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 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٩اه  سال آهن و باند فرودگ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 دستورالعمل کاربرد

کاربرد،   دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده  راه  بهاي  به اختصار فهرست  که آهن و باند فرودگاه ، راه راه  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1
 : زیر است  شرح بها، به  فهرست  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کلیات

 کار. پاي  ) مصالح1  ستپیو
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  شرح) 2پیوست 
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  ) دستورالعمل3  پیوست
 کارهاي جدید.) 4  پیوست

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

 .باشد میخش خصوصی گذاري مشارکتی آنان با ب  سرمایه هاي پروژه
 کار بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  نحوه .2
قرار   را زیر پوشش آهن و باند فرودگاه ، راه راه  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  بها، به نحوي فهرست  این  هاي ردیف  شرح .1ـ2

نکند،   بها تطبیق  فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  دهد. در مواردي
  مشخص  ستاره  ها، با عالمت ردیف  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف  شرح
 دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  ردیف  به عنوانو   شده
مورد نظر   و در برابر ردیف  محاسبه هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت  قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي واحد ردیف  بهاي
  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  و به انتهاي  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  هرگاهشود.  می  درج

 گردد. می  جدید اضافه
با   هر فصل  هاي ، ردیف ندهجدید در آی  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي به ردیف  دسترسی  بها، به منظور سهولت  فهرست  در این .2ـ2

  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي ها یا زیر فصل ها، به گروه آن  ماهیت به  توجه
در هر   ردیف  شماره آخر، به  ، و دو رقم ر فصلیا زی  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  به ترتیب  که  است  رقم

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

 شود. می  درج  یاد شده  و در فصل  تهیه
دیگر،   ، یا روش هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت ها به آن  ها، بهاي فصل  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  .براي3ـ2

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

، 1ـ2در بند   شده  درج  واحد هستند، به روش  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  ها در این آن  شرح  که  هایی واحد ردیف  بهاي .4ـ2
 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شوند و این می  تعیین

  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  هاي د ردیفواح  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  شرح .5ـ2
 برسد.  اجرایی  دستگاه  کار، به تصویب  اجراي  برآورد هزینه  بررسی

برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .6ـ2
الزم است  درصد باشد،) 30سی (بیشتر از  ، رشته ایندر  ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمال بدون)  و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي ردیف

  قیمت  با تجزیه  همراهپس از تصویب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي ردیفتمامی واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
  ، فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالدر سازمان برنامه و بودجه کشور ،  فنی  عالی  شوراي به دبیرخانه،  مربوط
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 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
یا ترك در کارهایی که از طریق مناقصه محدود  قرار گیرد.  عمل  مالك دار) هاي ستاره (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف

 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( تشریفات مناقصه واگذار می
  تعیین  روش  زیر، طبق  هاي هزینه  آن به  مربوط  غیر پایۀ  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  برآورد، به جمع  تهیه  هنگام .7ـ2

 شود. می  مال، اع8ـ2در بند   شده
که به صورت  ییکارها ي، و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بی. ضر1ـ7ـ2

 يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یواگذار م (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه) مناقصه فاتیترك تشر
(و یا عدم الزام به برگزاري  مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي، و برا41/1 رابرب شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها

 است.  شده  درج 2  وستیراهنما در پ  به عنوان  يباالسر بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یواگذار م مناقصه)
و دوم در  ستیب  و فصل ساخته، شیپ یبتن يها مصالح و ساخت تراورس هیموضوع ته 131602و  131601 يها فیرد يبرا يرباالس بیضر

 .باشد یم 14/1برابر  یعمران ریغ ای یعمران يها هر دو حالت طرح
 14/1عمرانی برابر  هاي عمرانی یا غیر هجدهم در هر دو حالت طرح  تهیه تابلوها مندرج در فصل مربوط بههاي  ضریب باالسري براي ردیف

 باشد. می

 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار (به جز فصل بیست و دوم). . ضریب منطقه2-7-2
 .3  وستپی  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .3ـ7ـ2
  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ  براي .8ـ2

  حد، مقدار و مبلغوا  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این

  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  شود.در این می  ، تهیه هاست ردیف

  باالسري ضریب .آید می  ستد کار موردنظر، به  بها براي  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط

کار   اجراي  ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه می  اضافه  ، به آن کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀو   شده  ها ضرب ردیف  مبلغ  جمع  به اي و ضریب منطقه

بها و  فهرست  عنوان ، به شده  تهیه  ، مجموعۀ شده  ضمیمه 4و 3، 2، 1  هاي ها و پیوست فصل  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك بود. به خواهد

 شود. می  مقادیرکار، نامیده

  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  ها ، بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی .3

شود.  می  تهیه  به طور جداگانه  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  به یک  وطمرب  از کار که  هر بخش  اجراي

برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  به این  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست

کار، به   اجراي  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست  ، به عنوان است  منعکس  نیز در آن  جمع  و به صورت  کار به تفکیک  مختلف  بخشهاي

 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  یکدیگر ملحق

و به طور اطالعاتی که بر قیمت پیشنهادي موثر بوده و   ، وتجهیزات مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  سمهند .4
  داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت  ها را، که آن  درباره  اطالعاتی  هر نوع  کلی

 کند.  درج  پیمان  خصوصی  فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه
به   ضریبی ،متر) 2یا در صورت ابالغ تغییر کار و ورود به محدوده شمول (تا   متر است 2ها کمتر از  آن  تعریض  که  هایی راه  . در بهسازي5

متر اعمال  2، تنها به احجام و مقادیر کار واقع در ناحیه تعریض کمتر از شود. این ضریب اعمال می 2برابر   تعریض  صعوبت  ضریب  عنوان
 شود. می
 معامالت نصاب برابر 200 از کمتر برآورد مبلغ با هاي پیمان در ،14/8/1391مورخ  65637/100با توجه به ابالغ بخشنامه شماره  .1ـ6

 باند راه، شده تجمیع بهاي فهرست اساس بر پیمان انعقاد ، ضرورت دارد)متر 200 از بیشتر طول با تونل اجراي هاي (به جز پیمان متوسط
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پایه (به جز در موارد مجاز تعیین  بهاي فهرست براساس شده اجرا عملیات هزینه بابت پرداخت هرگونه و آهن باشد راه زیرسازي و فرودگاه

 .شده در بخشنامه یاد شده) مجاز نیست
در قبال رعایت تمام مشخصات فنی مندرج در مشخصات فنی عمومی  عملیات هزینه راه، تجمیعی رستفه روش به شده منعقد هايدر پیمان

 قیر میزان در تغییر شکستگی، میزان بندي،نوع دانه مشخصات از جمله در تغییر بابت و است پرداخت قابل پیمان و مشخصات فنی خصوصی
 بر مشروط) اي رودخانه و کوهی( مصالح نوع تغییر فیلر، از استفاده ،)برآورد در شده منظور قیر مقدار به کارگاهی فرمول( آسفالت مصرفی

 شود.مال نمیاع پرداختی اضافه یا کاهش باشد، پیمان فنی مشخصات شده پذیرفته محدوده در کار آنکه
بندي ریزدانه  کسربهاي مربوط به تفکیک دانهبندي عملکردي و همچنین  بندي درجه نفوذ به جاي طبقه تبصره) کسربهاي استفاده از قیر با طبقه

در مواردي که مشخصات فنی و اجرایی کار با  شود. آسفالت، در صورت مشمول شدن، به ردیف آسفالت در فهرست تجمیعی نیز اعمال می
کننده باید شرح ردیف  هاي خاکبرداري در فهرست پایه). دستگاه برآورد هاي فهرست تجمیعی مطابقت نداشته باشد (نظیر ردیفشرح ردیف

هاي ستاره دار متناسب با آن اقالم را تهیه و در انتهاي فصل مربوطه به صورت ردیف ستاره دار اضافه کند. چنانچه در تعیین بهاي واحد ردیف
ي عالی فنی نیز هاي فهرست پایه استفاده شده باشد، مبلغ آن داراي محدودیت نبوده و نیازي به تصویب در شوراصرفا از ردیف ،تجمیعی

 ندارد.
هاي حمل ضمیه فصل حمل و نقل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه . دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله7

 هاي مندرج در این جدول باید باشددهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله
انعقاد پیمان براساس فهرست بهاي تجمیع "با عنوان  14/08/1391مورخ  65637/100هایی که براساس دستورالعمل شماره مانتبصره : در پی

 شود و قابل استناد نخواهد بود.شوند جدول فواصل حمل ضمیمه پیمان نمیمنعقد می "آهنشده راه، باند فرودگاه و زیرسازي راه

(تجهیز و برچیدن  3بینی شده براي تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست هاي پیشدر ردیف تواند با درج مبلغ. کارفرما می8
هاي مربوط به عملیات خاکریزي معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، هاي زمان اجرا از جمله آزمایشکارگاه)، انجام آزمایش

ظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختالط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار واگذار سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به من
هاي یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداري و انجام آزمایش با تواتر حداقل کند. با واگذاري انجام آزمایش

 در مشخصات فنی پیمان اقدام کند.درصد دفعات پیش بینی شده  25

هاي مهندسین مشاور تشخیص صالحیت شده سازمان براي انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکت
ه و کارفرما تحویل اي از آن را به مهندس مشاور پروژبرنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاري امضا کرده و نسخه

 هاي طرح اختالط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.هاي آزمایشگاهی و گزارشدهد. تمام برگه
االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی8139براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .9

ستفاده کنندگان گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه ا اصالحی، عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت
است.
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  کلیات

 
 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل  ، مقدمۀ مفاد کلیات .1

از   واحد هر یک  بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کنندة  تعیین  تنهایی  ، به ها و کلیات فصل  در مقدمۀ  شده  درج  ها و شرح ردیف  شرح .2

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

 .باشد  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر

و به   تأمین  هاي هزینه  و شامل  آهن و باند فرودگاه بوده ، راه راه  به رشتۀ  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینۀ  سطبها، متو  فهرست  این  هاي قیمت .3

  جایی ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگیري ، تهیه مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي  کارگیري

واحد   مورد)، در بهاي  (بر حسب  اندازي و راه  آزمایش  . هزینۀ کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  به ، و مصالح  ، اتالف در کارگاه  مصالح

 . است  شده  بینی بها پیش  فهرست  این  هاي ردیف

،  زمین  سختی  بابت  بهایی اضافه  گونه  . هیچ است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي بها، قیمت  فهرست  این  هاي قیمت. 4

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

 . نیست  پرداخت  ابل، ق است  شده  بینی بها پیش بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست

در   که  ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن  باالسري و هزینه  اي، ، منطقه تونل  طول  ، سختی تعریض  صعوبت  هاي ضریب  به  مربوط  مبلغ .5
ها یا  بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده پیمان  به  کارمنضم  اجراي  برآورد هزینه

 باشد. ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی هزینه
روز   هاي با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهاي  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  هاي فصل  از مقایسۀ  گیري  با نتیجه .6

 . نیست اعمال  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  جز آنچهه ب یا کسربهایی  اضافی  دیگر وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  ا استناد به تجزیهی

 فذ خواهد بود.برآورد، نا  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  در هر بخش .7

نظام فنی و اجرایی  امور 101  شماره  (نشریه »تجدید نظر دوم«  راه  عمومی  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی  منظور از مشخصات .8

  فنی  مورد، مشخصات  و بر حسب )301شماره  هیراه آهن (نشر يروساز یو عموم یمشخصات فنو ) سازمان برنامه و بودجه کشور

 . و دستور کارهاست  اجرایی  هاي در نقشه  شده  تعیین  ، مشخصات پیمان صیخصو

 . است  یک  پرتلند نوع  ، منظور سیمان است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  هایی در ردیف .9

 . است 101  شماره  نشریه  الف 5ـ5  جدول  بها، طبق  فهرست  در این  شده  نامبرده  هاي مالت  ساخت  مورد نیاز براي  مصالح  و میزان  نوع .10

  ، تنها براي بیش از آن  حمل  . هزینه است  بها منظور شده  فهرست  این  هاي ردیف  در قیمت  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینه .11

 شود. می  پرداخت  نقلو   حمل  فصل  هاي ردیفمورد، از   ، برحسب است  شده  ها تعیین فصل  مقدمه در  که  مواردي

 . نیز نافذ است  ساخته  پیش  بتن  مورد براي  ، بر حسب است  شده  بینی درجا پیش  بتن  فصل  در مقدمه  که  عمومی  شرایط .12

 مشاور برسد.  د مهندسبه تأیی  از سفارش  ، قبل فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  ، و تجهیزات مصالح  فنی  یا کاتالوگ  نمونه .13

  ستا ها مجلس ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها، بر اساس  گیري اندازه .14

  شده  بینی بها پیش  فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  گیرد.در مواردي می  ها، صورت فصل  و مقدمه  مفاد کلیات  به  با توجه

 شود. می  انجام  شده  تعیین  به روش  گیري ، اندازه است

صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزاي کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعالم شده در این فهرست بها و به ترتیب اعالم  .15
 ر گیرد.تنظیم و مالك عمل قرا 23بند شده در 
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 شود. می  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعیت  در صورت 1  پیوست  کار، طبق پاي  مصالح .16

  باید به تأیید مهندس  و باالست  ، اساس ، زیر اساس آسفالتی  ، بتن بتن  سنگی  تولید مصالح  و دستگاههاي  آسفالت  استقرار کارخانه  محل .17

 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب

مصالح سنگی که براي استخراج  . است  الزم  مواد منفجره  ها  به کار بردن آن  استخراج  براي  که  است  سنگی  ، مصالح کوهی  منظور از سنگ .18
  شود. آن بدون استفاده از مواد منفجره و از چکش هیدرولیکی استفاده شود، سنگ کوهی اطالق نمی

کار در   پیشرفت  کندي  هاي هزینه  ، شامل است  شده  بینی پیش  زیرزمینی  تراز آب کار زیر  اجراي  بهاي اضافه  صورت  به  که  هایی ردیف .19

تایید   به  آن  مشابه  یا وسیله  موتوري  از تلمبه  استفاده  لزوم  شود که می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوري  با تلمبه  آب  آبدار و تخلیه  محیط

  انجام  زیرزمینی  تراز آب زیر  که  از عملیات  قسمت  آن  به  یاد شده  هاي شود. ردیف  مجلس کار صورت  از انجام  شاور برسد و پسم  مهندس

  گیرد. می  شود، تعلق

 :)T.B.Mهاي حفاري شده با دستگاه حفار  تونل (به جز تونل ساختمان .20
 هزینـه  .اسـت  شـده  بینـی  پـیش  چهارم فصل در تونل داخل در مصرفی مصالحتامین  و حاصله مواد حمل و تونل حفاري عملیات . هزینه20-1

 بـراي  مشخص طور به که هایی ردیف استثناي (به است شده بینی پیش فصول سایر در آن هاي ردیف و شود می انجام تونل داخل در عملیاتی که

 گردد، می پرداخت زیر ضرایب اعمال و مربوط هاي ردیف قیمت از استفاده با است)، شده گرفته نظر در ساختمان تونل

 و بتنـی  هـاي  رویـه  ،باالست ،آسفالت ،اساس ،اساس زیر قشرهاي اجراي و مصالح تهیه مانند تونل سازي کف به مربوط عملیات براي .20-1-1
 ،10/1 ضریب ،کف زهکشی و آب هدایت هاي کانال

گرفتـه   درنظـر  تونـل  ساختمان براي مشخص بطور که هایی ردیف و 1-1-20بند  موضوع عملیات بجز تونل داخل عملیات سایر . براي20-1-2
 ،20/1 ضریب ،است شده
هایی که بطور مشخص براي مناطق آبدار در نظر گرفته  به استثناي ردیف ،تونل آبدار هاي قسمت در کار اجراي سختی و آب تخلیه . براي20-2

 نخواهد گرفت،بها یا پرداختی صورت  شده اضافه
هاي مربوط در نظر گرفتـه   هاي که به طور مشخص براي جبران هزینه . براي صعوبت و سختی عملیات در عمق تونل به استثناي ردیف20-3 

 گردد، ها اعمال نمی شده هیچ گونه صعوبت یا سختی براي سایر ردیف
حداکثر فاصله از دهانه دسترسی ) که T.B.Mفاري شده با دستگاه حفار هاي ح به جز تونلیی (ها تونل هاي این فهرست بها براي . ردیف20-4

 طـرف  از مناقصـه  تـرك  طریـق  از کار واگذاري و یا برگزاري مناقصه از قبل هاي با طول مازاد، نظر گرفته شده است. تونل در متر باشد، 2250

