسته بيست و دوم شامل گل ميمون، گل ستاره7-22
 . دسته بيست و سوم شامل چمن مناطق گرمسيري.  7-23
 بيست و چهارم شامل چمن مناطق معتدل. . دسته 7-24
زني و اختالط مصالح و ساير عمليات مشابه در فضاي سبز بايستي برحسب مورد از فصـول دوم يـا سـوم ايـن      . در پخش و تسطيح و شخم8

 فهرست استفاده نمود.  

 . منظور از خاك زراعي درجه يك خاكي است با مشخصات زير : 9

 PPM  80  =<  پتاسيم K  =<  PPM 40  

 PPM 15 =>  فسفرP    

    Nازت  <=%  1/0 

 mmhs/cm 2 <=  هدايت الكتريكيEC    

   O.Cكربن آلي  <% 1 

 45 =<  SP% <= 35  

 7  = < PH  =<  6  

)  آن ماننـد  (PHو اسـيديته   (%SP)، بافـت  (N)، ازت (P)، فسفر (K). منظور از خاك زراعي درجه دو خاكي است كه ميزان پتاسيم 10
 باشد.  mmhs/cm 4 =<  EC <  mmhs/cm 2خاك درجه يك بوده لكن داراي 

ي مربوط به بريـدن درخـت در فصـل تخريـب و برچيـدن، اسـتفاده       ها رديفباشد از  متر سانتي 30هايي كه محيط شاخه بيش از  . در هرس11
 شود.   مي

له يك كيلومتر لحاظ گرديده است. هرگاه فاصله حمل خاك زراعـي از يـك   ي اين فصل حمل خاك زراعي تا فاصها رديف. در بهاي واحد 12
 شود.   ، از فصل عمليات خاكي با ماشين پرداخت مي030903و  030902ي ها رديفكيلومتر تجاوز كند. بهاي حمل مازاد، برحسب مورد، طبق 

ه است و به منظور حمل مازاد بر يك كيلومتر از رديـف  ي اين فصل، حمل آب تا فاصله يك كيلومتر لحاظ گرديدها رديف. در بهاي واحد 13
 شود. از فصل عمليات خاكي با ماشين استفاده مي 030904
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، هزينه تهيه آب و حمل آن تا فاصله يك كيلومتر و نيز دستمزد نيروي انسـاني و ابزارهـاي   220303تا  220301ي ها رديف. در بهاي واحد 14
فرض بر آن است كـه ادوات   220303و  220302ي ها رديفدستي مورد نياز، جهت انجام عمليات آبياري، لحاظ گرديده است. در استفاده از 

 است. و تجهيزات مورد نياز از پيش آماده شده
آالت ديگـر بـه    بيني شده و درصورت نيـاز بـه تجهيـزات و ماشـين     هاي هرس به شرح زير پيش . در اين فصل حداقل تجهيزات براي اكيپ15

 صورت توافقي و با توجه به مفاد اين فصل عمل خواهد شد.
 

 بيني شده حداقل تجهيزات پيش نام اكيپ
 زن قيچي ترونزن موتوري و  ترون هرس فرم در گياهان پرچيني

 تن با راننده، اره موتوري، باالبر ديزلي، نردبان 5/1وانت  هاي خشك، ضعيف و ناخواسته درختان هرس شاخه
 قيچي باغباني، فرغون هرس درختچه

 



 فصل بیست و دوم. فضای سبز
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢٢٠١٠١ های گیاه دسته اول. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٠٠٠,٢۴۴  

 ٢٢٠١٠٢ های گیاه دسته دوم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٠٠,٣٣٣  

 ٢٢٠١٠٣ های گیاه دسته سوم. حمل و غرس نهال گونه تهیه، اصله ١٨۴,۵٠٠  

 ٢٢٠١٠۴ های گیاه دسته چهارم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٩٠٠,٩۶  

 ٢٢٠١٠۵ های گیاه دسته پنجم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٠٠٠,٩۶  

 ٢٢٠١٠۶ های گیاه دسته ششم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵۵۴,۵٠٠  

 ٢٢٠١٠٧ های گیاه دسته هفتم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٢١٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١٠٨ های گیاه دسته هشتم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۴٢۵,۵٠٠  

 ٢٢٠١٠٩ های گیاه دسته نهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٢۶۴,۵٠٠  

 ٢٢٠١١٠ گیاه دسته دهم.های  تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٢٧٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١١١ های گیاه دسته یازدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٣٠۴,۵٠٠  

 ٢٢٠١١٢ های گیاه دسته دوازدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ١۵٩,٠٠٠  

 ٢٢٠١١٣ های گیاه دسته سیزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٠٠٠,۴١۴  

 ٢٢٠١١۴ های گیاه دسته چهاردهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۴١٢,٠٠٠  

 ٢٢٠١١۵ های گیاه دسته پانزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٧١٢,٠٠٠  

 ٢٢٠١١۶ های گیاه دسته شانزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٨,٨٠٠  

 ٢٢٠١١٧ دسته هفدهم.های گیاه  تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٧,٢٠٠  

 ٢٢٠١١٨ های گیاه دسته هجدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ٣۶٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١١٩ های گیاه دسته نوزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ١١٣,٠٠٠  

 ٢٢٠١٢٠ های گیاه دسته بیستم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵٩,٩٠٠  

 اصله ۶٣,٩٠٠  
های گیاه دسته بیست و و غرس نهال گونه تهیه، حمل

م.  ی
٢٢٠١٢١ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٢٠۵  
های گیاه دسته بیست و تهیه، حمل و غرس نهال گونه

 دوم.
٢٢٠١٢٢ 

 ٢٢٠١٢٣ تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و سوم. کیلوگرم ۴,۴٧٨,٠٠٠  

 ٢٢٠١٢۴ چهارم.تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و  کیلوگرم ٠۴٢,٠٠٠,۵  

  
عب ٠٠٠,١٣۴  مترم

آوری سنگ و سنگریزه و هر نوع جسم جداسازی و جمع
خارج مشابه از خاک و انتقال آن به کنار عرصه با زنبه یا

 ل مشابه.یچرخ دست و یا وسا

٢٢٠٢٠١ 
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بهای کل 
 (ریال)
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٢,٠۴٠  
های زراع عرصه فضای پابیل نمودن و کندوکوب خاک

.سبز با وسایل و ابزار   دست
٢٢٠٢٠٢ 

 ٢٢٠٢٠٣ آالت مربوطه. ها با ماشین خورد کردن کلوخه مترمربع ۴٢  

 ٢٢٠٢٠۴ احداث تشتک آبخوری به هر شعاع و عمق. مترمربع ٠۴٠,۵  

 مترطول ۴۴۵  
ها جهت کاشت، آبیاری و نظایر رسم خطوط تراز در شیب

 آن.
٢٢٠٢٠۵ 

عب ۵٠٠,٢٧٢    مترم
تسطیح خاک زراع ازتهیه، حمل، باراندازی، پخش و 

.  نوع درجه ی
٢٢٠٢٠۶ 

عب ۵٠٠,٢١٨    مترم
تهیه، حمل،  باراندازی، پخش و تسطیح خاک زراع از

 نوع درجه دو.
٢٢٠٢٠٧ 

عب ١٩,٧٠٠    مترم
های شور تا انطباق آن با خاک از نوع شویی خاک آب

.  درجه ی
٢٢٠٢٠٨ 

عب ٩,٨۴٠    مترم
با خاک از نوع های شور تا انطباق آن شویی خاک آب

 درجه دو.
٢٢٠٢٠٩ 

عب ٢٨۵,۵٠٠    مترم
تهیه، باراندازی و پخش کود حیوان پوسیده عاری از بذر

 علف هرز.
٢٢٠٢١٠ 

 ٢٢٠٢١١ تهیه، باراندازی و پخش کود شیمیایی. کیلوگرم   

عب ٢٧,٣٠٠   . مترم تهیه آب و آبیاری درخت، درختچه و بوته به روش کرت ٢٢٠٣٠١ 

عب ٢٠,٣٠٠   . مترم  ٢٢٠٣٠٢ تهیه آب و آبیاری گیاهان پوشش به روش باران

عب ١٩,٩٠٠    مترم
تهیه آب و آبیاری درخت، درختچه و بوته به روش

 ای. قطره
٢٢٠٣٠٣ 

 مترمربع ۴١۵  
آوری و خارج کردن آن از های هرز، جمع وجین علف

 محل عملیات.
٢٢٠۴٠١ 

 مترمربع ۴۴٠,١  
آوری و خارج کردن آن دروگر، جمعهای هرز با  قطع علف

 از محل عملیات.
٢٢٠۴٠٢ 

 مترمربع ١,٢٨٠  
، جمع قطع علف آوری و خارج های هرز با ابزار دست

 کردن آن از محل عملیات.
٢٢٠۴٠٣ 

 ٢٢٠۴٠۴ افکن. های هرز با شعله سوزاندن و از بین بردن علف مترمربع ۶۶٠  

  
 کیلوگرم 

ازای وزن محلول به کارکش به روش شیمیایی به  علف
 رفته.

٢٢٠۴٠۵ 

  
 مترمربع 

های هرز با استفاده از عوامل کنترل بیولوژی علف
 ها و حشرات. ها، قارچ بیماری زا، باکتری

٢٢٠۴٠۶ 
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بهای کل 
 (ریال)
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم 

سمپاش با سموم شیمیایی جهت مبارزه با آفات گیاه و
 ها. از بین بردن آن

٢٢٠۵٠١ 

 ساعت  -نفر  ٠٠٠,۵۶  
فرم در گیاهان پرچین (مانند ترون، شمشاد و نظایرهرس 

 آن).
٢٢٠۶٠١ 

 ساعت  -نفر  ۶١,٧٠٠  
، ضعیف و ناخواسته درختان تا هرس شاخه های خش

 متر. ٣ارتفاع 
٢٢٠۶٠٢ 

 ساعت  -نفر  ٣٠,٧٠٠  
به ازای هر متر اضافه ارتفاع ٢٢٠۶٠٢بها به ردیف  اضافه

 متر. ٣نسبت به 
٢٢٠۶٠٣ 

 ساعت  -نفر  ۵۶,۶٠٠  
هرس درختچه (مانند رز، بوداغ، اسپیره و نظایر آن) به

 ده درختچه. آوری، نفوذ نور و هوا و یا فرم منظور گل
٢٢٠۶٠۴ 

. مترمربع ٢,٨۴٠    ٢٢٠۶٠۵ سرزن چمن با ماشین چمن زن

 ٢٢٠٧٠١ تهیه و کاشت درخت و نگهداری آن تا سه سال. اصله   
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 فصل بیست و سوم. پاکسازی  
 مقدمه 

 
ي مربوط در فصـل عمليـات خـاكي بـا ماشـين اسـتفاده       ها رديفهاي مشابه، از  ها و محل برداري از سطح راه، قوس . در برآورد هزينه ريزش1

 گردد.   مي

 گردد.  ي مربوط در فصل تخريب و برچيدن استفاده ميها رديفهاي نباتي از  ها و پاكسازي كني . در برآورد هزينه بوته2

محـل مصـرف و بارانـدازي،     ي واحد اين فصل تا فاصله يك كيلومتر از محل برداشـت تـا  ها قيمت. بهاي بارگيري و حمل آب مصرفي، در 3
بـتن، طبـق رديـف     مترمكعـب ليتر براي هـر   500منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مازاد بر يك كيلومتر باشد، بهاي حمل اضافي بر مبناي 

 شود.  ، از فصل عمليات خاكي با ماشين، پرداخت مي030904

مواد حاصل از اليروبي بوده و در صورتي كه اين مـواد ريشـه   » حجم « است، منظور  مترمكعبيي از اين فصل كه داراي واحد ها رديف. در 4
 درصد حجم دپو شده آن به عنوان حجم مبنا خواهد بود.  70درختان، چوب، خاشاك و مواد مشابه باشد، 

 باشد.   مربوطه ميهاي  برداري، پاكسازي سطح راه و معدوم نمودن الشه مطابق دستورالعمل شامل كليه مراحل از الشه 230502. رديف 5

ي مرتبط در فصـل  ها رديف، هزينه حمل جاروي مكانيكي ديده نشده است و در صورت لزوم اين هزينه از 230503. در بهاي واحد رديف 6
 شود. حمل و نقل پرداخت مي

كل و هر وزني با جرثقيل تـا  ديده، از سطح و كناره راه به هر ش ساخته بتني آسيب آوري تخليه قطعات پيش مربوط به جمع 230507. رديف 7
 تن  است. چنانچه تكه تكه كردن قطعات براي امكان بارگيري الزم باشد بهاي كار از رديف مربوط در فصل تخريب قابل پرداخت است. 5



 فصل بیست و سوم. پاکسازی  
 ١٣٩٣سال  فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری

  

 
 

 

١٠۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٢٣٠١٠١ ها. پاکسازی و شستشوی درز انبساط پل مترطول ٨٠٠,٢۴  

ان پل پاکسازی و رفع انسداد آب عدد ٩,٣٢٠    ٢٣٠١٠٢ ها. چ

 ٢٣٠١٠٣ ها. پلگاه  پاکسازی و شستشوی تکیه عدد ٣١٣,٠٠٠  

  

عب ٩٠٠,٩۵  مترم

ها و انتقال برداری آبروها و دهانه پل الیروبی و رسوب
های روبی و دپوی آنها در کنار محل مصالح حاصل از الی

ها به دهانه تا ی ورودی و خروج آبروها و دهانه پل
 متر. ١٫۵متر و ارتفاع تا  ١٢متر و طول تا 

٢٣٠٢٠١ 

عب ١٢,٣٠٠    ٢٣٠٢٠٢ متر طول بیشتر. ٢به ازای هر  ٢٣٠٢٠١بها به ردیف  اضافه مترم

عب -٨,١٨٠    مترم
متر دهانه ١به ازای هر  ٢٣٠٢٠١به ردیف  کسربها
 متر. ٣تر تا حداکثر عرض دهانه  عریض

٢٣٠٢٠٣ 

عب -٨,١٨٠    مترم
متر ارتفاع ٠٫۵به ازای هر  ٢٣٠٢٠١کسربها به ردیف 

 متر. ٢٫۵بیشتر تا حداکثر ارتفاع 
٢٣٠٢٠۴ 

عب ٠٠٠,١٩۵    ٢٣٠٣٠١ ها. پاکسازی و تنقیه سیفون مترم

عب ۴٩,٢٠٠    ٢٣٠٣٠٢ ها. پاکسازی برم مترم

ش عدد ۵٠٠,١٧    ٢٣٠٣٠٣ ها). ها (بارباکان تنقیه مجاری خروج آب زه

 ٢٣٠۴٠١ نشده.های آبی مشابه ساخته  پاکسازی قنوها و گذرگاه مترطول ١۶٠  

عب ٣٢,٢٠٠    ٢٣٠۴٠٢ های هدایت آب ساخته شده. پاکسازی  کانال مترم

عب ١٧٠,۶   . مترم  ٢٣٠۴٠٣ پاکسازی انهار کوه

باند -متر طول ٢۵,۵٠٠   .  ٢٣٠۵٠١ پاکسازی سطح راه از مواد نفت یا روغن

 ٢٣٠۵٠٢ پاکسازی سطح راه از الشه حیوانات. عدد ٧٧,١٠٠  

 باند -کیلومتر ٣٩,١٠٠  
پاکسازی و رفت و روب سطح راه از ماسه، شن و نظایر

. انی  آن با هر وسیله م
٢٣٠۵٠٣ 

 ٢٣٠۵٠۴ ها. پاکسازی پارکینگ راه مترمربع ۵٠٠,٢  

باند -متر طول ٢٧٠,۵    ٢٣٠۵٠۵ پاکسازی سطح راه از آثار تصادفات در هر مورد.

عب ٧٢,٠٠٠    مترم
ها از ها و داخل قنوها و کانال شانهپاکسازی سطح راه، 

 های مجزا با دست.  سنگ
٢٣٠۵٠۶ 

  
 تن ١٣٨,٠٠٠

ساخته آوری، بارگیری، حمل و تخلیه قطعات پیش جمع
، از انی بتن آسیب دیده با استفاده از هر نوع وسیله م

 روی باند عبور یا کناره راه.

٢٣٠۵٠٧ 

 کیلومتر ۴٠٠,۶٢  
های راه با استفاده از ی از شانه کن در هر کن و بوته علف

 بر. ماشین بوته
٢٣٠۶٠١ 



 فصل بیست و سوم. پاکسازی  
 ١٣٩٣سال  فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری

  

 
 

 

١٠۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

های راه با ابزارهای کن در هر ی از شانه کن و بوته علف
.  دست

٢٣٠۶٠٢ 

 کیلومتر ۵٠٠,١١٣  
پاکسازی حریم راه در دو سمت مسیر از مواد زائد و

 های ساختمان و نظایر آن. نخاله
٢٣٠۶٠٣ 

 ٢٣٠٧٠١ پاکسازی و شستشوی جداول و نظایر آن. کیلومتر ۵٠٠,١,٨٧٢  

 مترمربع ٨,٩۴٠  
ها برحسب سطح شستشو پاکسازی و شستشوی گاردبلوک

 داده شده.
٢٣٠٧٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢  
ها برحسب سطح شستشو پاکسازی و شستشوی نیوجرس

 داده شده.
٢٣٠٧٠٣ 

 ٢٣٠٧٠۴ ها. و هندریل ها پاکسازی و شستشوی گاردریل کیلومتر ٢,٧٧۴,۵٠٠  

 مترمربع ٧۴,۴٠٠  
پاکسازی و شستشوی تابلوها برحسب سطح شستشو داده

 شده.
٢٣٠٧٠۵ 

 مترمربع ٢٠,٨٠٠  
ها از دوده و روغن با استفاده از شستشوی دیواره تونل

 سویپ بالست.
٢٣٠٧٠۶ 

  
 مترمربع 

ها، پاکسازی و شستشوی سطوح عرشه و سرستون
بتن و فلزی از مواد نم در مناطق کههای  های پل کوله

 پاش شده است.  به واسطه راهداری زمستان نم

٢٣٠٧٠٧ 

 ٢٣٠٨٠١ ها از غبار و دوده. شستشوی حباب المپ عدد ٣١,١٠٠  

تور چراغ عدد ٢٠٠,٣۴    ٢٣٠٨٠٢ ها. تمیز کردن رفل



 فصل بیست و چهارم. عملیات بازرس و کنترل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١٠٧  
 

 

 فصل بیست و چهارم. عملیات بازرس و کنترل
 مقدمه 

 
 گيرد : . كار ارزيابي و كنترل در سه سطح انجام مي1

 هاي ادواري. چك ليستاعزام كارشناس براي تكميل  –سطح يك 
 ها و بررسي ميداني كه معموالً مستلزم استفاده از تجهيزات خاصي است. چك ليستاعزام گروه بازرسي و كنترل براي كنترل مفاد  –سطح دو 
 هاي تحليلي و تطبيقي و تهيه دستوركار مورد نياز مانند دستور مرمت يا جايگزيني و.... ها و انجام بررسي چك ليستارزيابي   –سطح سه 

ي اين فصل هزينه نيروي انساني، حمل و نقل درون كارگاهي، كرايه يا استهالك تجهيزات انفرادي و ساير ملزومات ها رديفاي واحد . در به2
 در حد متعارف منظور شده است.