 گردد، ی اعالم میفن عالی شوراي براي بررسی و تصویب برآورد و ضرایب صعوبت عمق به کارفرما
 7/0هاي مذکور بـا اعمـال ضـریب     ها)، بهاي واحد ردیف . در صورت انجام عملیات بتن پاشی و راك بولت در فضاي باز(مانند ترانشه20-5

 پرداخت خواهد شد،
 از اسـتفاده  بـه  نیـاز  صـورت  در مراحل مختلف اجراي تونل در مصرفی هاي آب و ها آب نشت جاري، هاي آب پمپاژ و کشی لوله هزینه. 20-6

 از کانـال  سـاخت  هزینه ،آب ثقلی تخلیه صورت در و شود می پرداخت منفی هاي شیب براي متفرقه فصل از و مهندس مشاور تشخیص به پمپ

 شود. می پرداخت و مربوط محاسبه هاي ردیف

 نماید. ها را مشخص می مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت 1. جدول شماره 21
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 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مالت مقدار سیمان در مالت -1جدول شماره 

 

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
مالت ماسه بادي و سیمان 

1:4 
مالت ماسه بادي و سیمان 

1:3 
 1:3:12مالت با تارد  1:2:9 مالت با تارد

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 

 آید: ریزي بر اساس مقاومت بتن، مقدار سیمان براي محاسبه هزینه حمل (سیمان) از رابطه زیر به دست می هاي بتن . در ردیف22

    8010 += fcw 
 که در آن:

fc اي بر حسب مگاپاسکال ( هاي استوانه نامه بتن ایران و نمونه بتن، براساس آیین: مقاومت فشاري مشخصهMPa( 

w  عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن : 

 د:. در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیر23

هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی،  . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه23-1

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

 پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه، نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع -

 ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -

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

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی             جلسات باید به امضاي پیمانکـار،  صورت. 23-2

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

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما بـه   صورتموضوع کار و جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه 

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

م است مراحل تهیه و ابالغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه    جلسه اصالحی، الز مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت

جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیر   انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت

اخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس      جلسه اصالحی و پرد ابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابالغ صورت

 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می
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  کلیات
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 .گردد یلحاظ م تیدر صورت وضع 7/0 بیمهندس مشاور قرار گرفته باشد،  با اعمال ضر دییکه مورد تا کارفرما جلسات فاقد ابالغ صورت 

هـاي مهنـدس مشـاور و     جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت سازي مدارك و صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند  ابالغ صورت

 کاهد. پیمانکار نمی

و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد 23-3

 .انجام شود.تواند در زمان دیگر  مقام دستگاه اجرایی می

. هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه) قبـل از تنظـیم و ابـالغ صورتجلسـه مجـاز         23-4

 باشد. نمی

و ها  هاي مربوط به ساخت و نصب سگمنت ، ردیفTBMهاي حفاري با دستگاه حفار  هاي مربوط به حفاري مکانیزه (ردیف . مبلغ ردیف24
 شود: به شرح زیر پرداخت می 𝒂هاي مرتبط) در صورت کارکردهاي موقت با اعمال ضریب  سایر ردیف

 

𝑎 = 0/85 + 0/15 × (
𝑙
𝑙𝑜

) 

 که در آن:
𝒍     طولی از تونل که حفاري شده است. جمع کل برابر است با 
𝒍𝒐  برابر است با طول کل تونل که باید حفاري و احداث شود و در خاتمه یا پایان موضوع پیمان در رابطه فوق𝒍 =  𝒍𝒐 اعمال خواهد شد 

 شود. بر اساس جمع کل طولی از تونل که حفاري شده، محاسبه و اعمال می 𝒂چنانچه پیمان فسخ شود ضریب ولیکن 

 . است  شده  ، محاسبه1398  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها، بر مبناي  فهرست  این. 25
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  تخریب  . عملیات اول  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  تخریب  . عملیات اول  فصل

 
  مقدمه 
 
خاکریز   به مصرف  حاصل  شوند و مصالح می  کنی کنی، گودبرداري و کانال ، پیخاکبرداريمشمول   که  به سطوحی ،010101  ردیف  قیمت .1

 گیرد. نمی  رسد، تعلق نمی
 نشود، کاربرد 010102شناسی مدنظر نبوده و براي هر نوع بوته یا درختچه که شامل ردیف  بندي گیاه تعریف یا طبقه 010101در  استفاده از  .2 

 . است  پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسۀ  صورت  از تنظیم  و پس  مشاور است  به دستور کار مهندس  منوط آن  اجراي دارد و
کاشت  اتیکل، پس از عمل يدرصد بها 70. باشد یها م آن تیو تثب يدرختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهدار ییجابجا ندیفرا .3

 .باشد یماه) قابل پرداخت م 6( تیو تثب يمرحله نگهدار انیمانده در پا یدرصد باق 30و  گردد یدرخت پرداخت م
  اي جداگانه  کار، هزینۀ  سختی  و به عنوان  است  و هر وضع  ، به هر شکل ، هر عمق هر ارتفاع  ، براي فصل  دراین  تخریب  واحد عملیات  بهاي .4

 گیرد. نمی  تعلق  به آن
و مجزا از یکدیگر   تفکیک  مشاور، به طور مرتب  مهندس  تشخیص  باید طبق  شود، در موارد لزوم می  حاصل  از تخریب  که  مفیدي  مصالح .5

 واهد شد.نخ  ها ، پرداخت آن  کردن  بندي دسته  ) براي شده مشخص  به صراحت  که  مواردي  (به استثناي  اي جداگانه  شود و هزینه چیده
، در  و باراندازي  در کارگاه  موقت  انباشت  تا محل (به جز تراش آسفالت)  از تخریب  حاصل  مصالح  و حمل  و بارگیري  آوري جمع  هزینه .6

  بارگیري  بهاي شود،  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  باشد مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخیص طبق  که و در صورتی  ها منظور شده قیمت
  ، محاسبه کامیون  در داخل  شده  بارگیري  مصالح  حجم  ، بر اساسحمل و نقل  فصل، از  به حمل  مربوط  هاي ردیف  طبق آن  و باراندازي  و حمل

 شود. می  و پرداخت
هاي با  ، با هر نوع سقف (غیر از ساختمان سنگیو   ، بلوکی ، آجري ، گلی خشتی  هاي مشاور، ساختمان  دستور مهندس  طبق  که  در مواردي .7

  هاي و قیمت  شده  ، پرداخت010202و  010201  هاي ردیف  مورد طبق  ها  بر حسب آن  شوند، بهاي  کلی  تخریب اسکلت کامل بتنی یا فلزي)،
 قرار گیرند.  مورد استفاده  یاد شده  هاي ساختمان  تخریب  تواند براي نمی  تفکیکی

و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز  شود می  ، پرداخت زیربنا در هر طبقه  متر مربع  ، بر اساس010202و  010201  هاي ردیف  يبها .8
 گیرد. ها پرداخت دیگري صورت نمی باشد، به عبارت دیگر براي تخریب فونداسیون این نوع ساختمان می
آالت سنگین راهسازي نظیر بولدوزر یا بیل مکانیکی استفاده  ) از ماشین010308و  010307  ي شمارهها ردیفبراي تخریب بتن ( چنانچه  .9

 هاي مذکور اعمال خواهد شد. درصد به ردیف 50شود، کسربهایی معادل 
 شود. می  پرداخت  شده  چیده  مصالح  ظاهري  حجم  مشاور، بر حسب  دستور کار مهندس  ، درصورت010310  ردیف  بهاي .10
 شود. نمی  آسفالت  از ضخامت  قسمتیو کندن   تخریب  عملیات  ، شامل آسفالتو کندن   تخریب  هاي یفرد .11
 ، هزینه کندن بتن زیر و اطراف جدول منظور نشده است.010311 ردیفبهاي در . 12
 باشد. اند نیز قابل پرداخت می . هزینه فرایند جابجایی درختان، براي درختانی که در ترانشه واقع شده13
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  تخریب  . عملیات اول  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴٣٠  
در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن بوته کنی 

 های آن از محل عملیات. ریشه
٠١٠١٠١ 

  

 اصله ١٧٬١٠٠

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

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

 حمل آن به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٢ 

  

 اصله ١۴٬٩٠٠

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

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

٠١٠١١١ 

  
 اصله ٧٣٬٨٠٠

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

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١٢ 

  
 اصله ٢۴٣٬۵٠٠

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

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١٣ 

  
 اصله ٣٨٩٬۵٠٠

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

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١۴ 

  
 اصله ۴۴٬۴٠٠

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

 تناسـب محاسبه می شود).

٠١٠١١۵ 

  
 اصله 

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

٠١٠١٢١ 

  
 اصله 

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

٠١٠١٢٢ 

  
 اصله 

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

٠١٠١٢٣ 

  
 اصله 

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

٠١٠١٢۴ 

 مترمربع ۴٩٨٬٠٠٠  
تخریب کلی ساختمانهای خشتی ، گلی و چینه ای، شامل 

 تمام عملیات تخریب.
٠١٠٢٠١ 
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  تخریب  . عملیات اول  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵۶۴٬۵٠٠  
تخریب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی با 

 مالتهای مختلـف، شامل تمام عملیات تخریب.
٠١٠٢٠٢ 

 ٠١٠٣٠١ تخریب بناییهای خشتی یا چینه های گلی (چینه باغی.). مترمکعب ١۵٩٬٠٠٠  

 مترمکعب ٢۶٨٬۵٠٠  
تخریب بناییهای آجری و بلوکی که بامالت ماسه و سیمان 

 با تارد چیده شده باشد.یا 
٠١٠٣٠٢ 

 مترمکعب ٢٣٠٬۵٠٠  
تخریب بناییهای آجری و بلوکی که با مالت گل وآهـک 

 یاگچ و خاک و یا ماسه وآهـک چیده شده باشد.
٠١٠٣٠٣ 

 مترمکعب ٢۶٨٬۵٠٠  
تخریب بناییهای سنگی که با مالت ماسه سیمان یا با تارد 

 چیده شده باشد.
٠١٠٣٠۴ 

 مترمکعب ٢٣٠٬۵٠٠  
تخریب بناییهای سنگی که با مالت گل آهـک یا ماسه 

 آهـک یاگچ و خاک چیده شده باشد.
٠١٠٣٠۵ 

 مترمکعب ۶١۶٬٠٠٠  
تخریب بنایی از سنـگ تراش که سنگهای آن سالم از کار 

 درآید و دسته کردن آنها.
٠١٠٣٠۶ 

 مترمکعب ٢٬۵۴٢٬٠٠٠  
با استفاده  تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان

 از کمپرسور، چنانچه بخشی از سازه تخریب شود.
٠١٠٣٠٧ 

 مترمکعب ٣٬٩۴۴٬٠٠٠  
تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها با 

 استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشی از سازه تخریب شود.
٠١٠٣٠٨ 

  
 مترمربع 

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

٠١٠٣٠٩ 

  
 مترمکعب ٣۴٣٬۵٠٠

تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها و 
مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسـب حجم ظاهری 

 مصالح چیده شده.

٠١٠٣١٠ 

 ٠١٠٣١١ ساخته. برچیدن جدولهای بتنی پیش مترطول ٩٨٬٣٠٠  

  
 مترطول ۵٠٬١٠٠

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

 ماشین شیار زن.

٠١٠۴٠٣ 

  
 مترطول ۴٬۴۶٠

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

٠١٠۴٠۴ 

 مترطول ١۶٬٧٠٠  
متر (اندازه گیری  سانتی ٧برش آسفالت با کاتر به عمق تا  

 بر حسب طول هر خط برش).
٠١٠۴٠۵ 
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  تخریب  . عملیات اول  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٢٬١٣٠

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

 طول هر خط برش).

٠١٠۴٠۶ 

 مترمربع ٣١٬۴٠٠  
تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا 

 متر. سانتی ۵
٠١٠۴٠٧ 

  
 مترمربع ۶٬۴١٠

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

 محاسبه میشود).

٠١٠۴٠٨ 

  
 مترمربع ٨٬٣۵٠

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

 متر و برداشتن آن. سانتی ٧ضخامت تا 

٠١٠۴٠٩ 

  
 مترمربع ٣٬٢١٠

متر اضافه  به ازای هر سانتی ٠١٠۴٠٩بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانتی سانتی ٧ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠١٠۴١٠ 

  
 مترمربع ١۵٬٢٠٠

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
 ٣مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا 

 متر. ۵٠متر و به طول حداکثر  سانتی

٠١٠۵٠١ 

  
 مترمربع ۴٬٩٠٠

متر اضافه  به ازای هر سانتی ٠١٠۵٠١بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  سانتیمتر (کسر  سانتی ٣ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠١٠۵٠٢ 

  
 مترمربع ١۴٬١٠٠

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
 ٣و بارگیری، به ضخامت تا  مخصوص آسفالت تراش

 متر. ۵٠متر و به طول بیش از  سانتی

٠١٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ٣٬۵۶٠

متر اضافه  به ازای هر سانتی ٠١٠۵٠٣بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانتی سانتی ٣ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠١٠۵٠۴ 
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  با دست  خاکی  . عملیات دوم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  واحد پایه رشته راه، راهفهرست بهای 

  
  با دست  خاکی  . عملیات دوم  فصل

 
  مقدمه

 

  محل  یا محدودیتهاي  خاکی  عملیات  حجم  کمی  به علت  که  شود. در مواردي  انجام  ماشین  باید به وسیله  طور معمول  ، به خاکی  عملیات .1
  خاکی  عملیات  فصل  هاي از ردیف  با استفاده کارها  نوع  این  برآورد، اقالم  تهیه  ناپذیر باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاکی  عملیات  اجرا، انجام

با   یافته  مقادیر افزایش  حجم  بیشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از میزان  با دست  خاکی  عملیات  حجم  که  شود. در صورتی برآورد می  با دست
 باشد. تنها، با تأیید کارفرما مجاز می  فصل  این  هاي قیمت

  موتوري  ها و ویبراتورهاي یا غلطک  دستی  وسایل  توسط  که  کوبیدن  عملیات  شود و همچنین می  بر انجام  دج  توسط  که  یخاک  عملیات .2
 شود. می  محسوب  دستی  خاکی  شود نیز، عملیات  ) انجام (غیر خودرو یا کششی  دستی

تغییر   شود و از بابت می  ها محاسبه مجلس  ، دستور کارها و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده  ، بر اساس خاکی  عملیات  حجم .3
 نخواهد آمد.  به عمل  پرداختی  گونه ، هیچ مصالح  یا کوبیدن  یا تورم  از نشست  ناشی  حجم

  مهندس  به تشخیص  که برخورد شود  سنگ  بزرگ  ، به قطعات سنگی  یا ریزشهاي  غیرسنگی  هاي در زمین پی کنی عملیات در  که  در مواردي .4
 ردیف  طبق  آن  شوند، بهاي می  شکسته  که  هایی سنگ  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت

 . است  پرداخت  ، قابل با ماشین  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط 030703
بندي و نظایر آن  شود و هر گونه پرداخت بابت اضافه عرض براي قالبنقشه قابل محاسبه می حجم پی کنی برابر با ابعاد پی مندرج در. 5

 شود.ها منظور شده و بهاي جداگانه بابت آن پرداخت نمیدر ردیفهاي پی کنی ، هزینه پر کردن اطراف پیمجاز نیست. 
، با  اضافی  مجدد قسمتهاي  گیرد، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  ، بیش یخاک عملیات  . چنانچه6

 نخواهد شد.  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است  عهده  ، به آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  مصالح
 نخواهد شد.  پرداخت  اي گیرد، هزینه می  دیگر صورت  دستی  ر وسایلیا سای  دستی  با تلمبه  آبکشی  که  مواردي  براي .7
 : زیر است  ، به شرح خاك  حمل  هزینه  پرداخت  نحوه .8
  کنده  محل  هاي اندازه  شود، طبق می  حمل  که  خاکی  یا به خاکریزها، حجم  کارگاه  ، به خارج یخاک عملیاتاز   حاصل  هاي در مورد خاك .1ـ8

نخواهد آمد.   به عمل  بابت  از این  دیگري  و پرداخت  ها منظور شده ، در قیمت و تورم  حجم  به افزایش  مربوط  هاي شود، هزینه می  محاسبه  شده
  جها به خار آن  ها در خاکریزها، یا حمل خاك  این  مصرف  شود، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  تمام

 . است  اجرایی  مجلس  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب  به پیشنهاد مهندس  ، منوط باراندازي  ، در هر مورد از نظر مقدار و محل کارگاه
)  شده  کنده  (محل  مربوط  هاي محل  سازي پی  پشت  پرکردن  باید براي  که  کنی و کانال  کنی از پی  حاصل  هاي از خاك  قسمت  در مورد آن ) تبصره