اسـت و   هزينه استفاده از ماشين مخصوص وتجهيزات ويژه براي ارزيابي رويـه آسـفالتي راه منظـور نشـده     240402. در بهاي واحد رديف 3
 جداگانه به صورت اقالم متعلق به كارفرما يا توافقي عمل خواهد شد.



 فصل بیست و چهارم. عملیات بازرس و کنترل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١٠٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 ساعت  -نفر  ۵٠٠,١٨٠

های مربوط بازدید ادواری از ابنیه فن و تکمیل چ لیست
(براساس مشاهده و بدون تجهیزات خاص) با تجهیز و

 اعزام کارشناس (کارشناسان).

٢۴٠١٠١ 

  

 اکیپ ساعت ۵٠۴,۵٠٠

تنظیم درهای  بررس و ارزیابی میدان مفاد چ لیست
مورد ابنیه فن و تهیه گزارشات فن با استفاده از لوازم و
تجهیزات مربوط با تجهیز و اعزام گروه بازرس و کنترل

 (مرکب از ی سرگروه و دونفر کارشناس).

٢۴٠١٠٢ 

  
 ساعت  -نفر  ١٠۵,۵٠٠

های های بررس ها و گزارش ارزیابی و تحلیل چ لیست
و تهیه ٢۴٠١٠٢و  ٢۴٠١٠١ی ها ردیفمیدان مربوط به 

 دستورکارهای الزم.

٢۴٠١٠٣ 

  

 ساعت  -نفر  ۵٠٠,١٧٩

بازدید ادواری ازوضعیت عالئم و تعیین کسری عالئم و
م افق راه، تجهیزاتئکشیها و عال ارزیابی وضعیت خط
ها ونظایر آن و تکمیل ها، گاردریل روشنایی، تهویه تونل

اعزام کارشناسهای مربوط با تجهیز و  چ لیست
.  (کارشناسان)  ایمن

٢۴٠٢٠١ 

  

 اکیپ ساعت ۴٩٩,٠٠٠

های تنظیم در لیست بررس و ارزیابی میدان مفاد چ
م افق راه، تجهیزاتئکشیها و عال مورد وضعیت خط

ها و نظایر آن و تهیه ها، گاردریل روشنایی، تهویه تونل
مربوط باگزارشات فن با استفاده از لوازم و تجهیزات 

 تجهیز و اعزام گروه بازرس و کنترل.

٢۴٠٢٠٢ 

  
 ساعت  -نفر  ٢۶٩,٠٠٠

ها و گزارشات فن تهیه شده ارزیابی و تحلیل چ لیست
٢۴٠٢٠١ی ها ردیفتوسط کارشناس (کارشناسان) 

 و تهیه دستور کارهای الزم. ٢۴٠٢٠٢و

٢۴٠٢٠٣ 

  

 ساعت  -نفر  ۵٠٠,١٧٩

ها، ها و شیروان پایداری ترانشهارزیابی ادواری وضعیت 
ش و ارزیابی علل ریزش ترانشه سیستم ها و های زه

ست راه و تکمیل چ لیست های مربوط با تجهیز و ش
 .  اعزام کارشناس (کارشناسان) ایمن

٢۴٠٣٠١ 

  
 ساعت  -نفر  ٢۶٩,٠٠٠

ها و مستندات تهیه شده ارزیابی و تحلیل چ لیست
و تهیه ٢۴٠٣٠١(کارشناسان) ردیفتوسط کارشناس 
 های اجرایی. دستور کار برای گروه

٢۴٠٣٠٢ 

  
 کیلومتر ١٧,٩٠٠

ها، های آسفالت و شانه ارزیابی ادواری وضعیت رویه
های مربوط ها و تکمیل چ لیست ارزیابی و کنترل ترک

  .  با تجهیز و اعزام کارشناس (کارشناسان) ایمن

٢۴٠۴٠١ 



 فصل بیست و چهارم. عملیات بازرس و کنترل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١٠٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلومتر ۶٠٠,٢٠

ها، های آسفالت و شانه ارزیابی ادواری وضعیت رویه
های مربوط ها و تکمیل چ لیست ارزیابی و کنترل ترک

وقت از ماشین مخصوص وتجهیزات ویژه برای ارزیابی
رویه آسفالت استفاده شود با تجهیز و اعزام کارشناس

 .  (کارشناسان) ایمن

٢۴٠۴٠٢ 

  
 ساعت  -نفر  ٢۶٩,٠٠٠

ها و مستندات تهیه شده ارزیابی و تحلیل چ لیست
و ٢۴٠۴٠١ی ها ردیفتوسط کارشناس (کارشناسان) 

 های اجرایی. و تهیه دستور کار برای گروه ٢۴٠۴٠٢

٢۴٠۴٠٣ 

 اکیپ روز ٣,٩٩٢,٠٠٠  
ارزیابی وضعیت هندس راه و ارزشیابی عملیات راهداری

 گر. با تجهیز و اعزام گروه متخصص تحلیل
٢۴٠۵٠١ 

 کیلومتر ١٧,٩٠٠  
بررس وضعیت حریم راه و تهیه گزارش مربوط با تجهیز و

 اعزام کارشناس.
٢۴٠۵٠٢ 



 فصل بیست و پنجم. متفرقه
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١١٠  
 

 

 فصل بیست و پنجم. متفرقه
 مقدمه  

 
 تهيه طناب الستيكي براي پر كردن درزهاي بتني بر عهده كارفرما است.  250103. در رديف 1

هاي ايراني مانند تبريزي و نظائر آن است. از اين رديـف بـه منظـور جلـوگيري از      ازنوع چوب  250701هاي مورد استفاده در رديف  . چوب2
 شود. ها و يا موارد مشابه استفاده مي ترانشهرانش زمين در تثبيت 

گذاري نقاط مبنا، ترسيم كروكي و ارائه سه نسخه نقشه كاغذي يـا تحويـل بـه صـورت      برداري، مساحي، نشانه شامل نقشه 250901. رديف 3
 باشد. ديسكت مي

 باشد. آن ميشامل تهيه فيلم، مونتاژ، صداگذاري و ارائه آزمايشي   250904و   250903ي ها رديف. 4
ژئوگريد توليد كننده است كـه  ) Reduction Factors(ساله با اعمال ضرايب كاهشي  120 )LTDS(مبناي تعيين مقاومت كششي نهايي . 5

كنتـرل و   NCMAيـا   ,BS8006 ASTM, AASHTOتوسط حداقل يك آزمايشگاه معتبر و مورد تاييد كارفرمـا و براسـاس دسـتورالعمل    
 تاييد شده باشد.

هاي مورد استفاده در آسفالت بايد توانايي تحمل گرماي آسفالت بـدون تغييـر مشخصـات و حفـظ چسـبندگي مناسـب بـا         كليه ژئوسنتتيك. 6
 هاي آسفالت بدون افت در مقاومت برشي روكش را داشته باشد. اليه

رج در رديف ياد شده باشد، بهاي آن بـه  ضخامت مند 50/1تا  75/0، چنانچه ضخامت ژئوممبراين برابر مشخصات بين 251301 . در رديف7
 شود. تناسب پرداخت مي

 .ي اين فصل ژئوگريدي است كه مقاومت كششي نهايي آن در هر دو جهت برابر باشدها رديف. منظور از ژئوگريد دو سويه در 8
 



 بیست و پنجم. متفرقهفصل 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١١١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ٣٠٠,۶۵    دسیمترم
ریزی با های بتن پس از بتن بریدن درزها در روسازی

 وسایل و ابزار الزم.
٢۵٠١٠١ 

عب ٩,٠۵٠    دسیمترم
های بتن با سازی و و پرکردن درزهای کف تهیه مصالح

 ماسه آسفالت بر حسب حجم درز.
٢۵٠١٠٢ 

  
عب ١١٣,٠٠٠  دسیمترم

سازیهای بتن با تهیه مصالح و پر کردن درزهای کف
ایروالستی و الستی متراکم شونده و یا مشابه بر حسب

 حجم درز.

٢۵٠١٠٣ 

  
عب   دسیمترم

های گاه برای تکیهتهیه مصالح و نصب نئوپرن خارج 
 آزاد.

٢۵٠٢٠١ 

عب ٣٨۴,۵٠٠   های آزاد. گاه تهیه مصالح و نصب نئوپرن داخل برای تکیه دسیمترم ٢۵٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١۵۴  
کارگذاری لوله پالستی در ابنیه فن برای عبور تهیه و

 آب.
٢۵٠٣٠١ 

 کیلوگرم ٨٨,٢٠٠  
برای کاری و جاگذاری لوله پالستی  تهیه، سوراخ

. ش  زه
٢۵٠٣٠٢ 

 مترطول ٢٠٠,٩۴  
متر از جنس سانت ١۵استاپ به عرض  تهیه و نصب واتر

. وی پی  س
٢۵٠۴٠١ 

 مترطول ۴,۵۵٠  
متر اضافه بر برای هر سانت  ٢۵٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
 متر. سانت ١۵

٢۵٠۴٠٢ 

 مترطول ١٣١,٠٠٠  
جنسمتر از  سانت ١۵تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 

.  الستی
٢۵٠۴٠٣ 

 مترطول ٨,٢٢٠  
متر اضافه بر برای هر سانت  ٢۵٠۴٠٣به ردیف  بها اضافه
 متر. سانت ١۵

٢۵٠۴٠۴ 

 عدد ٢١,٧٠٠  
گاه از جنس کائوچو به ابعاد تهیه و نصب بالشتک  تکیه

 متر. سانت ١٠×۵٫٨×٢تقریبی 
٢۵٠۵٠١ 

 مترطول ٨,١٣٠  
۴×۴سلول باز و با مقطع اورتان دارای  تهیه و نصب پل

 متر. سانت
٢۵٠۶٠١ 

 عدد ۵٠٠,١١٩  
متر و قطر ٣های چوبی به طول تا  تهیه و نصب شمع

 متر. سانت ١٠حدود 
٢۵٠٧٠١ 

  
عب   مترم

خرد کردن قطعات سنگ بزرگ برای قابل بارگیری کردن
 آنها.

٢۵٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

٣٠٠تا تهیه کروک از راه، حریم و اجزای راه به عرض 
 .١٫٢۵٠متر و به مقیاس 

٢۵٠٩٠١ 



 بیست و پنجم. متفرقهفصل 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١١٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 عدد 

های راه برحسب تعداد فریم عکس تهیه عکس از خرابی
 تأیید شده.

٢۵٠٩٠٢ 

های راه برحسب زمان فیلم تأیید شده. تهیه فیلم از خرابی دقیقه    ٢۵٠٩٠٣ 

  
 دقیقه 

مستندسازی از عملیات اجرایی ویژه و عملیات اضطراری
 برحسب زمان فیلم تأیید شده. از طریق تهیه فیلم

٢۵٠٩٠۴ 

  
 عدد ۶٠٠,١٧

نصب تجهیزات ایمن و هشدار دهنده قابل حمل و
برچیدن آنها برای هدایت ترافی در مواقع بروز سانحه یا

 تصادفات.

٢۵١٠٠١ 

  

 مترمربع ٣٠٠,۶۶

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک
ساله در محیط خاک ١٢٠) LTDSدارای مقاومت نهایی (

)٩  <PH  <۴ به میزان (KN/m جهت ساخت ٢٠
 ها. دیوارهای حایل خاک مسلح و تسلیح شیب

٢۵١١٠١ 

  

 مترمربع ۵۴,۵٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه دارای مقاومت
)PH  <۴ > ٩( خاک ساله در محیط ١٢٠) LTDSنهایی (

جهت تثبیت بسترهای سست، با تالق KN/m ۵به میزان 
 و غیره.

٢۵١١٠٢ 

  
 مترمربع ٨,١٠٠

به ازای هر ٢۵١١٠٢و  ٢۵١١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
KN/m ۵ ) افزایش در مقاومت کشش نهاییLTDS(
 ساله.  ١٢٠

٢۵١١٠٣ 

  
 مترمربع ٨,١٠٠

ه ٢۵١١٠٢و  ٢۵١١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه زمانی
PH>  ۴یا اسیدی  PH<  ٩ژئوگرید در محیط قلیایی 

 استفاده گردد.

٢۵١١٠۴ 

  
 مترمربع 

بابت Wrap-aroundبها نصب ژئوگرید در نماهای  اضافه
متراژی که در نما دیده میشود یا عالوه بر ژئوگرید انتظار

 که ی سر آن در پانل گیردار شده است.

٢۵١١٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٠٢

استری با پوشش مناسب دوسویه با مقاومت ژئوگرید پل
بر متر دارای کاربرد در تقویت روکش KN/m ۵٠کشش 
.  آسفالت

٢۵١١٠٧ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٠٠

درصد با ۵ژئوگرید فایبرگالس با گرانش گسیختگ 
KN/m ۵٠پوشش مناسب دوسویه با مقاومت کشش 

.دارای کاربرد در تقویت   روکش آسفالت

٢۵١١٠٨ 

 مترمربع ٠٠٠,۴۴  
به ازای هر ٢۵١١٠٨و  ٢۵١١٠٧ی ها ردیفبها به  اضافه

KN/m ۵ها. مقاومت کشش اضافه در هر ی از جهت  ٠
٢۵١١٠٩ 

 ٢۵١١١٠ که ژئوگرید، خودچسب باشد. بها در صورت اضافه مترمربع ٠٠٠,۶  



 بیست و پنجم. متفرقهفصل 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١١٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٣٠٠,١۶

استر با مقاومت پروپیلن یا پل ژئوتکستایل نیافته از پل
کیلونیوتن بر متر در جهت طول دارای کاربرد در ٧کشش 

 وری. کنترل غوطه

٢۵١٢٠١ 

 مترمربع ١,٣٢٠  
کیلونیوتن ١به ازای هر  ٢۵١٢٠١بها به ردیف  اضافه

.  افزایش در مقاومت کشت
٢۵١٢٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١٠٢

غشا) از جنستهیه مصالح و اجرای ژئوممبراین (زمین 
به (High Density Poly Ethylene)اتیلن سنگین  پل

های سطوح و سازه کاری عایقمتر برای  میل ١ضخامت 
های فاضالب مختلف، مانند مخازن آب، سدها، حوضچه

 و استخرهای کشاورزی.

٢۵١٣٠١ 

  

 مترمربع ١٠٠,٩۶

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با
کیلو نیوتن بر متر طول و کرنش ١٠٠مقاومت کشش 

درصد به منظور افزایش ظرفیت باربری و ١٢حداکثر 
 تسلیح خاک.

٢۵١۴٠١ 

 مترمربع ۴١٠,٧  
کیلونیوتن ۵٠به ازای هر  ٢۵١۴٠١بها به ردیف  اضافه

 افزایش در مقاومت کشش در هر جهت.
٢۵١۴٠٢ 

  

 مترمربع ١٨,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته با گرماژ حداقل
۵٠لیتر در متر مربع، کرنش  ٠٫٩١گرم، جذب قیر  ١۴٠

نیوتن، دارای ۴۵٠حداقل  (grab)درصد و مقاومت گراب 
. کاربرد در تقویت روکش  های آسفالت

٢۵١۵٠١ 

  

 مترمربع 

ل از ژئوتکستایل تهیه مصالح و اجرای ژئوکمپوزیت متش
استر) مسلح شده، با الیاف شیشه نیافته پل پروپیلن (یا پل

٣کیلونیوتن برمتر و کرنش گسیختگ  ۵٠و مقاومت 
. درصد و دارای کاربرد در تقویت روکش  های آسفالت

٢۵١۵٠٢ 

  
 مترمربع 

کیلونیوتن افزایش ۵٠بابت هر  ٢۵١۵٠٢بها به ردیف  اضافه
 مقاومت کشش در هر جهت.

٢۵١۵٠٣ 



 فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١١۴  
 

 

 فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع
 مقدمه

 
 باشد. عمليات نگهداري مقدور نيست ميي ارائه شده در اين بخش براي استفاده در كارهاي نگهداري كه امكان برآورد ها رديف. 1

 توانند بدون تغيير در شرح عمليات، كسري از قيمت رديف را توافق كنند. . كارفرما و پيمانكار مي2

 ي فصل تجميعي و ساير فصول در موارد مشابه مجاز نيست.ها رديف. استفاده توأم از 3

هـاي   اي گـالوانيزه و بـاكس   هاي بتني، قطعات لولـه  قطعات ساخته شده (كول، كل حجم 260101. منظور از حجم كار ساخته شده در رديف 4
 باشد. ها و رويه احداث شده مي بتني) و خاكريز

پاشـي،   اي (تونـان)، پخـش، آب   پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها، تهيـه مصـالح رودخانـه    شامل تسطيح بستر خاكريزها، آب 260105. رديف 5
باشد. در اين رديف حمل آب تا فاصله يـك   كوبيدگي به روش آشتو اصالحي، مي درصد90كوبيدن مصالح با  تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و

 گردد. استفاده مي 030904كيلومتر از محل برداشت تا محل مصرف منظور گرديده و براي فواصل بيشتر از يك كيلومتر از رديف 

اي (تونان)، تا فاصله يك كيلومتر از محل معدن تا محـل مصـرف و    لح رودخانههاي كندن، بارگيري و حمل مصا ، هزينه260105. در رديف 6
، 030903يـا   030902ي هـا  رديـف باراندازي در محل مصرف، در نظر گرفته شده است. هزينه حمل مازاد بر يك كيلومتر، برحسب مـورد، از  

 د.فصل عمليات خاكي با ماشين، بر اساس حجم مصالح كوبيده شده پرداخت خواهد ش

حسـب   طـول مسـافت مـورد تعهـد  پيمانكـار بـر      ”در “ حسب ماه طول مدت تعهد پيمانكار بر”ضرب  ماه، حاصل-. منظور از واحد كيلومتر7
 است.“ كيلومتر

 جزء مصالح تحويلي كارفرما است. 260201. مصالح مصرفي در رديف 8

رفرما اسـت. هزينـه حمـل مصـالح مصـرفي تـا راهدارخانـه از        تحويل كليه مصالح مصرفي بر عهده كا 260507و  260506ي ها رديف. در 9
جايي مصالح مصرفي در طول محـور در بهـاي واحـد رديـف      شود؛ هزينه جابه ي مربوط در فصل حمل و نقل محاسبه و پرداخت ميها رديف

 منظور شده است.