 شود. نمی  پرداخت  اي جداگانه  حمل  نوع  شود، هیچ  مصرف
شود، برابر  می  حمل  که  خاکی  در خاکریزها، حجم  مصرف  ) براي کارگاه  یا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهیه  هاي در مورد خاك .2ـ8

 شود. می  در نظر گرفته  مصرف  محل  هاي اندازه  حجم
  فاصله  ترین مواد، کوتاه  ، از نظر نوع یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  کنی ، پی خاکبرداري  در خاکریزها از محل  مصرفی  هاي در مورد خاك .3ـ8

 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك خاکریز و خاکبرداري  مرکز ثقل  بین
شود،  جا می جابه  کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  به خارج  ها و مواد زاید که خاك  ، براي فصل  ایندر   شده  درج  حمل  هاي ردیف .9

 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  ) و بارگیري (دپوکردن  انباشتن  دیگر، براي  شود. به عبارت می  بار پرداخت  تنها یک
  محاسبه  ها، مبناي تعدد کوره  . در صورت هاست از کوره  هر یک  تا انتهاي  چاه  دهانه  ، فاصله020301 فدر ردی  شده  درج  از عمق منظور .10

خواهد   ، محاسبه ها به طور جداگانه از کوره  هر یک  و براي  ، است میله  عمق  ها به عالوة از کوره  هر یک  طول متر، 20 از  بیش  عمق  بهاي اضافه
 شد.
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 . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه  براي  چاه  حفاري  هاي ردیف .11
 نخواهد بود.  پرداخت  ، قابل020402  متر، ردیف 100از   بیش  مسافتهاي  براي  دستی  با وسایل  مواد حاصله  حمل  در صورت .12
 . است  منظور شده  به هر فاصله  آب  و حمل  تهیه  ، هزینه020503  در ردیف .13
  خاکی  و عملیات  است  با دست  کنی پی  عملیات  حجم  محاسبه  ، مالك نقطه  در پایینترین  کنار پی  طبیعی  زمین  شیبدار، رقوم  هاي در زمین .14

 شود.  محاسبه  مکانیکی  با وسایل  خاکبرداري  هاي ، باید از ردیف رقوم  باالتر از این
و   ورودي  هاي ها در کنار محل آن  و دپوي  از الیروبی  حاصل  مصالح  موجود و انتقال  هاي پل  دهانه  الیروبی  نه، هزی راه  بهسازي  در کارهاي .15

 شود. می  زیر پرداخت  بهاي با اضافه  کنی پی  ، از ردیف پل  خروجی
 درصد. 40متر،  12تا   متر و طول  تا یک  به دهانه  هاي پل .1ـ15
 درصد. 20متر باشد،  8/1ها کمتر از  آن  ارتفاع  متر که 12تا   متر و طول 3متر تا   از یک  بیش  هبه دهان  هاي پل .2ـ15
 شود. می  محاسبه  تناسب  متر به 3درصد. کسر  10متر،  12  به  نسبت  طول  متر اضافه 3هر   به ازاي .3ـ15
  با ماشین  و حمل  بارگیري  عملیات  بر اساس  آن  شود هزینه  انجام  ر کامیوند  با دست  از خاکبرداري  و مواد حاصل  خاك  بارگیري  چنانچه .16

 شود. می  پرداخت
 شود. استفاده می 20/1هاي حفر چاه در این فصل و با اعمال ضریب  هزینه حفاري محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی از ردیف .17
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ١٩٢٬۵٠٠

سنگی تا های غیر  خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین
های  متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل ٢عمق 

 مربوط.

٠٢٠١٠١ 

  

 مترمکعب ٩٣٬۶٠٠

کنی و کانال  ، هر گاه عمق پی٠٢٠١٠١بها به ردیف  اضافه
 ۴تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع بین عمق  ٢کنی بیش از

متر سه بار و به  ٨تا  ۶متر دوبار و  ۶تا  ۴متر یک بار، 
 ترتیب، برای عمقهای بیشتر.همین 

٠٢٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ٢۵٣٬٠٠٠

، در صورتی که، عملیات پایین ٠٢٠١٠١بها به ردیف  اضافه
تر از سطح آبهای زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای 
آبکشی ضمن اجرای کار، به کاربردن تلمبه موتوری 

 ضروری باشد.

٠٢٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ١٬٢١٢٬٠٠٠

متر و کوره و مخزن با مقاطع  ١٫٢قطرتا حفر میله چاه به 
متر از دهانه  ٢٠مورد نیاز در زمینهای غیرسنگی تا عمق 

 متر از دهانه چاه. ١٠چاه وحمل خاکهای حاصله تا فاصله 

٠٢٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ١۶۵٬۵٠٠

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

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

 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق

٠٢٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ١۶٣٬۵٠٠

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

 استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.

٠٢٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ١١۴٬۵٠٠

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

 محاسبه میشود).

٠٢٠۴٠٢ 

  
 مترمکعب ١٣۴٬٠٠٠

خاکهای پخـش شده در قشرهای آب پاشی و کوبیدن 
درصد به روش آشتوی  ٩٠متر با تراکم  سانتی ١۵حداکثر 

 اصالحی در هرعمق.

٠٢٠۵٠٣ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راه فهرست بهای واحد پایه رشته راه،

  
  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل

 

  مقدمه
 است. 1 جدول شمارهواژگان استفاده شده در این فهرست بها داراي معانی به شرح  .1
 

 تعاریف واژگان بکار رفته -1 شمارهجدول 

 شرح واژگان

  .نباشد مقدور سهولت به کار انجام که رود فرو آن در حدي به خود طبیعی وزن با کار وسایل که هستند هاییزمین زمین لجنی

 خاك نباتی
ها . این خاكشوند خاك نباتی محسوب می ،هاي پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن ریشه ،خاك حاوي مواد آلی
 نیستند.براي تحمل بارهاي وارده مناسب  مناسب کشت بوده و

-شاخص مقاومت زمین

Geological شناسی (

GSI Index, Strength( 

بندي سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح شناسی، سیستمی از ردهشاخص مقاومت زمین
 شود.، مقدار آن تعیین می3طبق بند و ها ناپیوستگی

 باشد.ها میها و آبرفتشامل انواع خاك Iزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<20هاي سنگی با به زمین IIزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<30≥20هاي سنگی با به زمین IIIزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<40≥30هاي سنگی با به زمین IVزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<50≥40هاي سنگی با به زمین Vزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI<60≥50هاي سنگی با به زمین VIزمین نوع 

 شود.اطالق می GSI≥60هاي سنگی با به زمین VIIزمین نوع 

ساخت  چون  نقشه
 شناسی مهندسی زمین

 آن پیاده شده است. متفاوت دراي هGSIخاکی و سنگی با  ساختی است که مرزهايچوننقشه

 پی
 محدوده، همان در کنی، پی از بعد و کند می منتقل زمین به سازه از را بار که شود می اطالق سازه از بخشی به پی
 .شود انجام ریزي پی

 کانال کنی
تاسیساتی (از هاي انواع لوله آب، براي انتقال عبارت است از یک مجراي مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که

 شود. ها (از قبیل برق، فیبر نوري و ...) ، کنده میقبیل آب، فاضالب، نفت، گاز و ...)، انواع کابل

 شود.هاي قایم، گود اطالق میطرف محصور با دیواره 4زمین کنده شده  گود

 
 

ساخت هاي چونشود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشهي ابالغی باید اجرا دستورکارهاو  مشخصات ، نقشه  ، طبقاین فصل  عملیات   .2
  هاي ابالغی، مجاز نیست.شود. پرداخت وجه بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشهمحاسبه می

 شود:گودبرداري به ترتیب زیر محاسبه می و براي خاکبرداري) VII تا I نوع( زمین احجام هر یک از انواع .3
 شود.هاي ابالغ شده تهیه میهاي عرضی اجرا شده و نقشهساخت پروفیل آ. ابتدا نقشه چون 

 شود.ترسیم می 2شناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره ب. نقشه چون ساخت زمین
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 GSIنمودار تعیین  -1 شکل

 

 
 شناسی مهندسی) ساخت زمین چون بر روي پروفیل عرضی (نمونه نقشه GSIمقادیر نحوه نمایش  -2 شکل
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شناسی مهندسی و به پ) حجم عملیات (خاکبرداري یا گود برداري) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمین

 شود.روش منشوري (طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه می
 

 
 

1A 2( 1: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شمارهm( 
2A 2( 2: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شمارهm( 
L) فاصله بین دو مقطع :m( 
V) 3: حجمm( 

بین  GSIبراي خاکبرداري در زمین با  2به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداري در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 
 برابر خواهد بود با :  40تا  30

 
 
 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با  2 جدول) گواهی انجام اجزاي کار مطابق با ت

 شود. تنظیم می 3 جدول
-ساخت زمینچون هاينقشه باید شود. پیمانکار، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه »ت«تا » آ«. مراحل 3-2

 مهندس مشاور ارائه دهد.  به تایید، و بررسی برايبه پیوست گواهی انجام اجزاي کار  را شناسی مهندسی
هاي عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از . پرداخت هریک از ردیف3-3

سوزا  ندارد، اما ضروري است که روش هاي مختلف، چکش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد آالت (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتماشین
 اجراي عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 

شود. براي پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز براي پی کنی . براي پرداخت بهاي پی کنی و کانال کنی جنس زمین تعیین نمی4
بندي، نیز وجه سازي بدون انجام قالبین پر کردن محل آن با مصالح مناسب و تراکم قابل پرداخت نیست. در پیبندي و همچنبابت قالب

 شود.هاي ابالغی پرداخت نمیمازاد بر نقشه
-ود. تمام هزینهشهاي خاکبرداري پرداخت میآهن به هر ابعاد و اندازه براساس ردیفهاي کنار راه یا راه. هزینه کندن و پروفیله کردن جوب5

ها منظور کردن سطوح عملیات (خاکبرداري، کانال کنی و گودبرداري) و شیب بندي کف کار در بهاي ردیفهاي مربوط به رگالژ و پروفیله
 گیرد.شده و پرداخت مازاد صورت نمی

با   اضافی  هايمجدد قسمت  شود، پرکردن  انجام و دستورکارها  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بیش عملیات خاکی  چنانچه .6
 نخواهد شد.  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است  ، به عهده آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  مصالح

 د.شوهاي ریزش یافته تعیین میهاي چون ساخت محلها براساس نقشهحجم ریزش برداري
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راه فهرست بهای واحد پایه رشته راه،

  
 کنی و گودبرداري)عملیات خاکبرداري، کانال(  گواهی انجام اجزاي کار  -2 جدول

 کنی و گودبرداري)عملیات خاکبرداري، کانال(  گواهی انجام اجزاي کار

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........ تاریخ پیمان: ......../......./....... پیمان:شماره 

 شماره گواهی: ...... تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........ تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....

 جدول مقادیر کار در: .........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحه چون نقشهمستندات پیوست: 

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 حجم خاکبرداري، کانال کنی یا گودبرداري 

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  

 خاك
<20GSI 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                پیمانکار

                مشاور

--     
                پیمانکار

                مشاور
                - - - مجموع

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

       نام و نام خانوادگی

       مهر و امضا

 

 

 کنی و گودبرداري)گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداري، کانال -3 جدول

 )کنی و گودبرداريگواهی انجام کار عملیات (خاکبرداري، کانال

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 شماره گواهی انجام کار: ...... تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......

 جدول مقادیر کار در: ........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  .......... صفحهساخت هندسی در:  چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه
کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 )3mحجم خاکبرداري، کانال کنی و گودبرداري (

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  جمع

 خاك
<20GSI 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                 پیمانکار

                 مشاور

...     
                 پیمانکار

                 مشاور

                 - - - مجموع

 بدون ابالغ کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.این صورتجلسه  تذکر

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

     نام و نام خانوادگی
   

     مهر و امضا
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راه فهرست بهای واحد پایه رشته راه،

  
 

به  احتیاج که مواردي خاکریز (در بستر هايسراشیب یا و موجود خاکریزهاي شیروانی روي هاپله احداث از ناشی خاکی عملیات . حجم7
 .شد خواهد پرداخت و محاسبه در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابالغ شده، دارد)، پله احداث

شود. بهاي جداگانه هاي پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه می. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزي براساس ردیف8
 قابل پرداخت نیست. بابت بارگیري و حمل مجدد

شده، منوط به تامین  دپو شده تعیین هاي محل گودبرداري در و کنی کانال کنی،  پی خاکبرداري، از حاصل مصالح . پرداخت آیتم پخش9
 صورت قابل پرداخت نخواهد بود.پایداري دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است و در غیر این

  محل  هاي اندازه  شود، طبق می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  به یا  کارگاه  خارج به عملیات خاکیاز   حاصل  هاي خاك  در مورد حمل. 10
  عمل به  بابت  از این  دیگري  و پرداخت  است  ها منظور شده ، در قیمت یا تورم  ازدیاد حجم به  مربوط  هاي شود، هزینه می  محاسبه  شده  کنده

تایید و   به  ها در خاکریزها منوط خاك  این  مصرف  شود، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد.تمام
ارایه گزارش از سوي مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) براي خاك 

  .باشدمی
 هايحجم اندازه برابر شود،می حمل که خاکی حجم خاکریزها، براي کارگاه) خارج یا داخل قرضه (در محل از شده تهیه هايخاك مورد در

ردیف پیش بینی شده  از قرضه براي خاکریزي معمولی یا سنگی، محل از خاك تهیه هزینه شود.گرفته می نظر در کوبیدن از پس مصرف محل
هاي حاصل از خاکبرداري و کانال براي خاك .گیردنمی صورت نامناسب، پرداختی رویه خاك برداشتن براي و شودمی فصل استفاده این در

هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار  4کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 
بدون امضاي مدیر طرح تنظیم و مالك عمل قرار گیرد.  4ی انجام اجزاي کار، نیز باید جدول شماره تصویب و ابالغ شود. همراه با ارائه گواه

هاي مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر با فاصله 4هاي مندرج در جدول شماره چنانچه فاصله
 شود.   خت میهاي مندرج در جدول فصل حمل و نقل پردامبناي فاصله

 شوند. می  گیري اندازه  شده  کوبیده  حجم  ، بر حسبماسه بادي  هاي ردیف. 11
مشاور   مهندس  بسترها، توسط  به منظور تحکیم  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوة  ، بر حسب لجنی  هاي در زمین .12

مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحکیم  ، پس یاد شده  اجرایی  . عملیاتشودبه پیمانکار ابالغ میکارفرما به   از تصویب  پیشنهاد و پس
 گیرد. قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس پیمانکار، صورت

  تهیه  گیرد، هنگام می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل  ، ارزش عوارض  به عنوان  هایی ، هزینه بادي  ماسه  برداشت  براي  که  هایی در محل. 13
بر   عالوه  پرداختی  بها، هیچگونه اضافه  این  بینی پیش  عدم  ر صورتدشود.  منظور میبراي آن  دار ستاره  مورد ردیف  برآورد، بر حسب

 نخواهد شد.   ، انجام یاد شده  هاي ردیف
هاي مربوط  یا سایر مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهاي آن از ردیفها یا آبروها  پل کنی . احجام پی14
-شود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میها ساخته میشود در پی هایی که در داخل گود کنی پرداخت می پی

باشد. هزینه جداگانه بابت  ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمی ه سازي اطراف پلشود. هرگونه اضافه پرداختی از بابت خاکبرداري و آماد
 ها قابل پرداخت نیست.احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازه

 شود.هاي خاکبرداري پرداخت میهزینه گودبرداي برابر ردیف
 شود. می  کارفرما انجام  با دستورکار  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  متر طبق سانتی 10در حد تا   نباتی  هاي خاك  . برداشت15
  بین  فاصله  ترین مواد، کوتاه  از نظر نوع  یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  کنی ، پی خاکبرداري  در خاکریزها از محل  مصرفی  هاي .در مورد خاك16

 خواهد بود.  حمل  بهاي  پرداخت  محاسبه  ، مالك مقدمه فصل حمل و نقل درج شده استخاکریز و خاکبرداري که در جدول   مرکز ثقل
شود،  جا می جابه  کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  به خارج  ها و مواد زاید که خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي .ردیف17

 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازي  )، بارگیري (دپوکردن  انباشتن  ر، برايدیگ  شود. به عبارت می  بار پرداخت  تنها یک
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راه فهرست بهای واحد پایه رشته راه،

  
 85  شود، براي می  متر برداشته سانتی 15بستر خاکریز تا   نباتی  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاك  .ضخامت18