 شود: روبي مالحظات زير در نظر گرفته مي . در ارتباط با شرايط برف10

 باشد. مي متر سانتي 10روبي به مفهوم بارش برف به صورت متناوب در طول يك هفته و حداكثر ريزش تا  . شرايط متعارف در برف10-1

 است. متر سانتي 10روبي به مفهوم بارش برف در چندروز متوالي و ضخامت متوسط در هر مرحله بارش بيشتر از  . شرايط ويژه در برف10-2

 أم از روش متعارف و ويژه در يك محور مجاز است.. استفاده تو10-3

 شود. ي ويژه با توافق تعيين ميها رديفشده در  هاي استثنايي بر اساس مضربي از شرايط درج . حالت10-4
اشـند) از رديـف   يي كه داراي جداكننده غير قابل عبور باشند (حتي اگر آزادراه هم نبها راهروبي در  . به منظور محاسبه و پرداخت هزينه برف11

 شود. استفاده مي 260603
در “ طول مسافت مورد تعهد  پيمانكار برحسب كيلـومتر ” ضرب  روز، حاصل-منظور از واحد كيلومتر 260604تا  260601ي ها رديف. در 12
 است.“ روبي برحسب روز زمان انجام عمليات برف مدت”

هـا   طـول مـدت اسـتقرار دسـتگاه    ”در “ هـاي مسـتقر شـده    تعداد دستگاه”ضرب  روز، حاصل-، منظور از واحد دستگاه260605  . در رديف13
روبـي يـا    هايي شمارش خواهند شد كه اوالً به طـور مسـتقيم در انجـام عمليـات بـرف      است. در اين رديف صرفاً تعداد دستگاه“ برحسب روز

 ستگاه نظارت رسيده باشد.زدايي مشاركت داشته باشند و ثانياً كارايي و لزوم استقرار آنها به تأييد د يخ

 كليه مصالح مصرفي جزء مصالح تحويلي كارفرما است. 260605. در رديف 14



 فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١١۵  
 

 

، به ازاي يك بار انجام عمليات در هر كيلومتر محاسبه شده اسـت و در صـورتي كـه از    260803تا  260801و  260702ي ها رديف. بهاي 15
 براي انعقاد قراردادهاي زماني استفاده شود، الزم است كه دوره زماني تكرار عمليات مشخص گردد.   ها رديفاين 

 منظور از سطح ترانشه، سطح پاكسازي شده است. 260102. در رديف شماره 16
 



 فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١١۶  
 

 

       
بهای کل 

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

  
عب ۵٠٠,۴٨٩  مترم

های فصل با استفاده از  ایجاد ارتباط موقت در گذرآب
، قطات لوله کول های بتن و ای گالوانیزه یا باکس های بتن

 خاکریزیهای مربوط برحسب حجم کار ساخته شده.

٢۶٠١٠١ 

 مترمربع ١٠٠,١۶  
های سنگ از قطعات سست، بر پاکسازی سطح ترانشه

 حسب سطح ترانشه.
٢۶٠١٠٢ 

. گریدرزن راه کیلومتر ۵٠٠,١,٠۶٧    ٢۶٠١٠٣ های با رویه شن

 کیلومتر ٠٠٠,٩۵۵  
با های آسفالت بندی شانه راه اصالح، تسطیح و شیب

 گریدر.
٢۶٠١٠۴ 

 ٢۶٠١٠۵ متر. سانت ١۵ها به ضخامت تا  ریزی راه شن کیلومتر ۵٠٠,۴١٨,۴٢  

 ٢۶٠١٠۶ های راه. اصالح افتادگ شانه کیلومتر ۴٢٢,٠٠٠,٢٨  

ها. ها و نرده پل نگهداری، ترفیع و تعمیر و مرمت گاردریل کیلوگرم ١۴٠,۴   ٢۶٠٢٠١ 

 ٢۶٠٣٠١ رگالژ نیوجرسیهای موجود در محل.تنظیم و  کیلومتر ٢٠,٨۶۵,۵٠٠  

  
 تن ۵٠٠,١,٧١٣

ه س به نحوی که بیشتر از گیری راه ل ها با استفاده از ردمی
درصد سطح راه پوشیده شود بر حسب مقدار ۵٠

. س مصرف  ردمی

٢۶٠۴٠١ 

 تن ٢,١۵۴,۵٠٠  
ه ١٠ها با رویه آسفالت گرم به نحوی که حدود  گیری راه ل

.درصد راه   پوشیده شود برحسب مقدار آسفالت مصرف
٢۶٠۴٠٢ 

  
 تن ٠٠٠,١,٧٧۴

ه ١٠ها با رویه آسفالت گرم برای پوشش از  گیری راه ل
درصد، ١٠درصد سطح راه، به ازای هر  ٣٠درصد تا 

.  برحسب مقدار آسفالت مصرف

٢۶٠۴٠٣ 

  
 تن ٠٠٠,۵٩۴,١

ه ٣٠ها با رویه آسفالت گرم برای پوشش از  گیری راه ل
درصد، ١٠درصد سطح راه، به ازای هر  ۵٠درصد تا 

.  برحسب مقدار آسفالت مصرف

٢۶٠۴٠۴ 

ه باند -کیلومتر ۵٠٠,١٢٠,٨۶    ٢۶٠۴٠۵ گیری رویه آسفالت راه. ل

  
 ماه -کیلومتر ١٢,٨٣۴,۵٠٠

، نگهداری، شستشوی حباب ها، تعویض قطعات و بازبین
در درونهای روشنایی  انجام تعمیرات موردی سیستم

 تونل.

٢۶٠۵٠١ 

  
 ماه -کیلومتر ۶٩۵,۵٠٠,١٠

، نگهداری، شستشوی حباب ها، تعویض قطعات و بازبین
های روشنایی در خارج از انجام تعمیرات موردی سیستم

 تونل.

٢۶٠۵٠٢ 

  
 کیلومتر 

ها، اجرای سیستم روشنایی (شامل نصب پایه چراغ
ها و انجام فونداسیونها و احداث  ها و تابلو برق چراغ

 کش مربوط). عملیات کابل

٢۶٠۵٠٣ 



 فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١١٧  
 

 

       
بهای کل 

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

 ٢۶٠۵٠۴ ها. تعمیر و نگهداری سیستم تهویه تونل ماه -کیلومتر   

  
 ماه -کیلومتر 

های ایمن و اعالم حریق تعمیر و نگهداری سیستم
 ها. تونل

٢۶٠۵٠۵ 

 کیلومتر ٣,١٢۴,۵٠٠  
تابلوها ونصب کسری تابلوها و عالئم ایمن و تعمیر 

. عالئم ایمن موجود در راه  های اصل و فرع
٢۶٠۵٠۶ 

 کیلومتر ٣,٩٠۵,۵٠٠  
نصب کسری تابلوها و عالئم ایمن و تعمیر تابلوها و

 ها. عالئم ایمن موجود در آزادراه
٢۶٠۵٠٧ 

روز  -کیلومتر  ۵٠٠,١٠٣    ٢۶٠۶٠١ های فرع و اصل با شرایط متعارف. روبی در راه برف

روز  -کیلومتر  ٠٠٠,١١۴    ٢۶٠۶٠٢ های فرع و اصل با شرایط ویژه. روبی در راه برف

روز  -کیلومتر  ٠٠٠,١٠۶    ٢۶٠۶٠٣ ها با شرایط متعارف. روبی در آزادراه برف

روز  -کیلومتر  ١١۶,۵٠٠    ٢۶٠۶٠۴ ها با شرایط ویژه. روبی در آزادراه برف

.تجهیز،  دستگاه روز ۵٠٠,۶۶٩,٣    ٢۶٠۶٠۵ استقرار و ارائه خدمات  اکیپ عملیات زمستان

عب ۶٢,٩٠٠   . مترم  ٢۶٠٧٠١ شستشوی ابنیه فن بر حسب حجم آب مصرف

  
 کیلومتر ٩۵,۶٠٠

ها از هر نوع جسم خارج پاکسازی سطح راه و شانه
ها، شن و ماسه، آثار تصادفات، الشه (شامل ریزش

 حیوانات و مانند آن).

٢۶٠٧٠٢ 

 کیلومتر ١۶۵,۵٠٠  
، تکمیل چ لیست و شستشوی تابلوها و عالئم بازبین

. ایمن در راه  های اصل و فرع
٢۶٠٨٠١ 

 کیلومتر ۵٠٠,١٩٨  
، تکمیل چ لیست و شستشوی تابلوها و عالئم بازبین

 ها. ایمن در آزادراه
٢۶٠٨٠٢ 

 کیلومتر ۵٠٠,٣٩٠  
های موردی پلبازدید، تهیه چ لیست و رفع گرفتگیهای 

 متر. ۶تا دهانه 
٢۶٠٨٠٣ 



 فصل بیست و هفتم. کارهای دستمزدی
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 فصل بیست و هفتم. کارهای دستمزدی
 مقدمه

 
 : كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  براي ،موضوع اين فصل  دستمزدي  كارهاي .1
، شامل مورد نظر  دستمزدي  كارهايشرح رديف و بهاي واحد برآورد،   تهيه  شود. هنگام مي  تهيهكارفرما و به هزينه   ها توسط آن  مصالح .1-1

و   تهيهدستورالعمل كاربرد،  1-2بند   مطابقاره دار اندازي، به صورت ست هاي الزم، نصب و راه بارگيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجايي
 د.شو مي  درج  فصلاين در 
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 بهاي كل (ريال)
 

 
 مقدار

 
 بهاي واحد(ريال)
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 . مصالح پای کار١پیوست 
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 . مصالح پای کار١پیوست 
 مقدمه

 
بنـدي اجـراي كـار، طبـق      شود كه براي اجراي موضوع پيمان، مورد نياز باشد و با توجه به برنامه زمان . مصالح پاي كار به مصالحي اطالق مي1

گيري يا شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به  تهيه و در كارگاه به طور مرتب به شكلي انبار شود كه قابل اندازهمشخصات فني توسط پيمانكار 
 كارگاه، بايد صورتجلسه ورود كه در آن، نوع، مقدار و تاريخ ورود مشخص شده است، با حضور مهندس مشاور تنظيم شود.

ي مربوط و باراندازي مصـالح در  ها فصلي ها رديفبيني شده در  حمل تا فاصله پيشي فهرست ضميمه، هزينه بارگيري، ها رديف. در قيمت 2
بينـي شـده در مقدمـه     گونه پرداختي براي حمل مازاد مصالح، به اسـتثناي مـوارد پـيش    كارگاه به صورت منظم، در نظر گرفته شده است و هيچ

 شود. ، انجام نميها فصل
درصد بهـاي مصـالح    70شود و براي تقويت بنيه مالي پيمانكار،  گيري مي كار، اندازه  صالح پاي. هنگام تهيه صورت وضعيت موقت، مقدار م3

و   باالسـري   بـا احتسـاب ضـريب    ،شـوند)  (براي مصالحي كه مشمول هزينه حمـل مـازاد مـي    7/0بدون اعمال ضريب پاي كار و هزينه حمل 
 شود. ها منظور مي وضعيت  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي

تمام مصالح پاي كار، پس از منظور شدن در صورت وضعيت، متعلق به كارفرما است و پيمانكار حق خارج كردن آنها را از محوطه كارگـاه  . 4
ندارد، مگر مصالحي كه براي اجراي موضوع پيمان، ضرورتي نداشته باشد. كه در اين صورت، پس از  كسر آن از صـورت وضـعيت (چنانچـه    

 تواند با پيشنهاد مهندس مشاور و موافقت كارفرما، آنها را از كارگاه خارج كند. شده باشد، پيمانكار مي در صورت وضعيت منظور

. مسئوليت حفظ و نگهداري مصالح پاي كار، در مدت پيمان، به عهده پيمانكار است و پيمانكار بايد آنها را در محـل مناسـبي كـه در مقابـل     5
 انبار كند. عوامل جوي و ساير عوامل مصون باشد،

هاي موقت در نظـر گرفتـه    . نرخ مصالح تعيين شده در فهرست مصالح پاي كار، تنها براي محاسبه بهاي مصالح پاي كار در صورت وضعيت6
 شده است، و قابل استفاده يا استناد در ساير موارد نيست.

هيچ نوع مصالح پـاي كـار منظـور شـود. مصـالح      . در آخرين صورت وضعيت موقت پس از تحويل موقت، و صورت وضعيت قطعي، نبايد 7
 مازاد بر مصرف كه در كارگاه باقي مانده و متعلق به پيمانكار است، بايد توسط پيمانكار از كارگاه خارج شود.

 



 پای کار. مصالح ١پیوست 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 
 

 

١٢١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ١٢٨,٠٠٠    ۴١٠١٠١ ماسه شسته. مترم

عب ۶٠٠,٧٨    ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترم

عب     ۴١٠٢٠١ مصالح روسرندی. مترم

عب ٣٠٠,۴۵    ۴١٠٣٠١ ای. مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه مترم

عب ٠٠٠,۶۴   سته از مصالح رودخانه مترم  ۴١٠٣٠٢ ای. مصالح اساس ش

عب ١۶۶,۵٠٠   . مترم سته از سنـ کوه  ۴١٠٣٠٣ مصالح اساس ش

عب ۵٠٠,٢۴٩    ۴١٠٣٠۴ مصالح سنگ آسفالـت سطح نوع الـف و ج. مترم

عب ٢٩٣,٠٠٠    ۴١٠٣٠۵ مصالح سنگ آسفالـت سطح نوع ب و د. مترم

عب ۵٠٠,٣٢١    ۴١٠٣٠۶ مصالح سنگ آسفالت سطح نوع ج. مترم

عب ۵٠٠,٣٣٣    ۴١٠٣٠٧ مصالح سنگ آسفالت سطح نوع د. مترم

عب ٧٧,١٠٠   س. مترم  ۴١٠٣٠٨ مصالح سنگ آسفالت ردمی

عب ٨٠,٢٠٠    ۴١٠٣٠٩ مصالح سنگ اساس آسفالت (بالک بیس). مترم

عب ١٣٢,٠٠٠    ۴١٠٣١٠ بیندر.مصالح سنگ قشر  مترم

عب ١۴٣,٠٠٠   ا. مترم  ۴١٠٣١١ مصالح سنگ قشر توپ

عب ۵٠٠,١۴٣    ۴١٠۴٠١ سنـ الشه بنایی. مترم

عب ۵٠٠,٢٢١    ۴١٠۴٠٢ سنـ بادبر. مترم

عب ۵٠٠,۵٢٨    ۴١٠۴٠٣ سنگ سر تراش. مترم

عب ۵٨۴,۵٠٠    ۴١٠۴٠۴ سنگ نیم تراش. مترم

عب ۵٠٠,٧۶٩    ۴١٠۴٠۵ سنگ تمام تراش. مترم

. تن ۵٠٠,١,٠٣٠    ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند نوع ی پاکت

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند نوع ی فله. تن ٨٨١,٠٠٠  

. تن ۵٠٠,١,٠۶٠    ۴١٠۵٠٣ سیمان پرتلند نوع دو پاکت

 ۴١٠۵٠۴ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ٩١١,٠٠٠  

. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ۵٠٠,١,٠٨٠    ۴١٠۵٠۵ پاکت

 ۴١٠۵٠۶ فله. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ٩٣١,٠٠٠  

 ۴١٠۶٠١ دینامیت. کیلوگرم ۴٠٠,۵٩  

 ۴١٠۶٠٢ انواع فتیله. مترطول ٩۶٠,۴  

. عدد ٢١,٢٠٠    ۴١٠۶٠٣ انواع چاشن
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ۴١٠٧٠١ انواع تیرآهن. کیلوگرم ۶٠٠,١٩  

. کیلوگرم ٢١,٠٠٠    ۴١٠٧٠٢ انواع ناودان

. کیلوگرم ۵٠٠,١٨    ۴١٠٧٠٣ انواع نبش

 ۴١٠٧٠۴ انواع سپری. کیلوگرم ٢١,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۵ انواع تسمه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۶ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٧ انواع ورق گالوانیزه. کیلوگرم   

 ۴١٠٧٠٨ انواع سپر فلزی. کیلوگرم ۴٠٠,١٨  

 ۴١٠٧٠٩ گاردریل از جنس ورق گالوانیزه ساخت داخل. کیلوگرم   

رد ساده. کیلوگرم ١٩,٧٠٠    ۴١٠٨٠١ انواع میل

رد آجدار. کیلوگرم ١٨,١٠٠    ۴١٠٨٠٢ انواع میل

. کیلوگرم ۶٠٠,١٩    ۴١٠٩٠١ انواع قیر ام.س

 ۴١٠٩٠٢ سایر قیرها. کیلوگرم ١٣,٢٠٠  

 ۴١١٠٠١ انواع توری سیم گالوانیزه (فنس). کیلوگرم   

.انواع پروفیلهای  کیلوگرم     ۴١١٠٠٢ تو خال

 ۴١١٠٠٣ سیم خار دار. کیلوگرم   

 ۴١١٠٠۴ تور سنگ (گابیون). کیلوگرم   

. کیلوگرم     ۴١١١٠١ انواع لوله پی وی س

عب     ۴١١٢٠١ گارد بلوک. مترم

عب    . مترم  ۴١١٢٠٢ نیوجرس

عب     ۴١١٢٠٣ جدول. مترم

 ۴١١٣٠١ نوار شبرنگ. مترمربع   
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 های باالسری . شرح اقالم هزینه٢پیوست 
 