 95  متر و براي سانتی 5، برابر  آشتو اصالحی  به روش  درصد کوبیدگی 90  متر، براي سانتی 3، برابر  آشتو اصالحی  به روش  درصد کوبیدگی
شود. مازاد بر اعداد  می  پرداخت  شده  برداشت  هاي پروفیل به  و اضافه  متر، تعیین سانتی 7، برابر  آشتو اصالحی  و بیشتر به روش  درصد کوبیدگی

درصد  60متر باشد،  سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشت  نباتی  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  پرداختی  رديمو  ، در هیچ شده  تعیین
گیرد و پیمانکار موظف  گونه پرداختی از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز صورت نمی شود. هر می  محاسبه  پیشگفته  هاي اندازه

 پیشنهادي خود منظور کند..است آن را در قیمت 
.  است ، منظور شده مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  خاکی  عملیات  هاي ، در قیمت مصرفی  آب  و حمل  تهیه  .بهاي19

،  شده (خاك و یا مخلوط خاك و ماسه)  کوبیده  خاك  لیتر در متر مکعب 120  بر مبناي  آن  کیلومتر باشد، بهاي  مازاد بر یک  حمل  فاصله  هرگاه
  ماسه  لیتر، براي 30  بر مبناي  سنگی  خاکریزي  براي  مصرفی  آب  حمل  شود. بهاي می  پیش بینی شده در فصل حمل و نقل پرداخت  از ردیف

  کوبیدن  شود. براي می  محاسبه  شده  کوبیده  حجم  لیتر در متر مکعب 400  بر مبناي  خشک  بادي  ماسه  لیتر، و براي 200  بر مبناي  مرطوب  بادي
شود. براي مصرف ماسه بادي در  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه  درصد مترمکعب 15معادل   هر مترمربع  بستر خاکریزها براي

 شود.  باشد، حمل آب پراخت نمی هاي لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی قشر اول، در زمین
مشاور و   و با دستورکار مهندس  است  شده  محاسبه  دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه  هاي انحرافی، برايردیف ترمیم و تسطیح راه  هاي.ب20

 شود. می  پرداخت  گواهی انجام کار  تنظیم
 . به ردیفهاي این فصل بابت اجراي کار زیر تراز آب، اضافه بهایی قابل پرداخت نیست.21

 
 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت -4جدول 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت

ت کلی
صا

مشخ
 موضوع پیمان: 

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 شماره پیمان:

 

 تاریخ پیمان: 

 

 تاریخ انجام کار:

 

 تاریخ صورتجلسه:

 

مقادیر کمی
 

 

 شماره

 بازه

 کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان

حجم بر 

اساس 

نقشه 

ابالغی 
)3m( 

 حجم کارشده
دالیل عدم استفاده 

درخاکریزي یا 

 سنگریزي

 دپوحمل به محل  حمل به محل مصرف

 (m3)حجم مصرفی 
موقعیت 

 مصرف
حجم دپو 

(m3) 
 محل دپو 

 
 
 

 
  
 

              

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

   نام و نام خانوادگی
    

 مهر و امضا
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 متر مربع ١٬٠٢٠  
زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا  شخم

 متر. سانتی ١۵
٠٣۴١٠١ 

 مترمکعب ٧٣٬۵٠٠  
برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از  لجن

 متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن. ۵٠آن تا فاصله 
٠٣۴٢٠١ 

  
 مترمکعب ١٢٬٢٠٠

برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد 
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠حاصله از آن تا فاصله 

 کردن. توده

٠٣۴٣٠١ 

 مترمربع ۶٬٨٢٠  
های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در  پخش خاک

 های مورد نظر. محل
٠٣۴٣٠٢ 

 مترمکعب ٢٩٬٩٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Iخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠١ 

 مترمکعب ۵٧٬٢٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠٢ 

 مترمکعب ٧۶٬٣٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠٣ 

 مترمکعب ٩۵٬۴٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IVخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠۴ 

 مترمکعب ١١۴٬۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Vخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠۵ 

 مترمکعب ١٣٣٬۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠۶ 

 مترمکعب ١۵٩٬۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠٣۴۴٠٧ 

  
 مترمکعب ١۴٣٬۵٠٠

) و حمل VIIتا نوع  Iکنی در هر نوع زمین (زمین نوع  پی
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن. توده

٠٣۴۵٠١ 

  
 مترمکعب ١٠۶٬۵٠٠

و  ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمین کنی به شکل کانال
متر از مرکز ثقل  ۵٠حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن. تودهبرداشـت و 

٠٣۴۶٠٢ 

  
 مترمکعب ٣٧٬٣٠٠

برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
(ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز 

 ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن.

٠٣۴٨٠١ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٣١٬٧٠٠  
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و 

  نظایر آن) و تخلیهلجن و 
٠٣۴٩٠١ 

  
 مترمکعب ۴٬٧٨٠

کنی و  کانال کنی،  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی
های تعیین شده، دپو شده باشند با  گودبرداری، که در محل

 هر ضخامت.

٠٣۵٠٠١ 

  
 مترمکعب ٨٧٬٠٠٠

خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در 
حمل تا یک کیلومتر  خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری،

 و باراندازی.

٠٣۵١٠١ 

  
 مترمربع ٢٬۴٧٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ٩۵و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 متر. سانتی ١۵

٠٣۵٢٠١ 

  
 مترمربع ٢٬٧۴٠

ها  ترانشهپاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف  تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ١٠٠تا  ٩۵و مانند آنها با تراکم 

 متر. سانتی ١۵

٠٣۵٢٠٢ 

  
 مترمربع ۴٬٣۶٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
 ١۵درصد به هر روش، تا عمق  ١٠٠و مانند آنها با تراکم 

 متر. سانتی

٠٣۵٢٠٣ 

  
 مترمکعب ٣٢٬٣٠٠

کردن، رگالژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله آبپخش، 
هر   درصد به ٩۵قشرهای خاکریزی، با تراکم کمتر از 

 ضخامت مطابق با مشخصات.

٠٣۵٣٠١ 

  
 مترمکعب ۴١٬٣٠٠

کردن، رگالژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
هر   درصد به ١٠٠تا  ٩۵قشرهای خاکریزی، با تراکم 

 مشخصات.ضخامت مطابق با 

٠٣۵٣٠٢ 

  
 مترمکعب ۴٨٬٢٠٠

کردن، رگالژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
هر ضخامت   درصد به ١٠٠قشرهای خاکریزی، با تراکم 

 مطابق با مشخصات.

٠٣۵٣٠٣ 

  
 مترمکعب ١٧٬٩٠٠

کردن، و کوبیدن قشرهای  پاشی، تسطیح، پروفیله پخـش، آب
با مشخصات فنی  هر ضخامت مطابق  خاکریزی سنگی، به

 کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه.

٠٣۵٣٠۴ 

 ٠٣۵۴٠١ اختالط دو یا چند نوع مصالح. مترمکعب ٩٬٩٨٠  

 مترمکعب ١٢۵٬۵٠٠  
تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی 

 در محل مصرف و اجرای آن
٠٣۵۶٠١ 

 ٠٣۵٧٠١ های انحرافی. راهترمیم و تسطیح  ماه -کیلومتر ۶٬٠۵١٬٠٠٠  
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  تونل  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  تونل  . حفاری چهارم  فصل
  مقدمه

 

و انفجار جهت ایجاد تونل یا شفت در  ، دستیهاي این فصل، کندن انواع زمین به روش ماشینی ردیفمنظور از حفاري تونل در . 1
  .زمین است

 .شود ها از فصل سوم عملیات خاکی با ماشین پرداخت می ها و شفت عملیات خاکبرداري ورودي و خروجی تونل. 2
 به شرح زیر است : 040103تا  040101هاي  ها در ردیف طبقه بندي انواع زمین

راك بولت یا قاب)  شود که براي پیشروي حفاري، نیازي به نگهداري و تحکیم اولیه (مش بندي، . زمین پایدار به زمینی اطالق می2-1
 .نباشد

 ،شود که براي پیشروي حفاري عملیات نگهداري و تحکیم اولیه ضروري باشد . زمین نیمه پایدار به زمینی اطالق می2-2
یا شود که پیشروي حفاري بدون انجام عملیات پیش تزریق و موارد مشابه آن امکان پذیر نباشد  .زمین ناپایدار به زمینی اطالق می2-3

 متر امکان پذیر نباشد. سانتی 70در هر گام، بدون انجام عملیات پیش تزریق و موارد مشابه پیشروي بیشتر از 
 گردد : براي صعوبت ناشی از تحکیم به شرح زیر پرداخت می 040202یا  040201هاي  بهاي ردیف اضافه .3

 گردد. پرداخت می 040202یا  040201هاي  مبلغ ردیف درصد 70) در صورت انجام دو الیه شاتکریت و مشبندي الف
 040202یا  040201هاي  هاي ردیف مبلغ ردیف درصد 100بندي و راك بولت یا قاب  ) در صورت انجام دو الیه شاتکریت و مشب

 .گردد پرداخت می
گردد و طبقه بندي به صورت درصدي براي  پرداخت می 040103تا  040101هاي  : در یک مقطع حفاري، فقط یکی از ردیف 1توجه 
 هاي فوق مجاز نمی باشد. ردیف
دلیل اجراي ه لیات حفاري بگیرد که عم ها تعلق می تنها به آن حجم از حفاري 040202و  040201هاي  بهاي ردیف : اضافه2 توجه

 عملیات تحکیم یا تزریق با وقفه انجام گیرد.
ید مهندس مشاور و یهاي مختلف تونل با تا در قسمت 040202 و 040201و  040103تا  040101 هاي ردیف: شمول هریک از 3 توجه

 تصویب کارفرما خواهد بود.
 هاي هیدرولیکی و بادي به هر روش ( اعم از انفجاري، انفجار آرام، چکشهاي حفاري تونل  هزینه 040103  تا 040101هاي  ردیف .4

 تشخیص مهندس مشاور براي فقط در صورت 040203بها موضوع ردیف  اضافه هاي واحد منظور گردیده است. در قیمت )و درام کاتر
 پرداخت خواهد شد. ها در حفاري برخی مناطق و بخش استفاده از کله گاوي

گردد که به دلیل ناپایداري یا بزرگ بودن مقطع، باید تحکیمات بالفاصله پس از هر  براي مقاطعی پرداخت می 040208ي  بها اضافه .5
 شود).  مرحله حفاري صورت پذیرد (حفاري پاطاق در هر صورت یک مرحله محسوب می

 تعاریف :. 6
 ،ده به پیمانکار، باید حفاري انجام گیردهاي ابالغ ش مقطعی است که مطابق نقشه  . مقطع حفاري طبق نقشه:6-1
 ،آید برداري بدست می ی: مقطعی است که بعد از حفاري و برداشت نقشهیمقطع حفاري اجرا .6-2
 .باشد فاصله بین مقطع حفاري طبق نقشه و مقطع حفاري اجرایی اضافه حفاري یا کسر حفاري می .6-3
هاي بوجود آمده  اي بابت اضافه حفاري گیرد و هزینه نقشه مالك عمل قرار میمقطع حفاري طبق  ،براي محاسبه حجم حفاري .7

 شود. پرداخت نمی
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  تونل  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 گردد: م به ترتیب ذیل عمل مییبراي محاسبه حجم پوشش دا .8
  راکبولت) و بندي مش شاتکریت، تحکیم سیستم از استفاده(نشود  استفاده فلزي قاب از تحکیم، براي که پایدار نیمه هاي زمین در .8-1
 گونه هیچ و شوددایم اضافه می پوشش ضخامت به سانتیمتر 20 حداکثر مشاور، تایید و نیاز صورت در و برداري نقشه برداشت اساس بر

 .نماید اقدام مشاور تایید با شده ایجاد فضاي پر کردن به نسبت خود هزینه به است موظف پیمانکار برآن مجاز نیست. مازاد پرداختی
متر به ضخامت  سانتی 10حداکثر  در صورت نیاز و تایید مهندس مشاور برداري زمین پایدار: بر اساس برداشت مقاطع نقشه. 8-2

پیمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به پر کردن فضاي ایجاد شده با  پرداخت اضافه مجاز نیست،و  .گردد پوشش دایم اضافه می
 .دکنتایید مشاور اقدام 

 گیرد. کسر حفاري به هیچ عنوان مجاز نبوده و بابت اصالح آن هیچگونه پرداختی صورت نمی .9
ریزشی در اثر شرایط ، در زمین هاي ناپایدار و نیمه پایدار مستلزم تحکیم با قاب فلزيدر صورتی که حین اجراي عملیات حفاري، . 10

د، هزینه عملیات الزم جهت جلوگیري از ریزش و پر کردن فضاي ناشی خارج از قصور پیمانکار حادث شو )Geological Break(زمین 
 شود. محاسبه و پرداخت می 9/0با اعمال ضریب از آن طبق مشخصات فنی و بر اساس دستور کارهاي ابالغی مهندس مشاور 

ها  ترین دهانه تونل در قیمت متر از نزدیک 100، حمل مصالح حاصل از حفاري و تخلیه آن تا 040103تا  040101هاي  در ردیف. 11
) بر اساس حجم تایید شده توسط مهندس مشاور محاسبه و طبق ردیف 10منظور شده است و هزینه حمل مصالح ناشی از ریزش ( بند 

 شود. پرداخت می 040301
ستند باید به محل ریزها ه مواد حاصل از حفاري و ریزش به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما که قابل مصرف در خاك .12

به ردیف حمل متري دهانه تونل بر حسب مورد از  100حمل مازاد بر  ،شوند  صورت به محل انباشت حمل ریزها و در غیر این خاك
 باشد. قابل پرداخت می در فصل حمل و نقل دپو مصالح مازاد

تسطیح کف تونل در هر مرحله از حفاري، براي تسهیل ندي و ب چنانچه حفاري تونل در دو مرحله یا بیشتر انجام گیرد رعایت شیب. 13
هاي حفاري در نظر گرفته شده و پرداخت دیگري  هاي موضعی در بهاي ردیف آمدگی یا فرورفتگیرتردد الزامی است و هزینه اصالح ب

 گیرد. صورت نمی
 شود) و آمد ماشین آالت در تونل ایجاد می (مکانی که با حفاري اضافی براي تسهیل رفت هزینه حفاري مربوط به احداث پذیرگاه. 14

هاي این فصل قابل  ردیف ، طبقمتر 9کمتر از کل هاي با عرض  در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما فقط براي تونل
قابل پرداخت هاي مربوط در سایر فصول  هاي پرکردن فضاي حاصل از احداث پذیرگاه نیز از ردیف باشد هم چنین هزینه پرداخت می

متر یا در فواصل کمتر  9هاي با عرض بیشتر از  باشد. در صورت احداث پذیرگاه در تونل متر می 250ها  باشد. حداقل فاصله پذیرگاه می
 شود. ها مبلغی پرداخت نمی متر از بابت حفاري و پرکردن این محل 250از 
 باشد. مین (Raise Boring)حفار شفت  فاده از دستگاههايهاي حفاري ماشینی با است هاي این فصل، شامل روش ردیف. 15
ها در نظر گرفته شده و پرداخت  هاي ناشی از موارد زیر نیز در بهاي واحد ردیف هاي اجراي میل مهار سنگ هزینه ردیفر د .16

 گیرد : دیگري از این بابت صورت نمی
  ،نقشه برداري و پیاده کردن محل چال. 16-1
 ،زنی و تمیز کردن چالچال . 16-2
  ،تهیه و کارگذاشتن میل مهار، شیلنگ، گوه، پوسته باز شونده، نگهدارنده در داخل چال. 16-3
  ،تهیه و نصب مهره، واشر و صفحه زیر سري. 16-4
  ،تزریق سیمان و یا کار گذاشتن صمغ، چسب و نظایر آن براي پرکرده فضاي خالی بین میل مهار و چال. 16-5
  ،تهیه مصالح و اجراي بالشتک بتنی ( مالت ماسه و سیمان ) جهت صفحه زیر سري. 16-6
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  تونل  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
تحت کشش قرار دادن میل مهار با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا میزان خواسته شده مطابق مشخصات فنی و به طور کلی هر . 16-7

 باشد. عملیاتی که براي انجام صحیح کار مورد نیاز می
 هاي ناشی از موارد ذیل در نظر گرفته شده است : هاي تزریق تحکیمی و تماسی هزینه یف. در بهاي رد17
 . آماده نمودن و استقرار دستگاه حفاري،17-1
 . نقشه برداري و پیاده کردن محل چال،17-2
 . چالزنی و تمیز کردن محل چال در هر زاویه و ارتفاع،17-3
 تزریق،. آماده کردن و استقراردستگاه 17-4
 . تهیه کلیه لوازم و مصالح تزریق چال،17-5
 . تهیه و نصب مسدود کننده،17-6
 ها مورد نیاز باشد. . بطور کلی هرگونه عملیاتی که براي اجراي صحیح کار با مشخصات فنی و دستور العمل17-7
 گرفته نظر در سیمان کیلوگرم 10طول، حداکثر متر هر براي )040502و  040501( سنگ در تحکیمی و تزریقی حفاري هاي ردیف . در18

 120703آن از ردیف  هزینه گردید، مصرف بیشتري سیمان میزان مشاور، مهندس تایید و زمین مشخصات علت به چنانچه شده است،
 پرداخت خواهد شد.

و تصویب کارفرما پرداخت  فقط براي روش فورپولینگ و با تأیید مهندس مشاور 040504و  040503هاي  بهاي ردیف . اضافه19
 گردد. می
 هاي ناشی از موارد ذیل در نظر گرفته شده است :  هزینه 040504و  040503هاي  . در بهاي واحد ردیف20
 متر و کارگذاري در داخل چال،  میلی 76. تهیه، سوراخکاري، شیار انداختن، جوشکاري، حدیده کردن لوله فوالدي به قطر 20-1
 ،040502قطر چال نسبت به ردیف . افزایش 20-2
 .)pilot bit(. استهالك اضافی سر مته پیشرو 20-3
ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروري و در حین پیشروي عملیات  .21

ن فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده و تهیه آن به عهده هاي نصب ابزار دقیق ای بهاي واحد ردیف حفاري در تونل الزامی باشد، در
 هاي مربوط به انتقال به کارگاه، نصب، قرائت، نگهداري و تحویل آن به کارفرما به عهده پیمانکار است. ولی هزینه باشد می کارفرما

 گیرد : داخت دیگري صورت نمیهاي ذیل در نظر گرفته شده و پر هاي نصب ابزار دقیق هزینه بهاي واحد ردیف در الف.
  ،هاي مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمین چال زنی در محل -
  ،انجام آزمایش نفوذ پذیري و تزریق اولیه و ثانویه -
  ،هاي مورد نیاز جهت نصب آماده سازي و وسایل و مهاري -
  ،تعبیه و جاگذاري و تثبیت در محل -
  ،هاي مورد نیاز کشی انجام کابل -
  ،تهیه مصالح، ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداري از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل -
 .براي روش واگراسنج مربوط هاي اي ابزار دقیق به همراه گزارش قرائت دوره -

 هاي حفاري تونل دیده شده است. در بهاي ردیفب. هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق 
 شود. هزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداري مورد استفاده قرار خواهد گرفت به صورت جداگانه پرداخت می ج.

هفته سوم دو  هفته دوم حداکثر سه بار، ،براي هفته اول بعد از نصب حد اکثر هفت بار 040602هاي  : تعداد قرائت براي ردیفتوجه
باشد؛ در  ماهانه یک بار پس از صورتجلسه با مهندس مشاور قابل پرداخت می م،دوازدهماه بار، هفته چهارم یک بار و از ماه دوم تا 

 گردد.  هاي بیشتر باشد طبق دستور کارهاي ابالغی مهندس مشاور پرداخت می نیاز به قرائت ،که با توجه به شرایط صورتی
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  تونل  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
گیرد که نشت آب بسیار شدید باشد و خروج آب با ریزش شدید  فقط به مقاطعی ار تونل تعلق می 040207ي ردیف بها . اضافه22

مقطع حفاري توأم باشد. در این صورت اضافه بهاي ردیف یاد شده در تمام مقطع تونل و در طولی که به تایید مشاور و تصویب 
 شود. کارفرما رسیده باشد، اعمال می

 باشد. در مقاطع آبدار تونل با تایید مهندس مشاور می 040206و  040205هاي  یک از ردیف . شمول هر23
 شود. تر شدن نحوه برآورد هزینه اجراي تونل در شرایط مختلف تشریح می . مثال زیر براي روشن24

 ر از دهانه تونل مد نظر است.مت 800متر مربع در عمق  25مثال: برآورد هزینه حفاري یک متر تونل پایدار با سطح مقطع کل 
 برابر است با: 040101بهاي حفاري در زمین پایدار ردیف . 1

 )040101(بهاي ردیف ×  25×  1=                                             
 با:               ) برابر است040204متر مربع باشد (ردیف  30در صورتی که مقطع کوچکتر از  040101بها براي ردیف  اضافه. 2

 )040101(بهاي ردیف × 0/ 24×  25×  1=                                                                                                            
 به باشد، متر 250از بیش دسترسیدهانه  نزدیکترین از حفاري مقطع فاصله هرگاه درتونل )040101(حفاري  هاي ردیف به بها اضافه. 3

 ) برابر است با:040210(ردیف  دوبار، سوم متر 250 یکبار، دوم متر 250 براي، متر 250هر ازاي

 )040101(بهاي ردیف ) × 3×  1/0× ( 25×  1=      
 هاي زیر: هاي مترتب از جمله هزینه ، تمامی هزینه040105و   040104هاي  . در ردیف25

 ، TBM. تامین دستگاه 25-1

 . حمل تا محل کار و استقرار آن،25-2
 هاي حفاري در هر شرایط، هاي مربوط به تعمیر و نگهداري تجهیزات و دستگاه . هزینه25-3
 هاي تامین برق دستگاه، . هزینه25-4
 هاي برچیدن دستگاه در پایان کار، . هزینه25-5
 قطعه مصرفی در هر شرایط کاري،هاي تهیه و تعویض هر نوع  . هزینه25-6
 هاي تهیه تمام اقالم مصرفی مانند انواع گریس، فوم، انواع روغن و ...، . هزینه25-7

 گیرد. لحاظ شده و پرداخت دیگري از این بابت صورت نمی
، فصل نوزدهم هزینـه  191102و  191101هاي  دار انجام شود، حسب مورد بر اساس ردیف هاي آب در زمین  TBM. چنانچه حفاري با دستگاه26

 شود و هرگونه پرداخت دیگري مجاز نیست. تخلیه آب پرداخت می
 .شود به تمام حجم حفاري تونل اعمال می 040212و  040211هاي  . ردیف27
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  تونل  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راه، راهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١٬٠٣٢٬٠٠٠  
های پایدار و حمل مصالح حاصل از  حفاری در زمین

 متری دهانه تونل. ١٠٠حفاری تا 
٠۴٠١٠١ 

 مترمکعب ١٬٠۴۴٬٠٠٠  
های نیمه پایدار و حمل مصالح حاصل از  در زمینحفاری 

 متری دهانه تونل. ١٠٠حفاری تا 
٠۴٠١٠٢ 

 مترمکعب ١٬۴٢٠٬٠٠٠  
های نا پایدار و حمل مصالح حاصل از  حفاری در زمین

 متری دهانه تونل. ١٠٠حفاری تا 
٠۴٠١٠٣ 

 مترمکعب ۴٬٣٠٣٬٠٠٠  
در  متر مربع  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین غیر سنگی با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠۴٠١٠۴ 

 مترمکعب ٣٬٢٨٢٬٠٠٠  
مترمربع، در  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین سنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠۴٠١٠۵ 

 مترمکعب ١۵۶٬٠٠٠  
از صعوبت اجرای تحکیمات به ردیف  بها ناشی اضافه

٠۴٠١٠٢. 
٠۴٠٢٠١ 

 مترمکعب ٢٩٢٬۵٠٠  
بها ناشی از صعوبت اجرای تحکیمات به ردیف  اضافه

٠۴٠١٠٣. 
٠۴٠٢٠٢ 

 درصد ١٠  
، در صورت ٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١های  بها برای ردیف اضافه

 .(Road header)استفاده از کله گاوی 
٠۴٠٢٠٣ 

 درصد ٢۴  
در صورتی که  ٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 متر مربع باشد.  ٣٠مقطع کل حفاری طبق نقشه کوچکتر از 
٠۴٠٢٠۴ 

  
 درصد ٣

ای که  به گونه ٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
ای  های آبدار با  نشت آب به صورت قطره حفاری در زمین
 و ناپیوسته باشد.

٠۴٠٢٠۵ 

  
 درصد ٧

ای که  به گونه ٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
های آبدار با نشت آب به صورت پیوسته،  حفاری در زمین

 روان و جاری باشد.

٠۴٠٢٠۶ 

  
 درصد ١۵

ای که  به گونه ٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
های آبدار با نشت آب بسیار زیاد توام با  حفاری در زمین

 باشد.ریزش 

٠۴٠٢٠٧ 

  
 درصد ١٢

در صورتی که  ٠۴٠١٠٣و  ٠۴٠١٠٢های  بها به ردیف اضافه
به دلیل ناپایداری زمین یا بزرگ بودن مقطع حفاری در 

 بیش از سه مرحله انجام پذیرد.

٠۴٠٢٠٨ 

 درصد ٣٣  
های حفاری در صورتی که حفاری در  بها برای ردیف اضافه

 انجام پذیرد.متر مربع  ٢٠شفت وبرای مقطع تا 
٠۴٠٢٠٩ 
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  تونل  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راه، راهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 درصد ١٠

) در ٠۴٠١٠٣تا   ٠۴٠١٠١های حفاری ( بها به ردیف اضافه
تونل هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه 

متر، برای  ٢۵٠متر باشد، به ازای هر  ٢۵٠دسترسی بیش از 
متر سوم دوبار، و به همین ترتیب  ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠

 های بیشتر. برای طو ل

٠۴٠٢١٠ 

 درصد ٢  
به ازای هر متر  ٠۴٠١٠۵و  ٠۴٠١٠۴های   بها به ردیف اضافه

 متر مربع. ۴٠مربع کمتر از 
٠۴٠٢١١ 

 درصد -٠٫۴۵  
به ازای هر متر  ٠۴٠١٠۵و  ٠۴٠١٠۴ های  کسر بها به ردیف

 متر مربع. ١۴٠متر مربع و حداکثر تا  ۴٠تر از  مربع بیش
٠۴٠٢١٢ 

  

 درصد ١

های حفاری تونل با استفاده از دستگاه  بها به ردیف اضافه
) در عمق ٠۴٠١٠۵و  ٠۴٠١٠۴های  (ردیف TBMحفار 

 ٢۵٠متر دوم یک بار، برای  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠بیشتر از 
 های بیشتر. متر سوم دو بارو به همین ترتیب برای طول

٠۴٠٢١٣ 

  
 مترمکعب ٣٨٬٢٠٠

های پایدار و نیمه  زمینهای حفاری در  بها به ردیف اضافه
پایدار چنانچه در انفجار از سیستم نانل به جای چاشنی 

 الکتریکی استفاده شود.

٠۴٠٢١۴ 

  
 مترمکعب ٧٣٬۴٠٠

بارگیری هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین 
متری ١٠٠خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا 

 دهانه.

٠۴٠٣٠١ 

  
 مترطول ٨٩۶٬٠٠٠

ها مهاری ناتنیده  تهیه تمامی مصالح و اجرای میل حفاری و
متر در  ٣متر و کمتر در داخل تونل به طول  میلی ٢۵به قطر 

 هر زاویه و ارتفاع.

٠۴٠۴٠١ 

  
 مترطول ١٬١٣۵٬٠٠٠

حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار ناتنیده به 
 متر در داخل تونل به میلی ٣٢متر و تا  میلی ٢۵قطر بیش از 

 متر در هر زاویه و ارتفاع. ٣طول 

٠۴٠۴٠٢ 

  
 مترطول ١٬٠٢٩٬٠٠٠

حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار تنیده به 
متر در هر  ٣متر و کمتر در داخل تونل به طول  میلی ٢۵قطر 

 زاویه و ارتفاع.

٠۴٠۴٠٣ 

  
 مترطول ١٬٢٧۵٬٠٠٠

به  حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار تنیده
متر در  ٣متر به طول  میلی ٣٢متر و تا  میلی ٢۵قطر بیش از 

 هر زاویه و ارتفاع.

٠۴٠۴٠۴ 

 درصد ۵  
های میل مهار تنیده و ناتنیده برای طول  بها به ردیف اضافه

 متر اول به ازای هر متر. ٣مازاد بر 
٠۴٠۴٠۵ 
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  تونل  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راه، راهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٢٬١٠٨٬٠٠٠

 ۵۶حداکثر آماده نمودن، استقراردستگاه و حفاری به قطر 
متر در داخل سنگ، تهیه مصالح و تزریق جهت انجام  میلی

 تزریق اتصالی و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق.

٠۴٠۵٠١ 

  
 مترطول ٢٬٣٨۶٬٠٠٠

 ۵۶آماده نمودن، استقرار دستگاه و حفاری به قطر حداکثر 
متر در داخل سنگ، تهیه مصالح و تزریق جهت انجام  میلی

 پرکننده با هر زاویه نسبت به افق.تزریق تحکیمی و 

٠۴٠۵٠٢ 

 مترطول ٩٢١٬۵٠٠  
بها به ردیف تزریق تحکیمی در صورتی که لوله  اضافه

 فوالدی در کار باقی بماند(فقط برای روش فور پولینگ).
٠۴٠۵٠٣ 

  
 عدد ١٠٬۵٢۶٬٠٠٠

بها به ازای هر عدد چال تزریق چنانچه قفل کوپلینگ  اضافه
(Retainer , Ring bit , Casing shoe)   در کار باقی

 بماند. (فقط برای روش فور پولینگ).

٠۴٠۵٠۴ 

  

 درصد ۶

های تزریق و میل مهار درتونل هرگاه  بها به ردیف اضافه
 ٢۵٠فاصله چال زنی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر. برای  ٢۵٠متر باشد، به ازای هر
های  به همین ترتیب برای طول متر سوم دوبار، و ٢۵٠

 بیشتر.

٠۴٠۵٠۵ 

 عدد)٣سری ( ١٬١۶٣٬٠٠٠  
انجام تمامی عملیات الزم برای نصب ابزاردقیق همگرایی 

 ای در تونل در حین عملیات حفاری. سنج سه نقطه
٠۴٠۶٠١ 

 قرائت ٣٩٨٬٠٠٠  
انجام تمامی عملیات الزم برای قرائت ابزاردقیق همگرایی 

 در تونل در حین عملیات حفاری.سنج  برای هر نقطه 
٠۴٠۶٠٢ 

 عدد ٧٧٧٬۵٠٠  
به ازای نصب هر نقطه  ٠۴٠۶٠١بها به ردیف  اضافه

 همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.
٠۴٠۶٠٣ 

  
 مترطول ۴٬١٠٧٬٠٠٠

انجام تمامی عملیات الزم برای نصب و قرائت هر نوع ابزار 
عملیات واگراسنج در تونل حین  (Extenso Meter)دقیق 

 متر. ۵حفاری، برای طول تا 

٠۴٠۶٠۴ 

 مترطول ٩١۴٬٠٠٠  
به ازای هر متر افزایش طول  ٠۴٠۶٠۴بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠۴٠۶٠۵ 

 ٠۴٠٧٠١ متر. میلی ۵۶های آبچکان به قطر  حفر سوراخ مترطول ۴۵۴٬۵٠٠  
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  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل

 
  مقدمه

 
گیرد. در  می  انجام  مختلف  و به قطرهاي  مخصوص  هاي ماشین  ، به وسیله)Cast In Place(  در محل  شده  ریخته  هاي شمع  محل  حفاري .1

  ، باید از غالف حفاري  عملیات  انجام  باشد. براي  وجود داشته  خاك  یا رانش  در اثر فشارآب  حفاري  محل  هاي دیواره  ریزش  امکان  که  صورتی
 کرد.  استفاده )Bentonite(  و بنتونیت  آب  یا از مخلوط )Casing(  مخصوص

،  است  ضروري  شده  حفاري  و محل  آن  ساخت  ) در محل و بنتونیت  آب  (مخلوط  حفاري  ) گل (ویسکوزتیه  چسبندگی  گیري ) اندازه تبصره
  محل  ریزي بتن از  و قبل  اريحف  از خاتمه  باشد. پس  ثانیه 42تا  38  بین  شود و مقدار آن  گیري اندازه  مارش  قیف  باید به وسیله  چسبندگی

 4باید کمتر از   حفاري  در گل  ، ماسه موضوع  این  اهمیت  شود، به لحاظ  گیري و اندازه  باید کنترل  حفاري  ور در گل غوطه  ، درصد ماسه شمع
  و باید قبل  مجاز نیست  شمع  در محل  یزير درصد تجاوز کند، بتن4از   ماسه  میزان  که  در صورتی  است  باشد، بدیهی  حفاري  گل  درصد حجم