 شود. مي  تفكيكزير   شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه
 
  عمومي  باالسري  . هزينه1
 در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
 . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري فني، دفتر  شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
 . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام كارفرما)، به  (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  هزينه .2ـ1
 شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  انكارمند  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
 . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .4ـ1
 . دفتر مركزي  نگهداري  هزينه .5ـ1
 . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  هزينه .6ـ1
 . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  هزينه .7ـ1
 . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  هزينه .8ـ1
 . دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي  هزينه .9ـ1
 . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
 . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  هزينه .12ـ1
 ها. مناقصه در  شركت  نامه  ضمانت  هزينه .13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي هزينه .14ـ1
 . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  هزينه .15ـ1
 . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .16ـ1
 اي دفتر مركزي. دستگاهها و تجهيزات رايانه هزينه .17ـ1
 كار  باال سري  . هزينه2

 در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
 : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
 . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
 . تعهدات  جامان  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
 كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
 . ماليات  . هزينه3ـ2
 . سود پيمانكار.4ـ2
 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي . هزينه5ـ2
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  ، هزينه . همچنين و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  . هزينه1ـ5ـ2
 . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  يها رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل

 گيرد. قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي  هزينه. 2ـ5ـ2
 . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  . هزينه3ـ5ـ2
 . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  . هزينه4ـ5ـ2
 پيمانكار.  و كارمندان  كاركنان  غذاي  . هزينه5ـ5ـ2
 . كارگاه  پذيرايي  . هزينه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي . هزينه7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  . هزينه8ـ5ـ2
 . التحرير و ملزومات  وازم، ل ، چاپ فتوكپي  . هزينه9ـ5ـ2
 هاي پيمانكار. آزمايش  . هزينه10ـ5ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي . هزينه6ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي . هزينه1ـ6ـ2
 ، در حد نياز كار.)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  . هزينه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  . هزينه3ـ6ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي . هزينه4ـ6ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي . هزينه5ـ6ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي . هزينه6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  ) هزينه1  توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه
، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي ) در طرح2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پيمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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، بايـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در كارهـاي   ، از ايـن  است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورت ، به دستورالعمل  اين
 قرار گيرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب به
  . تعاريف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجـام   دوره  براي  موقت  رتصو بايد به  كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت . تجهيز كارگاه1ـ1 

 ، ميسر شود.   پيمان  اسناد و مدارك  ، طبق پيمان  موضوع  عمليات
  ارگاههـاي گيرنـد، ماننـد ك   قرار مـي   برداري ، مورد بهره اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به پشتيباني  . ساختمانهاي2ـ1 

و ماننـد    سـاخته  پيش  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  كارگاههاي  ، شامل سر پوشيده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيده  ، تعميرگاههاي آن
 و...  رساني  سوخت  ، ايستگاه برق

قـرار گيـرد، ماننـد      آنها، مورد اسـتفاده  به  دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به عمومي  . ساختمانهاي3ـ1 
  ، پاركينگهـاي  ، تلفنخانـه  ، رختشـويخانه  ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه اخوري، غذ مسكوني  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر كار، نمازخانه

 . سرپوشيده
  و تمهيـدات   آب  هدايت  ، ايجاد خاكريز و كانالهاي و فاضالب  سطحي  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 

  روشـنايي   ، تـامين  كشـي  روبـاز، حصـار    ، پاركينگهـاي  ورزشـي   روباز، زمينهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي
 . است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تامين محوطه

كارفرمـا    كـار، از سـوي    مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل كارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 
  تعيـين   پيمـان   خصوصـي   ، در شـرايط  گفتـه  پـيش   از نيازهـاي   هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  شود. مشخصات پيمانكار مي  و تحويل  تامين
 شود. مي

  و تجهيـزات   مصـالح   و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  نمايي جا  طرح به  وجهبا ت  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل . انبار كارگاه6ـ1 
 شود. مي  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعايت

 كند.  متصل  كارگاه موجود كشور را به  يها راهاز   يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه .1-7 
 شود.  ، احداث عمليات  اجراي  محل به  دستيابي  براي  هستند كه  ييها راه،  سرويس  يها راه. 8ـ1 
  يـا بـا واسـطه     طور مسـتقيم  را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  ييها راه،  ارتباطي  يها راه. 9ـ1 

 كنند. مي  كار متصل  اجراي  محل ديگر، به  يها راه
  موضـوع   عمليـات   علـت  شد اما به مي  از مسير موجود انجام "قبال  ، كه عمومي  نقليه  تردد وسايل  تامين  براي  ، كه است  ، راهي انحرافي  . راه10ـ1 

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پيمان
  يا نصـب   احداث  روش ، به آالت و ماشين  ساختمانها، تاسيسات  كردن  م، فراه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف  در شرح  . منظور از تامين11ـ1 

  بـرداري   بهـره  و  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  اجاره يا  خدمت خريد  صورت ، به محل موجود در  از امكانات آنها  اختيار گرفتن يا در  در كارگاه
 . از آنهاست

و ديگـر    آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات  مصـالح   كـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  . برچيدن12ـ1 
نظـر    بـق كارفرمـا، ط   تحـويلي   زمينهـا و محلهـاي    برگردانـدن   اول  شـكل  به  لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات

 . كارفرماست
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 برآورد  تهيه  . روش2 
،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نيـاز هـر كـار و همچنـين      شـرايط  بـه   برآورد، بايد با توجه  كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس1ـ2

تجهيـز و    در فهرسـت   شـده   بينـي  پـيش   يهـا  رديـف   را طبق  طمربو  هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش  ترين اقتصادي
   برچيدن
و در برابـر    بـرآورد كـرده    مقطـوع   صـورت   به  باالسري  هاي هزينه  كار و با منظور نمودن  اجراي  محل  يها قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه
  ، پـيش  و پيمـان   را در اسناد مناقصـه   باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يبرا  اي ويژه  مشخصات  د و چنانچهكن  مورد نظر، درج  يها رديف
بـرآورد آنهـا منظـور      عنـوان  ، بـه  و حاصـل   كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  ساختمانهايي  كند. براي  بيني
  ، اسـتهالك  و نصب  حمل  ، هزينه فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پيش  نند كاروانها و قطعات، ما ساخته پيش  شود. در مورد ساختمانهاي مي

از چنـد    كـه   شود. در پيمانهايي ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري و سرمايه
 شود. مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  استفادهواحد   بهاي فهرست  رشته

تبصره) در پيمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به 
 شود. كارفرما و پيمانكار توافق ميميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين 

اجـرا در    دوره  و بـراي   موقت  صورت شود، به منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در برآورد هزينه  كه  ييها راهو   . ساختمانها، تاسيسات2ـ2
  دوره  بـراي   در طـرح   كـه   يـا زيربنـايي    جنبـي   تاسيسـات   اجـراي  به  دادن  ، با اولويت تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليل شود. به مي  نظر گرفته

در   موضـوع   و ايـن  شـود   اسـتفاده   تجهيز كارگاه  عنوان به  ياد شده  اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات  و در دوره  است  شده  بيني پيش  برداري بهره
  اجـراي   و در بـرآورد هزينـه    محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  ستفادهآنها با ا  هزينه  حالت  شود. در اين  درج  پيمان  اسناد و مدارك
يـا    و عمومي  ، پشتيباني ، اداري مسكوني  ساختمانهاي  يا تامين  كارگاه  يها راهو   ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامين  براي  شود. چنانچه كار منظور مي

آنهـا در    هزينـه   اينكـه  به  شود، با توجه  شود استفاده مي  بيني  پيش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  كه  زيربنايييا   جنبي  ساير موارد، از تاسيسات
 شود. منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  ايجاد تاسيسات  براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  پيش  مربوط  يها فصل  يها رديف

،  آب  انتقـال   بـراي   شـود. چنانچـه    ، مشـخص  پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  امينت  . نحوه3ـ2
  را الزماجـ   دوره  ،بـراي  كشـي  و كابـل   كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  باشد، بايد چگونگي
ترانسـفورماتور و    نصـب   ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده را به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2

و سـاير    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هـاي  (ديماند) و هزينه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن  متعلقات
در تجهيـز    بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخص ، به زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه  كارهاي

از كسـر    بـرآورد و پـس    آن  كارفرمـا نباشـد، هزينـه     عهـده  بـه   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمي ارگاهك  و برچيدن
 0شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل  هاي هزينه

  از شـبكه   اسـتفاده   بگيـرد، در حالـت    عهـده  را بـه   آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رسانيآب  ر دارد تاميندر نظ كارفرما  كه  در صورتي .5ـ2
و سـاير    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  كـارهاي  كه  آب  عـمومي
  مـدارك  ، در اسـناد و  زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است  مشابه يكارها
  چاه  احداث يا  كارگاه  ورودي تا  رسانيآب  تدارك  ود. چنانچهش منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان
 شود. ، منظور مي كارگاه  برچيدن و تجهيز  هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده ، به آب