چنانچه میزان ماسه از حدود تعیین  شود.  گریز از مرکز، اقدام  با روشهاي  حفاري  گل  گیري و ماسه  به تصفیه  ، نسبت شمع  محل  ریزي از بتن
 داخت است.قابل پر 50701گیري نباشد نیز ردیف شماره  شده کمتر بوده و طبق نظر مشاور نیاز به ماسه

مشاور، نیاز به ایجاد   دستور مهندس  و طبق  شمع  محل  حفاري  براي  است  کار، ممکن  اجراي  و محل  سال  مختلف  هاي به فصل  با توجه .2
خواهد   ، پرداختبها  فهرست  این  هاي در سایر فصل  مربوط  هاي واحد ردیف  بهاي  بر اساس  آن  ، بهاي صورت  در این  باشد که  حفاري  سکوي

 شد.
آغاز   از نقطه  شده  حفاري  ، طول گیري اندازه  شود، مالك می  پرداخت  متر طول  ، بر حسببا ماشین حفاري ها شمع  محل  حفاري  بهاي .3

  گونه ، هیچ بابت  و از این  است شده  بینی آبدار پیش  هاي در زمین  حفاري  ، بهاي حفاري  هاي . در قیمت است  عملیات  اجراي  در محل  حفاري
 . نخواهد گرفت  صورت  اضافی  پرداخت

 شود. می  ، تعیین است(اصالح نشده)  S.P.T  ها در آزمایش تعداد ضربه  که» N«با عدد   کوبی یا شمع  حفاري  محل  زمین  ، نوع فصل  در این .4
  مشاور، باید هنگام  خواهد شد. مهندس  انجام ASTMD 1586-84 یا AASHTO- T206-81استاندارد   ، بر اساس آزمایش  و روش  جزئیات
حجمها   به تعیین  ، نسبت اساس  کند و بر این  عمل  آزمایشگاهی  نتایج  ، بر اساس مختلف  در طبقات S.P.Tمقادیر   به تعیین  نسبت  پروژه  مطالعه

 نماید.  ، اقدام عملیات  اجراي  و برآورد هزینه
از   منتج  ارقام  باشد، متوسط  نشده  انجام S.P.T  ، آزمایش یا دیوار زیرزمینی  یا بارت  شمع  اجراي  در محل  که  ، در صورتی حفاري  در عملیات .5

 . قرار خواهد گرفت  محاسبه  کار، مالك  در همان  شده  آزمایش  محل  ترین نزدیک
  هاي از ردیف  با استفاده  خطی  میانیابی  به روش  آن  نباشد، بهاي  ها منطبق ردیف  شرح در  شده  درج  با قطرهاي  اي دایره  قطر شمع  چنانچه .6

 شود. متر با برونیابی خطی محاسبه می سانتی 200تا  150براي قطر شمع مازاد بر  شود. می  و پرداخت  ، محاسبه مربوط
و   عمودي  صورت  به  حفاري  ، براي مربوط  ردیف  از قیمت  ، با استفاده قائم  و پنج  افقی  حداکثر یک  با شیب  مایل  هاي شمع  حفاري  بهاي .7

 شود. می  پرداخت  ) درصد اضافه و پنج  (سی 35%
 . است  بارت  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح  ، متر مربع050303تا  050301  هاي واحد ردیف .8
 . است  دیوار زیرزمینی  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح  ، متر مربع050403تا  050401  هاي واحد ردیف .9
شود. مقدار  می  ، پرداخت050601  ردیف  بر اساس  آن  باشد، بهاي  ضروري  حفاري  عملیات  براي  فلزي  هاي لوله  جاگذاري  که  در مواردي .10

  ردیف  طبق  آن  بماند، بهاي  در کار باقی  فلزي  الزاماً لوله  که  تیشود. در صور می  محاسبه  لوله  جدار خارجی  متر مربع  بر حسب  ردیف  این
 شود. می  پرداخت  سنگین  فوالدي  کارهاي  فصل 100504  و ردیف  فصل  این 050602

  هاي از ردیف  ، با استفاده لدر مح  شده  ریخته  هاي شمع  و همچنین  ساخته پیش  بتنی  ها و سپرهاي شمع  ریزي ، میلگرد و بتن بندي قالب  بهاي .11
از   ، به ترتیب در محل  شده  ریخته  هاي در شمع  بتن  میلگرد و اجراي  بهاي شود. اضافه می  بها، پرداخت  فهرست  این  هاي در سایر فصل  مربوط
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  در فصل  مربوط  هاي از ردیف  ود، با استفادهش  باید بریده  که  از شمع  قسمت  آن  بریدن  شود. بهاي می  ، پرداخت050802و  050801  هاي ردیف

 خواهد شد.  ، پرداخت تخریب  عملیات
  زاویه  قرار گیرد، حفظ  ها مورد توجه آن  باید در اجراي  آیند و آنچه در کنار یکدیگر به وجود می  چند بارت  از اجراي  زیرزمینی  دیوارهاي .12

) و یا Guide Wall(راهنما   اصطالح دیوارك به  راهنما که  ها، معموال از ترانشه آن  و یکنواختی  بودن  یهالزاو قائم  کنترل  . براي هاست آن  عمودي
ها  لوله  شود و این اجرا می  درز انقطاع  هاي لوله  ، به وسیله مورد استفاده  هاي بارت  اتصال  نمایند. محل می  شود، استفاده می  راهنما نامیده  کانال
 شوند. می  کشیده  بیرون  مخصوص  جکهاي  ، به وسیله ریزي بتن  انجاماز   پس
  فوالدي  کارهاي  ، از فصل مربوط  هاي ردیف  بماند، طبق  در کار باقی  که  در صورتی  یا سپر فلزي  شمع  و باراندازي  و حمل  تهیه  بهاي .13

 خواهد شد.  پرداخت  سنگین
  نوك  فلزي  (حفاظ  سرشمع  کالهک  شود. بهاي می  پرداخت  شده  کوبیده  شمع  متر طول  ، به ازاي051004تا  051001  هاي ردیف  بهاي .14

 شود. می  پرداخت  سنگین  فوالدي  کارهاي  در فصل  مربوط  از ردیف  جداگانه  )، و سپر بتنی شمع
  قطر خارجی  به  و یا لوله 24  نمره H  با تیرآهن درصد10  ا میزانت  وزن  اختالف 051004تا  051001  هاي حدود در ردیف  منظور از کلمه .15
 باشد. متر می سانتی 24
به   فلزي  ها و سپرهاي باشند و درمورد شمع  جوش  و بدون  یکپارچه  استاندارد، به صورت  طولهاي  ، باید بر اساس فلزي  ها و سپرهاي شمع .16

و   تعداد اتصاالت  مورد با حداقل  بر حسب  بعدي  استاندارد و قطعات  یا سپر به طول  شمع  قطعه  یناستاندارد، باید اول  از طول  بیش  طول
ها منظور  ، در قیمت طول  افزایش  ها و سپرها براي شمع  قطعات  ، و اتصاالت ، جوشکاري برشکاري  قرار گیرند. هزینه  مورد استفاده  جوشکاري

 . است  شده
  است  شده  مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  آن  رود، کمتر از طول فرو می  در زمین  که  یا سپر فلزي  معش  طول  هر گاه .17

  درصد بهاي 30  ، معادل است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  یا سپر که  از شمع  قسمت  آن  و کوبیدن  ، حمل بارگیري  بهاي  باشد، بابت
  اضافه  بریدن  . هزینه است  کوبی  آغاز شمع  ، از نقطه شمع  طول  گیري اندازه  خواهد شد. مالك  پرداخت  و کوبیدن  و حمل  بارگیري  ايه ردیف
 . است  منظور شده  مربوط  هاي ، در قیمت شده  کوبیده  ها یا سپرهاي شمع  طول
مازاد   شمع  طول  ، استقرار اضافه کوب شمع  دستگاه  به جداکردن  مربوط  هاي هزینه  افهاض  ، شامل051104تا  051101  هاي ردیف  بهاي اضافه .18
 . بیشتر است  در عمقهاي  به کوبیدن  مربوط  صعوبتهاي  و همچنین  کوب استقرار مجدد شمع  ، جوشکاري اتصاالت  متر، شامل 12بر 

 باشد. متر می 12نیز   دهم  صلف 100507و  100506  ردیف  هاي شمع  استاندارد براي  طول
 گیرد. نمی  بها تعلق اضافه  متر باشد، این 12، کمتر از  شده  کوبیده  شمع  اول  قطعه  طول  که  ) در صورتی تبصره

  به صورت  کوبی  شمع  ايبر  مربوط  ردیف  از قیمت  ، با استفاده قائم  و پنج  افقی  حداکثر یک  ، با شیب به طور مایل  فلزي  شمع  کوبیدن  بهاي .19
 شود. می  پرداخت  ) درصد اضافه (پانزده 15و   عمودي

  مربوط  ردیف  از قیمت  با استفاده  قائم  و سه  افقی  ، تا حداکثر یک قائم  و پنچ  افقی  از یک  ، با شیب به طور مایل  فلزي  شمع  کوبیدن  بهاي .20
 شود. می  پرداخت  درصد اضافه 30و   عمودي  به صورت  کوبی  شمع  براي

سپر   وزن  یا زیاد شدن  کم  کیلوگرم 25هر   باشد. براي می  کیلوگرم 122  هر متر مربع  وزن  سپر به  براي  سپر فلزي  هاي ردیف  بطور کلی .21
 خواهد شد.  پرداخت 051310و  051309  هاي به مورد، ردیف  بسته
 . است  سپر با زمین  اصطکاك  سطح  ، دو متر مربع سپرکوبی  متر مربع  منظور از یک  یا بتنی  فلزياز   اعم  سپرکوبی  هاي در ردیف .22
  مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  یا سپر که  شمع  شود، کمتر از طول می  کوبیده  در زمین  که  بتنی یا سپر  شمع  طول  هرگاه .23

  ردیف  یا سپر، طبق  شمع  ساخت  کامل  ، هزینه قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  یا سپر که  از شمع  قسمت  آن  بهاي  ، باشد. بابت است  شده
 شود. می  پرداخت  فصل  در این  مربوط  هاي ردیف  ، طبق ، استقرار و کوبیدن حمل  درصد بهاي 30  معادل  و همچنین  مربوط

 
 

 

٣١  
 

 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  و سپر صدمه  شود یا شمع  منحرف  کوبیدن  یا سپر، موقع  پیمانکار، امتداد شمع  از طرف  مشخصات  عایتر  قصور و عدم  به علت  چنانچه .24

  گونه  شود. هیچ  انجام  و سپرکوبی  کوبی ، شمع و مشخصات  نقشه  شوند و مجدداً طبق  کشیده  مزبور، باید بیرون  ها و سپرهاي ببیند، شمع
 . پیمانکار است  مزبور به عهده  هاي نخواهد آمد و هزینه  ها و سپرها، به عمل شمع  گونه این  آوردن  و بیرون  ، کوبیدن تهیه  براي  پرداختی

 شود. نمی  پرداخت  اضافی  وجه  گونه باشد، هیچ  دیده  صدمه  در اثر کوبیدن  ، که ها یا سپرها از هر نوع سر شمع  و ترمیم  بریدن  هزینه  بابت .25
و   مسلح  بتن  ، قطعات درخت  هاي کار شود، مانند تنه  اجراي  صعوبت  موجب  آید که  پیش  ، موانعی حفاري  عملیات  اجراي  حین  چنانچه .26

در سایر   مربوط  هاي از ردیف  کارفرما، با استفاده  مشاور و تصویب  مورد با پیشنهاد مهندس  بر حسب  عملیات  گونه این  ها، هزینه مانند آن
 شود. می  ها پرداخت لفص
حمل به دپو   ردیف  بر اساس  حمل  ، بهايمتر تجاوز کند 50از   از حفاري  حاصل  مصالح  حمل  فاصله  ، چنانچه حفاري  هاي در ردیف .27

 شود. می  ، پرداختمصالح مازاد از فصل حمل و نقل
 گیرد. می  صورت  حفاري  عملیات  از انجام  ، پس050603تا  050601  هاي در ردیف  گذاري لوله .28
 شود. می  محاسبه  حفاري  حجم  ، بر اساس گیري و ماسه  حفاري  ، گل از ترپان  استفاده  براي  حفاري  بهاي اضافه .29
 . است  شده  بینی پیش  مربوط  هاي ردیف  در قیمت  ، به هر فاصله کوبیدن  تا محل  ساخت  محل  از دپوي  بتنی  ها و سپرهاي شمع  حمل  هزینه .30
هاي حفر چاه، در فصل دوم عملیات خاکی با دست، تعیین و پرداخت  ردیفدستی، از   لفاري محل شمع به هر قطر با وسایح  هزینه .31
شود. می
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٢٬٠۶۶٬٠٠٠

 ۶٠ای و به قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
که هایی  متر در زمین ٢٠متر، به طور عمودی تا عمق  سانتی
ها به  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≥۵٠ها  در آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله،  ۵٠دپو تا فاصله 
 و تمیزکردن محل عملیات.

٠۵٠١٠١ 

  

 مترطول ٢٬٣١١٬٠٠٠

 ٨٠ای و به قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
هایی که  زمینمتر در  ٢٠متر، به طور عمودی تا عمق  سانتی
ها به  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≥۵٠ ها در آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله،  ۵٠دپو تا فاصله 
 و تمیزکردن محل عملیات.

٠۵٠١٠٢ 

  

 مترطول ٢٬٧٢١٬٠٠٠

 ١٠٠ای و به قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
هایی که  متر در زمین ٢٠متر، به طور عمودی تا عمق  سانتی
ها به  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≥۵٠ ها در آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله،  ۵٠دپو تا فاصله 
 و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠١٠٣ 

  

 مترطول ٣٬٠۶٧٬٠٠٠

 ١٢٠ای و به قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
هایی که  متر در زمین ٢٠عمق  متر، به طور عمودی تا سانتی
ها به  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≥۵٠ ها در آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله ،  ۵٠دپو تا فاصله 
 و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠١٠۴ 

  

 مترطول ٣٬۶٣٢٬٠٠٠

 ١۵٠ای و به قطر  حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره
هایی که  متر در زمین ٢٠عمودی تا عمق  متر، به طور سانتی
ها به  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≥۵٠ ها در آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله ،  ۵٠دپو تا فاصله 
 و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠١٠۵ 

  

 مترطول ١٩٩٬۵٠٠

، برای حفاری در ٠۵٠١٠٢و  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
 ٢٠متر، به ازای هر متر طول مازاد بر  ٢٠بیشتر از های  عمق

 ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠متر اولیه برای عمق 
 های بیشتر. متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق ٣٠تا

٠۵٠٢٠١ 

  

 مترطول ٢۶٢٬۵٠٠

، برای حفاری در ٠۵٠١٠۴و  ٠۵٠١٠٣بها به ردیفهای  اضافه
متر  ٢٠ازای هر متر طول مازاد برمتر، به  ٢٠عمقهای بیشتر از
 ٣٠تا ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠اولیه. برای عمق 

 متر دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

٠۵٠٢٠٢ 

 
 

 

٣٣  
 

 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٣٣١٬٠٠٠

های  ، برای حفاری در عمق٠۵٠١٠۵بها به ردیف  اضافه
اولیه. متر  ٢٠متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ٢٠بیشتر از

متر دو  ٣٠تا ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠برای عمق 
 های بیشتر. بار و به همین ترتیب برای عمق

٠۵٠٢٠٣ 

  

 مترمربع ١٬٣٠٢٬٠٠٠

 ۶٠اجرای حفاری محل بارت با عرض (ضخامـت 
متر به طور  سانتی ٢۶٠تا  ١٨٠های  متر)، و طول سانتی

 N≥  ۵٠ها  هایی که در آن متر در زمین ٢٠عمودی تا عمق 
ها به محل دپو تا  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و  ۵٠فاصله 
 یات.تمیزکردن محل عمل

٠۵٠٣٠١ 

  

 مترمربع ١٬۴۵٢٬٠٠٠

 ٨٠اجرای حفاری محل بارت با عرض (ضخامـت 
متر به طور  سانتی ٢۶٠تا  ١٨٠های  متر)، و طول سانتی

 N≥  ۵٠ها  هایی که در آن متر در زمین ٢٠عمودی تا عمق 
ها به محل دپو تا  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن

متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و  ۵٠فاصله 
 تمیزکردن محل عملیات.

٠۵٠٣٠٢ 

  

 مترمربع ١٬۵٧٨٬٠٠٠

اجرای حفاری محل بارت با عرض (ضخامـت 
متر به طور  سانتی ٢۶٠تا ١٨٠های  متر)، وطول سانتی١٠٠

 N≥  ۵٠ها  هایی که در آن متر در زمین ٢٠عمودی تا عمق 
ها به محل دپو تا  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن

متری مرکز ثقل محل حفاری ، با هر وسیله، و  ۵٠فاصله 
 ات.تمیزکردن محل عملی

٠۵٠٣٠٣ 

  

 مترمربع ١٬۴٩٧٬٠٠٠

 ٢٠اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قائم تا عمق 
هایی که  متر)، در زمین سانتی ۶٠متر و به عرض (ضخامـت 

ها به  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≥  ۵٠ها  در آن
متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و  ۵٠دپو تا فاصله 

 تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠۴٠١ 

  

 مترمربع ١٬۶۶٩٬٠٠٠

 ٢٠اجرای حفاری محل دیوار زیر زمینی به طور قائم تا عمق 
هایی که  متر)، در زمین سانتی ٨٠متر و به عرض (ضخامـت 

ها به  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≥  ۵٠ها  در آن
متری مرکز ثقل محل حفاری ، با هر وسیله  ۵٠دپو تا فاصله 

 و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠۴٠٢ 

 
 

 

٣۴  
 

 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ١٬٨١۵٬٠٠٠

 ٢٠اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قائم تا عمق 
هایی که  متر)، در زمین سانتی ١٠٠متر و به عرض (ضخامـت 

ها به  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن N≥  ۵٠ها  در آن
متری مرکز ثقل محل حفاری با هر وسیله و  ۵٠دپو تا فاصله 

 تمیزکردن محل عملیات.

٠۵٠۴٠٣ 

  

 مترمربع ١٣۶٬۵٠٠

، برای حفاری در عمقهای بیش ٠۵٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
متر اولیه. برای  ٢٠متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ٢٠از

متر دو بار و  ٣٠تا ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠عمق 
 به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

٠۵٠۵٠١ 

  

 مترمربع ١۵١٬٠٠٠

، برای حفاری در عمقهای بیش  ٠۵٠۴٠٢به ردیف  بها اضافه
متر اولیه. برای  ٢٠متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ٢٠از

متر دو بار و  ٣٠تا ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠عمق 
 به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

٠۵٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ١۶۵٬۵٠٠

عمقهای بیشتر ، برای حفاری در ٠۵٠۴٠٣بها به ردیف  اضافه
متر اولیه، برای  ٢٠متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ٢٠از

متر دو بار و  ٣٠تا ٢۵متر یک بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠عمق 
 به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

٠۵٠۵٠٣ 

  

 مترمربع ٢١٨٬٠٠٠

های فلزی  تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
(CASING)  متر، برای آن قسمـت  ۶به هر قطر تا عمق

ازحفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و خارج کردن لوله 
 درحین بتن ریزی.

٠۵٠۶٠١ 

  

 مترمربع ١۴٣٬٠٠٠

به هر قطر از  (CASING)های فلزی  بارگیری و حمل لوله
پای کار تا محل حفاری، تهیه تمام وسایل الزم و جاگذاری 

متر، برای آن قسمـت از حفاری که به لوله  ۶آنها تا عمق 
 گذاری نیاز دارد و لوله ها الزاما باید در محل باقی بمانند.

٠۵٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ٣۶٩٬۵٠٠

های محل درزها  تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله
(درز انقطاع) بین قطعات مختلـف دیوارهای زیرزمینی به 

 ریزی. صورت قائم، و بیرون کشیدن آن پـس از انجام بتن

٠۵٠۶٠٣ 

  
 مترمکعب ٨٢٩٬۵٠٠

های حفاری محل شمع، بارت یا دیوار  بها به ردیف اضافه
زیرزمینی، چنانچه استفاده از گل حفاری (حسب نیاز توام 

 گیری) ضروری باشد. با ماسه

٠۵٠٧٠١ 

 مترمکعب ۴٬٧۴١٬٠٠٠  
های حفاری محل شمع، بارت یا دیوار  بها به ردیف اضافه

 باشد. ١٠٠و حداکثر برابر  ۵٠بیشتر از  Nزیرزمینی که 
٠۵٠٧٠٣ 

 
 

 

٣۵  
 

 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ١١٬٨۵۴٬٠٠٠

های حفاری محل شمع، بارت یا دیوار  بها به ردیف اضافه
باشد و لزوما از ترپان یا اوگر  ١٠٠بیشتر از  Nزیرزمینی که 

یا راک اوگر یا دور بر الماسه یا وسایل مشابه برای حفاری 
 استفاده شود.

٠۵٠٧٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢٬٠٢٠

بها به ردیفهای فصل کارهای فوالدی بامیل گرد در  اضافه
صورتی که میل گرد در شمع ها، بارتها و دیوارهای زیر 

 زمینی مصرف شود.

٠۵٠٨٠١ 

  
 مترمکعب ۴٠٢٬۵٠٠

بها به ردیفهای فصل بتن درجا در صورتی که بتن به  اضافه
صورت درجا برای شمع ها، بارتها یا دیوارهای زیر زمینی 

 اجرا شود.

٠۵٠٨٠٢ 

  

 مترطول ٣٩٣٬٠٠٠

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

نظیر  Hیا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 
باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن 

≥  ٢۵متر در زمینهایی که در آنها  ١٢طور عمودی تا عمق  به 
N .باشد 

٠۵١٠٠١ 

  

 مترطول ۵٨٩٬۵٠٠

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

حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد حمل از پای کار، استقرار 
متر  ١٢طور عمودی تا عمق   در محل شمع و کوبیدن آن به

 باشد. N ≥ ٢۵در زمینهایی که در آنها 

٠۵١٠٠٢ 

  

 مترطول ٧۶٧٬٠٠٠

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

نظیر  Hیا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 
باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن 

 N ها  در آن هایی که متر در زمین ١٢طور عمودی تاعمق   به
 باشد. ٢۵تراز  بزرگ

٠۵١٠٠٣ 

  

 مترطول ١٬١۵٠٬٠٠٠

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

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

 باشد. ٢۵تراز  بزرگ N ها  هایی که در آن متر در زمین ١٢

٠۵١٠٠۴ 

 مترطول ٣٧۶٬٠٠٠  
، در صورتی که طول شمع فلزی ٠۵١٠٠١بها به ردیف  اضافه

 متر. ١٢بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد بر متر  ١٢از 
٠۵١١٠١ 

 
 

 

٣۶  
 

 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۴۵۴٬٠٠٠  
، در صورتی که طول شمع فلزی ٠۵١٠٠٢بها به ردیف  اضافه

 متر. ١٢متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد بر  ١٢از 
٠۵١١٠٢ 

 مترطول ۶۵۵٬۵٠٠  
، درصورتیکه طول شمع فلزی از ٠۵١٠٠٣بها به ردیف  اضافه

 متر. ١٢متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر  ١٢
٠۵١١٠٣ 

 مترطول ٨٣۴٬۵٠٠  
، درصورتیکه طول شمع فلزی از ٠۵١٠٠۴بها به ردیف  اضافه

 متر. ١٢متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر  ١٢
٠۵١١٠۴ 

  

 مترطول ۵۵٬۵٠٠

 ٢ازای هر  ، به ٠۵١٠٠٣و  ٠۵١٠٠١بها به ردیفهای  اضافه
نمره تیرآهن اضافه شود. این ردیف برای  متر که به سانتی
های ساخته شده از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی و یا  شمع

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

٠۵١١٠۵ 

  

 مترطول ٨۴٬۶٠٠

 ٢ازای هر  ، به ٠۵١٠٠۴و  ٠۵١٠٠٢بها به ردیفهای  اضافه
متر که به اندازه قطر خارجی لوله اضافه شود. این  سانتی

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

 پرداخت است.

٠۵١١٠۶ 

 ٠۵١١٠٧ های فلزی. کردن انواع شمعخارج  مترطول ٣١٣٬٠٠٠  

  
 مترطول ۶٢۴٬۵٠٠

متر،  سانتی ٣٠×٣٠بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 
حمل ازدپوی محل ساخـت تا پای کار، استقرار در محل 

 متر. ١١شمع و کوبیدن آن به طورعمودی تا عمق 

٠۵١٢٠١ 

 مترطول ۶٢٬۵٠٠  
متر که به  سانتی ۵، به ازای هر ٠۵١٢٠١بها به ردیف  اضافه

 هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود.
٠۵١٢٠٢ 

  
 مترطول ۴۴٩٬۵٠٠

، در صورتیکه طول شمع بتن ٠۵١٢٠١بها به ردیف  اضافه
 ١١متر بیشتر باشد، به ازای هر متر طول مازاد بر ١١مسلح از 

 متر. ٢٠متر اولیه برای عمق تا 

٠۵١٢٠٣ 

 مترطول ٧٩٬٣٠٠  
های بتنی به طور مایل، با شیب  شمعبها برای کوبیدن  اضافه

 قائم. ۵حداکثر یک افقی و 
٠۵١٢٠۴ 

 مترطول ١۵٨٬۵٠٠  
بها برای کوبیدن شمعهای بتنی به طور مایل، با شیب از  اضافه

 قائم. ٣قائم تا حداکثر یک افقی و  ۵یک افقی و 
٠۵١٢٠۵ 

  

 مترمربع ۵۴٧٬۵٠٠

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده توسط 
کارفرما، از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن تا 

متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی  ١٢عمق 
کیلوگرم باشد در زمینهایی  ١٢٢بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 باشد. ٢۵کوچکتر یا برابر  Nکه 

٠۵١٣٠١ 

 
 

 

٣٧  
 

 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵۴٧٬۵٠٠

تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف از پای کار، 
متر، در  ١٢استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن تا عمق 

شده باقی بماند و وزن سپر هر  حالتی که سپر در محل کوبیده
کوچکتر یا  N کیلوگرم باشد در زمینهایی که ١٢٢مترمربع 

مقدمه فصل  ٧پر مطابق بند باشد.(هزینه تهیه س ٢۵برابر 
 دهم).

٠۵١٣٠٢ 

  

 مترمربع ١٬٠٨٣٬٠٠٠

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده توسط 
کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

که سپر در محل کوبیده شده باقی  حالتی در متر، ١٢عمق 
کیلوگرم باشد در زمینهایی  ١٢٢بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 باشد. ٢۵بزرگتر از  Nکه 

٠۵١٣٠٣ 

  

 مترمربع ١٬٠٨٣٬٠٠٠

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

حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر 
 ٢۵بزرگتر از  N کیلوگرم باشد در زمینهایی که ١٢٢مترمربع 

مقدمه فصل دهم  ٧مطابق بند  باشد.(هزینه تهیه سپر
 پرداخت میگردد).

٠۵١٣٠۴ 

  

 مترمربع ٩۶٣٬۵٠٠

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده توسط 
کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر  متر و ١٢عمق 
کوچکتر یا  N زمینهایی کهکیلوگرم باشد در  ١٢٢مترمربع 

 باشد. ٢۵برابر 

٠۵١٣٠۵ 

  

 مترمربع ١٬١۶٨٬٠٠٠

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

کیلوگرم  ١٢٢خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع 
 باشد. ٢۵یا برابر کوچکتر  N باشد در زمینهایی که

٠۵١٣٠۶ 

  

 مترمربع ١٬۵۴٠٬٠٠٠

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده توسط 
کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر  ١٢عمق 
 ٢۵بزرگتر از  N کیلوگرم باشد در زمینهایی که ١٢٢مترمربع 

 باشد.

٠۵١٣٠٧ 

  

 مترمربع ١٬٨١٣٬٠٠٠

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

کیلوگرم  ١٢٢خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع 
 باشد. ٢۵بزرگتر از  N باشد در زمینهایی که

٠۵١٣٠٨ 

 
 

 

٣٨  
 

 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٨٨٬٨٠٠

برای هر  ٠۵١٣٠٣و  ٠۵١٣٠١بها یا کسربها به ردیفهای  اضافه
کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم یا اضافه  ٢۵

 تناسب محاسبه میگردد). کیلوگرم به  ٢۵گردد.(کسر 

٠۵١٣٠٩ 

  
 مترمربع ١٢٨٬۵٠٠

برای هر  ٠۵١٣٠٧و  ٠۵١٣٠۵بها یا کسربها به ردیفهای  اضافه
مترمربع که از وزن سپر کم یا اضافه کیلوگرم در  ٢۵

 تناسب محاسبه میگردد). کیلوگرم به  ٢۵گردد.(کسر 

٠۵١٣١٠ 

 ٠۵١٣١١ خارج کردن سپر فلزی. مترمربع ٢٩۵٬۵٠٠  

  
 مترمربع ١٬٣٨٧٬٠٠٠

بارگیری سپربتنی مسلح به ابعاد مختلـف، حمل از دپوی 
محل ساخـت، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا 

 متر. ۶عمق 

٠۵١۴٠١ 

 
 

 

٣٩  
 

 



  با سنگ  بنایی  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  با سنگ  بنایی  . عملیات ششم  فصل

 

  مقدمه
 

(به     کیلومتر    یک   تافاصله     وحمل    وبارگیري       ،آب    ، سیمان   ، ماسه   ، مانند سنگ    مصالح    تمام    تهیه   ، هزینه    فصل   این    هاي   واحد ردیف         هاي   درقیمت     . 1
  حلاز م     حمل   ، هزینه    در مورد سیمان        ، ولی    است   ها منظور شده     ، در قیمت     وباراندازي          مصرف    تامحل    برداشت     ) ازمرکزثقل       سیمان   حمل   استثناي  

پیش بینی شده در فصل          هاي   از ردیف       مورد،      بر حسب    ، اضافی    حمل   هزینه  مازاد،         حمل  هاي   فاصله  براي    .   است   کیلومتر منظور شده      30تا    تهیه 
 شود. می  و پرداخت  ، محاسبهحمل و نقل

 باشد.  شده  نما چیده  به صورت  گیرد که می  تعلق از دیوار  ، تنها به سطحی سنگی  دیوارهاي  نماسازي  بهاي و اضافه  نماسازي  هاي ردیف .2
  هاي شود و ردیف می  پرداخت  مربوط  هاي نما، از ردیف  هاي سنگ  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی  در عملیات .3

 گردد. می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازي  بهاي اضافه
  بنایی  حجم  در تمام  که  است  تراش و تمام  تراش ، نیم سرتراش  به سنگ  مربوط  ترتیب  ، به060503و  060502، 060501  هاي ردیف  ايبه .4

 نخواهد شد.  موارد پرداخت  در این  نماسازي  بهاي ، اضافه یاد شده  هاي ردیف  هاي قیمت  شود. با پرداخت  انجام
 شود. می  در نظر گرفته  ماسه  متر مکعب 3/0،  بنایی  عملیات  متر مکعب  ، در هر یک کیلومتر ماسه  مازاد بر یک  حمل  هزینه  محاسبه  براي .5
 منظور شده است. ،هزینه افت و ریز و صعوبت مترتب  در فصل حمل و نقل،  کیلومتر سنگ  مازاد بر یک  حمل  ردیفدر بهاي واحد  .6
  لیتر براي 100  ، معادل مصرفی  آب  ، حجم بعدي  پاشیهاي وآب  بنایی  عملیات  هر نوع  براي  کیلومتر آب  مازاد بر یک  حمل  هزینه  در محاسبه .7

  شود. پرداخت می پیش بینی شده در فصل حمل و نقل    ردیفو بهاي آن بر اساس  ،شود می  گرفته نظر در  بنایی  عملیات  مترمکعب  هریک
 شود. می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح  ، بر حسب060606  ردیف  بهاي .8
 شود. نمی  پرداخت 060602  ، ردیف060601  ردیف  با پرداخت .9
 . است نشده  بینی پیش  منحنی  صورت  به  سنگ  نماي  تراش  ، هزینۀ060602  در دیف .10
در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی 6:1  مالت  مثال  . براي است  حجمی  نسبت  مانو سی  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .11

  این  ، در کلیات مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم  به صورت  یاد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  مقابل
 . است  آمده  فهرست

هاي بزرگ مربوط به  ر این فصل در حدي هستند که با نیروي یک نفر کارگر قابل جابجایی باشند و سنگهاي مورد استفاده د . اندازه سنگ12
 باشند. هاي این فصل نمی اسکله سازي مشمول ردیف

با عنوان  101و نشریه  »دیوارهاي سنگی«با عنوان  90هاي مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره  . تعاریف و مشخصات فنی سنگ13

 باشد. مشخصات فنی عمومی راه می
. در صورتی که براي اجراي تور سنگ (گابیون) با سنگ الشه، از سنگ الشه حاصل از کوه بري واقع در مسیر استفاده شـود بهـاي ردیـف    14

 مورد عمل قرار می گیرد. 9/0، با اعمال ضریب 060106
 

 
 