  بينـي  پـيش   پيمـان   خصوصـي   در شرايط  آن  احداث  يباشد، بايد چگونگ  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  . چنانچه6ـ2
تجهيـز و    يهـا  رديـف در   بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  شود. در صورتي
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  رشـته   واحد پايـه   بهاي از فهرست  با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه  دهعه به  دسترسي  راه  احداث  كه  شود. در حالتي منظور نمي  كارگاه  برچيدن
 شود. مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمـام   كارفرما در نظر داشته  ، چنانچه كارفرماست  عهده به  تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  . با وجود اين7ـ2
و   كـرده   بيني  پيش  پيمان  خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي

 ، منظور كند. كارگاه  تجهيز و برچيدن  ايه را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  هزينه
  ، هر نـوع  است  شده  گذاشته  كارفرماست  عهده به  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  . به8ـ2

 كند.  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  نكار قراردهد، بايد آنرا در شرايطدر اختيار پيما  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري  تسهيالت
  يهـا  رديـف واحـد    ، در بهـاي  سـاخته  پـيش   قطعـات   و سـاخت   ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  . هزينه9ـ2

 شود. منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف، در  بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  يها فصل
  و از ايـن   اسـت   شده  در نظر گرفته  مربوط  يها فصل  يها رديف، در  آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  . هزينه10ـ2

 شود. منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفدر   اي ، هزينه بابت
در   اي ، هزينـه  بابـت   و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  يها فصلدر  ها رديفواحد   كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  . هزينه11ـ2

 شود. ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف
  اسـت   الزم  كـه   . در كارهايي است  شده  بيني پيش ) مستمر كارگاه  هاي (هزينه  باالسري  ، در هزينه پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  . هزينه12ـ2

 شود. منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه
از غـذا، در    كننـده   ، شـمار اسـتفاده   است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تامين  كه  . در كارهايي13ـ2

 شود. ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزينه مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط
كـار مجـاز     اجـراي   پيمانكار، در بـرآورد هزينـه    توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني . پيش14ـ2

 . نيست
  س، بـر اسـا   انحرافـي   يهـا  راه به  مربوط  عمليات  شود. حجم منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف، جزو  انحرافي  يها راه  . هزينه15ـ2

 شود. بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده  ، محاسبه آهن راه  سازي و زير  ، باند فرودگاه راه  رشته  پايه  بهاي فهرست
، و  شـده   درج  ناقصـه ، در اسـناد م  مشاور و آزمايشـگاه   كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نـقشه16ـ2

،  كارگـاه   تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعيين  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزينه
 شود. منظور مي

تـا   421001و  420303تـا   420301  يهـا  رديف  به  مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2
در زيـر بيشـتر     شده  تعيين  نبايد از ميزانشوند)  به صورت مقطوع منظور مي ها رديف(كه خود اين ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104

يـا    مناقصـه   از انجام  ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  باشد، هزينه، بيشتر  شده  از حد تعيين  هزينه  ، اين در موارد استثنايي  كه  شود. در صورتي
 برسد.  فني  عالي  شوراي  تصويب ، به مناقصه  ترك  صورت كار به  ارجاع

آبرسـاني   راهـداري، ،  هو بانـد فرودگـا   آهن ، راه ، راه برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هاي فهرست  به  مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2
  كـار بـدون    اجـراي   بـرآورد هزينـه    درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع  شبكهآبخيزداري و منابع طبيعي،  روستايي،

 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه
بـرآورد    درصـد مبلـغ   5  ميزان  ، به و زهكشي  و آبياري آبياري تحت فشار ،  آب  انتقال  خطوط  رشته  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي 2ـ17ـ2

 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  هزينه



 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. ٣پیوست 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  تجهيـز و برچيـدن    حـد مبلـغ    شود، هـر گـاه   مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  آنها بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي 2-17-3
  مبلغ  تناسب بهدرصد  5درصد تا  4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  كه  كار رفته به  هاي رشته  كارگاه

 شود. مي  ها محاسبه از رشته  هريك به  برآورد مربوط
 
  كلي  . شرايط3
  را تهيـه   تجهيـز كارگـاه    جانمـايي   تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  . پيمانكار موظف1ـ3

 قرار دهد.  تجهيز كارگاه  را مبناي  نمشاور، آ  از تاييد مهندس  و پس  كرده
  اجرايي  دستگاههاي ، پيمانكار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  براي  پيمان  مدارك در اسناد و  شده  بيني پيش  روش  به  . كارفرما با توجه2ـ3

  اسـتفاده   ، بـراي  و موارد مشابه  عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  و سازمانهاي
 كند. مي  ، معرفي ساختمان  در دوره  موقت

  ، در حـد متعـارف   منطقه  شرايط به  ، با توجه تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  . پيمانكار موظف3ـ3
باشد،   شده  درج  پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  برساند. در مواردي  مانجا به

 . است  آن  رعايت به  پيمانكار ملزم
شـود. تجهيـز    مـي   ، انجـام  اسـت   شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  . تعهدات4ـ3

  ، انجـام  بابـت   از ايـن   اضـافي   پيمانكـار اسـت و پرداخـت     هزينه ، به كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش  مازاد بر موارد يا مبالغ
،  تجهيـز اضـافي    كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  كند، مبلغتغيير   پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق  شود. چنانچه نمي

 . است  پرداخت  جديد)، قابل  قيمت  در تعيين  پايه  يها قيمتاز   استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جديد (موضوع  قيمت  تنها براي
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفاد بنـد   به  ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفاز   هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه5ـ3

 شود. مي  ، پرداخت مربوط  يها رديفدر   شده  بيني پيش
  كنـد، در برابـر حـوادث    مـي   احـداث   تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسيسات  هزينه به  است  . پيمانكار، موظف6ـ3

 كند.  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي
شـوند.    كـار برچيـده    از انجام  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  در زمينهاي  كه  تجهيز كارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسيسات7ـ3

  جـز سـاختمانها و قطعـات    . بـه  پيمانكار است به  كارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهيز انجام  استثناي (به  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح تجهيزات
، مـورد نيـاز كارفرمـا باشـد،      اسـت   شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ساختمانها و تاسيسات  ، چنانچه ساخته  پيش
يـاد    پيمانكـار، سـاختمانها و تاسيسـات    به  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازيافتي  مصالح  بهاي
 شود. كارفرما واگذار مي ، به شده

  پرداخت  . نحوه4
  وضـعيتها درج   و در صـورت   شده  بهآنها، محاس به  مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسب ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفاز   هر يك  . هزينه1ـ4
 شود. مي

  تناسـب  از كـار باشـد، بـه     بخشـي  بـه   مربـوط   شـود، چنانچـه   مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورت آنها به  تامين  كه  ييها رديف  ) هزينه تبصره
و   ، محاسـبه  پيمـان   موضـوع   عمليـات   پيشـرفت   تناسـب   بـه  شود،  مربوط كار  كل  به  كه  صورتي در و شود مي  محاسبه كار از  بخش  آن  پيشرفت
 شود. مي پرداخت

 شود. وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه2ـ4
 شود. مي  منظور و پرداخت  وضعيت  ر صورت، د كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  . هزينه3ـ4
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تعالی بسمه  

  تشكر و قدرداني 
  

از زمان تشكيل كه   بوده ييها وليتجزو مسوهاي مختلف  د پايه در رشتهبهاي واح هاي تتهيه، تدوين و ابالغ فهرس    
 ) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب15/12/1351مصوب (قانون برنامه و بودجه  23به استناد ماده  و سازمان

 تهيه اي كشور توسعههاي  پروژه هاي اجراي هزينه در تهيه برآورد هماهنگي و يكنواختي ايجاد منظوربه ، )20/4/1385
ه است. اولين گرديد ابالغ ميو پيمانكاران  ، مهندسان مشاورهاي اجرايي به دستگاهاالجرا)  از نوع گروه اول (الزمو  دهش

بازخورد كسب و عوامل و  هاكاال ياستعالم بهااله با تهيه و ابالغ گرديد و هر س 1355پايه در سال  واحد فهرست بهاي
بهاي  هاي ترسفه .ه استگرفت بازنگري، توسعه و اصالح قرار  سازي، هنگامه ب مورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور

ه اراي با قابليت دريافت اطالعات،تعديل  و ملي فهرست بهابراي اولين بار با استفاده از سامانه  1393واحد پايه سال 
  است.تهيه شده پيشنهادها و انجام اصالحات از جانب كاربران عمومي 

سال  40ارزشمندي كه در طول قريب به نظران  و صاحبكارشناسان  تمام مديران، زحماتياد و ضمن گراميداشت     
 گنجد، اين مقوله نمي ين عزيزان درتجميع نام تمام ا از آنجا كه فهارس بهاي واحد پايه تالش كردند، در جريان تدوين

  .براي ايشان آرزومند سالمتي و بهروزي داريم
فهارس بها  مرجع هدايت و تصويبشورا، كه آن اعضاي سابق  و ،شوراي عالي فني محترم اعضاياز  اين وسيله  به   

تدوين، بررسي و هاي پايه، كارشناسي،  كه در مراحل تعيين قيمت نظراني كارشناسان و صاحب  مديران،و  اند، بوده
از بارگاه را  گيو توفيق همگردد  مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي  1393سال  پايه واحد بهاي تصويب فهرست
   آرزومندم.پروردگار سبحان 
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