 

۴٠  
 

 



  با سنگ  بنایی  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٢٢۵٬۵٠٠  
با قلوه سنـگ یا  ها (درناژ) ریزی پشـت دیوارها و پل سنگ

 سنگ الشه.
٠۶٠١٠١ 

 مترمکعب ١٬٧۴١٬٠٠٠  
تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی 

 گالوانیزه و قلوه سنـگ.
٠۶٠١٠۵ 

 مترمکعب ٢٬٢٣٨٬٠٠٠  
تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی 

 گالوانیزه و سنـگ الشه.
٠۶٠١٠۶ 

 ٠۶٠٢٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ١٬٧٨١٬٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠٢ در پی. ١:۴بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ١٬٨٢۴٬٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠٣ در پی. ١:٣بنایی با سنـگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ١٬٨٨٢٬٠٠٠  

 مترمکعب ۴٨٣٬٠٠٠  
سنـگ الشه در پی، برای بها به ردیفهای بنایی با  اضافه

 بنایی در دیوار.
٠۶٠٣٠١ 

 مترمربع ٢٠۵٬٠٠٠  
بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه، بابـت نماسازی  اضافه

 با سنـگ الشه موزاییکی.
٠۶٠۴٠١ 

 مترمربع ۴١۶٬۵٠٠  
بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه، بابـت نماسازی  اضافه

 در هر رگ.، با ارتفاع مساوی  با سنـگ بادبر
٠۶٠۴٠٢ 

 مترمربع ۴٣٬٢٠٠  
های بنایی با سنـگ الشه، برای سطوح  بها به ردیف اضافه
 ها. دار در شیروانی شیب

٠۶٠۴٠٣ 

 مترمربع ۶۴۴٬٠٠٠  
بها به ردیفهای بنایی با سنـگ الشه، بابـت نماسازی  اضافه

 با سنـگ سر تراش.
٠۶٠۴٠۴ 

 ٠۶٠۵٠١ .١:٣و مالت ماسه سیمان  بنایی باسنـگ سر تراش مترمکعب ٣٬٧١٣٬٠٠٠  

 ٠۶٠۵٠٢ .١:٣بنایی با سنـگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٣٬٩۵۴٬٠٠٠  

  
 مترمکعب ٣١١٬٠٠٠

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

 متر اسـت). ١٠متر و خود  ١٠

٠۶٠۶٠١ 

 مترمکعب ٢٩٢٬٠٠٠  
بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی  اضافه

 که بنایی در انحنا انجام شود.
٠۶٠۶٠٢ 

  

 مترمکعب ٢۵۴٬۵٠٠

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

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

 ارتفاعهای بیشتر پرداخـت می شود.

٠۶٠۶٠٣ 

 
 

 

۴١  
 

 



  با سنگ  بنایی  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٢٢٠٬٠٠٠

های سنگی، هر گاه عملیات بنایی پایین  بها به بنایی اضافه
تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمـپ 

 درحین اجرای عملیات، الزامی باشد.

٠۶٠۶٠۴ 

  
 مترمکعب -٣۴۴٬٠٠٠

های بنایی با سنـگ، در صورتی که از  کسربها به ردیف
های واقع در  بری ترانشه  مصالح سنـگ الشه حاصل از کوه

 مسیر استفاده شود.

٠۶٠۶٠۵ 

 مترمربع ٢۶٧٬۵٠٠  
الزم های سنگی، با تمام عملیات  تعبیه درز انقطاع در بنایی

 و به هر شکل.
٠۶٠۶٠۶ 

 
 

 

۴٢  
 

 



  . اندود و بندکشی هفتم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  . اندود و بندکشی هفتم  فصل

 
  مقدمه

 
 شود. نمی  پرداخت  اي اضافه  ها، وجه آن  روي  ) به منظور اندودکاري مسلح  و بتن  بتنی  (غیر از سطوح  سطوح  کردن  زخمی  براي .1
  کمتر باشد، از سطح  متر مربع 1/0از   هر کدام  که  سوراخهایی  خواهد شد و سطح  گیري شود، اندازه می  بندکشی  که  نهایی  در بندکشیها، سطح .2

 اهد شد.کسر نخو  بندکشی
و از   است  منظور شده  مربوط  هاي ردیف  ، در قیمت پاشی آب  و همچنین  اضافی  مالت  زیر کار و درآوردن  سطح  در بندکشیها، تمیز کردن .3

 شود. نمی  پرداخت  اي اضافه  هزینه  بابت  این
 شود. می  هکار در نظر گرفت  پاي  طبیعی  ، تراز زمین متوسط  ارتفاع  محاسبه  مبناي .4
  پرداخت  اي جداگانه  و هزینه  است  شده  در نظر گرفته  مصرف  تا محل  به هر فاصله  مصالح  و حمل  تهیه  ، هزینه فصل  این  هاي در ردیف .5

 شود. نمی
در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی 3:1  مالت  مثال  . براي است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .6

  این  ، در کلیات مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم  به صورت  یاد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 3  مقابل
 . است  آمده  فهرست

ساخته پرسی ماشینی، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع هاي بتنی پیش  جدول نیشده ماب هیتعب يمربوط به پرکردن درزها يها فیدر رد .7
 .است ریعمود بر مس

قطعات  یمقاطع عرض يکه از رو یواقع یماشینی، شکل هندس یجداول پرس نیشده ماب هیتعب يمربوط به پرکردن درزها يها فیدر رد .8
 .شود مالك محاسبه سطح مقطع است یاستخراج م یبتن
 

 
 

 

۴٣  
 

 



  . اندود و بندکشی هفتم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٣٧٬۵٠٠  
متر روی سطوح  سانتی ١اندود سیمانی به ضخامـت حدود 

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

 مترمربع ١٨٠٬٠٠٠  
متر روی سطوح  سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامـت حدود 

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

 مترمربع ٢١۵٬٠٠٠  
متر روی سطوح  سانتی ٣اندود سیمانی به ضخامـت حدود 

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

 مترمربع ٣٢١٬٠٠٠  
متر روی سطوح  سانتی ۵اندود سیمانی به ضخامـت حدود 

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

 مترمربع ١٠٩٬٠٠٠  
بندکشی نمای سنگی با سنـگ الشه موزاییک با مالت ماسه 

 متر. ۵افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع در سطوح  ١:٣سیمان 
٠٧٠٢٠١ 

  
 مترمربع ٧۴٬۶٠٠

بندکشی نمای سنگی بادبر، سر تراش، نیم تراش و تمام 
درسطوح افقی، قائم یا  ١:٣تراش، با مالت ماسه سیمان 

 متر. ۵مورب تا ارتفاع 

٠٧٠٢٠٢ 

  

 مترمربع ۵۵٬۶٠٠

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

متر دو بار و به همین ترتیب در ارتفاعات بعدی  ١۵تا  ١٠
 پرداخـت می شود.

٠٧٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ١١۶٬۵٠٠

تهیه مصالح الزم و پرکردن درزهای تعبیه شده مابین 
، ١:۴های بتنی پرسی ماشینی با مالت ماسه و سیمان  جدول

 متر یا کمتر باشد. سانتی ۵٠چنانچه ارتفاع جدول 

٠٧٠٣٠١ 

  

 مترمربع ٢٬٨۵٠

ها بیش از  ، هرگاه ارتفاع جدول٠٧٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
متر ارتفاع  (ده) سانتی ١٠متر باشد به ازای هر  سانتی ۵٠

متر به تناسب  سانتی ١٠متر. (کسر  سانتی ۵٠ مازاد بر
 شود). محاسبه می

٠٧٠٣٠٢ 

  
 مترطول ٨٬٨۵٠

های بتنی  تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول
ساخته پرسی ماشینی با مالت پودرسنگ و سیمان  پیش
 ، به ازای طول بندکشی اجرا شده.٢:١

٠٧٠٣٠٣ 
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  بست و چوب  بندی . قالب هشتم  فصل

 
  مقدمه

 
 . دو است  از آن  و یا ترکیبی  فلزي  یا قالب  نراد خارجی  از تخته  شده  ساخته  چوبی  ، قالب فصل  این  هاي ردیف  موضوع  هاي قالب .1
کشور   محصول  از اینکه  ، اعم روسی  به چوب  معروف  وارداتی  کاج  . چوب است  آن  یا مشابه  روسی  هاي ، چوب خارجی نراد  منظور از تخته .2

 شود. می  نامیده  نراد خارجی  ، تخته است  روسی  چوب  ها شبیه آن  کاج  چوب  باشد که  یا سایر کشورهایی  روسیه
 خواهد بود.  محاسبه  ، مالك است  با قالب  در تماس  که  شده  ریخته  بتن  بندیها، سطوح قالب  گیري در اندازه .3
 . زیر است  ، به شرح فصل  این  هاي در ردیف  شده  کار مشخص  ارتفاع  محاسبه  مبناي .4
 گیرد. قرار می  آن  دیوار روي  که  پی  روي  رقوم  به  دیوار نسبت  متوسط  در مورد دیوارها، ارتفاع .1ـ4
  زیرین  تا سطح  بندي قالب  هاي شمع  پاي  قرار گرفتن  باشند، متوسط  شده  تشکیل  و دال  و یا تیر و تیرچه  از تیر و دال  که  هایی در مورد پل .2ـ4

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

 خواهد بود.  شده  انجام  عملیات  تراز روي
 . است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجراي  قالب  و باز کردن  و داربست  بست وببند، چ پشت  هاي ، هزینه فصل  این  هاي در ردیف .5
  و یا مایل  یا قائم  افقی  دو به صورت  از آن  یا مخلوطی  یا چوبی  فلزي  از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در این  و داربست  بست منظور از چوب .6

 شود. می  کار برده  گاهها، به ، یا سایر تکیه به زمین  از قالب  ریزي از بتن  ناشی  نیروهاي  و انتقال  بقال  نگهداري  براي  ، که است  و یا قوسی
 : زیر است  ، به ترتیب قالب  به نوع  ، بسته فصل  بند در این منظور از پشت .7
از   ناشی  نیروهاي  در مقابل  قالب  نگهداري  ها براي از آن  که  است  و یا قوسی  یا مایل  ، قائم افقی  فلزي  ، پروفیلهاي فلزي  در قالب .1ـ7

 نیز باشد.  چوب  تواند از جنس ، می فلزي  بند قالب شود. پشت می  کار برده  ، به ریزي بتن
شود  می  ها، استفاده آن  تقویتیکدیگر و   به  قالب  قطعات  اتصال  ها براي از آن  که  است  یا قائم  ، افقی چهارتراش  ، قطعات چوبی  در قالب .2ـ7

 و فلز باشد.  از چوب  یا ترکیبی  فلزي  ، قطعات چهارتراش  تواند به جاي و می
 . است شده  بینی نگهدار پیش  فاصله  و نصب  تهیه  دیوارها، هزینۀ  بندي قالب  هاي در ردیف .8
مورد   با فشار بتن  مقابله  براي  ، که است  و واشر و مهره  دوسر رزوه  و میله  یکییا پالست  فلزي  هاي نگهدار در دیوارها، لوله  منظور از فاصله .9

 گیرد. قرار می  استفاده
 . است ها منظور شده ، در قیمت یا فلزي  چوبی  قالب  و تمیز کردن  چوبی  قالب  کردن  رنده  هزینه .10
  بندي قالب  مورد، براي  به  بسته  که  الزم  و مهره  ، پیچ ، میخ ) و سیم و مانند آن  رهاساز (روغنی  ماده  ، بهاي فصل  این  بندي قالب  هاي در ردیف .11

 . است  ها منظور شده گیرند، در قیمت قرار می  مورد استفاده  یا فلزي  چوبی
 . است منظور شده  فصل  این  هاي ها، در قیمت قالب  در گوشه  ایجاد پخ  براي  الزم  عملیات  انجام  بهاي .12
 شود. کسر نمی  بندي قالب  ، از سطح متر مربع 5/0تا   سوراخ  ، سطح بندي قالب  در محاسبه .13
 . است  در امتداد محور راه و  زیر تابلیه  ، در ارتفاع هر دهانه  دو پایه  بین  داخل  به  داخل  ، فاصله ها، منظور از دهانه در پل .14
از   متشکل  هاي پل  تابلیه  قالب  مورد، برابر بهاي  باشد، بر حسب  شده  تشکیل  و دال  ها از تیر، تیرچه آن  تابلیه  که  هایی پل  بندي قالب  بهاي .15

 . است  تیر و دال
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  کاربرد دارد که  هایی دال  يبرا  متر و همچنین 20، حداکثر  پی  ها از روي آن  ارتفاع  متوسط  که  است  دیوارهایی  ، براي فصل  این  هاي قیمت .16

،  و دال  و یا تیر و تیرچه  تیر و دال  تابلیه  داراي  هاي باشد. در مورد پل  دال  زیرین  متر تا سطح 20ها،  آن  بندي قالب  هاي شمع  ارتفاع  متوسط
 متر باشد. 10تیرها،   زیرین  ها تا سطح شمع  پاي  ارتفاع  حداکثر متوسط  اعتبار دارد که  فصل  این  هاي قیمت  موقعی

 شود. می  ، پرداخت080301  ، از ردیف و با هر دهانه  ها در هر ارتفاع ) پل یا فلزي  (بتنی  ساخته  پیش  تیرهاي  بین  دال  بندي قالب  بهاي .17
 خواهد شد.  ، پرداخت080402  ردیف  ايبه بماند، اضافه  در کار باقی  مشاور، قالب  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  در مواردي .18
  درز که  دو وجه  بندي ، قالب بتنی  سازیهاي کف  و درزهاي  در بتن  انبساط  با درزهاي  ، در ارتباط080502و  080501  هاي ردیف  با پرداخت .19

 شود. نمی  اند، پرداخت مجاور یکدیگر قرار گرفته
  مشاور و تصویب  نیاز و اجرا)، با نظر مهندس  ها (درصورت در پی  خاك  از ریزش  جلوگیري  براي  الزم  بست و چوب  کوبی تخته  هزینه .20

 080601  ردیف  )، طبق پی  با دیوارة  تخته  تماس  (سطح  است  شده  کوبی تخته  که  سطحی  ، بر حسب اجرایی  جلسه  صورت  کارفرما و تنظیم
 . نیست  پرداخت  قابل  ردیف  شود، این می  دار انجام شیب  به صورت  کنی یپ  که  هایی شود. در زمین می  پرداخت

 مشاور برسد.  و به تأیید مهندس  پیمانکار تهیه  ، باید توسط ساخته  پیش  تیرهاي  فلزي  هاي قالب  اجرایی  هاي نقشه .21
  انجام  با لغزش  آن  باشد و تغییر مکان  دایماً در تماس  سازه  اجراي  ر طول، د قالب  با سطح  بتن  سطح  که  است  ، قالبی لغزنده  منظور از قالب .22

  به حساب  لغزنده  جزو قالب  توان شوند، نمی می  جدید بسته  در محل  و دوباره  خود باز شده  ، از محل هر نوبت  را که  هایی ، قالب شود، بنابراین
 آورد.

گرد،  ، مانند چوب و مصالح  لوازم  و بکار بردن  تهیه  شامل  بست چوب  به  مربوط  هاي هزینه  ام، تم تونل  بست چوب  هاي در ردیف .23
  حجم  بر اساس  یاد شده  هاي . ردیف است  شده  بینی ، پیش پوشش  ، تا انجام جدار تونل  و تثبیت  منظور حفاظت  به  ، الوار، تخته چهارتراش

 شود. می  مشاور، پرداخت  و دستور کار مهندس  نقشه  ، طبق است  شده  انجام  ر آند  بست چوب  که  از حفاري  قسمتی
قابل  081002بندي شود با تایید مهندس مشاور تمامی سطح قالب از ردیف  چنانچه تونل بصورت تمام مقطع و با قالب یکپارچه قالب .24

 پرداخت می باشد.
با تایید مهندس مشاور پرداخت خواهد شد و ردیف  081007یا  081006هاي  یکی از ردیف بندي در مقاطع آبدار تونل . براي سختی قالب25

 باشد. قابل پرداخت نمی 080403
بندي در روسازي بتنی  ، با توجه به لحاظ هزینه قالبشود می  ، پرداخت080201  ها از ردیف فرودگاه  بتنی  روسازي  بندي قالب  هزینه .26

 شود. اي بابت قالب بندي پرداخت نمی جداگانهها، بهاي  فرودگاه
 شود. ساخته نیز منظور می بندي، سطح زیر تیرهاي پیش ، براي محاسبه مساحت قالب080701. در بهاي ردیف 27
  اعمال  قابلل تیر او 24متر) مازاد بر  3اي تا  هاي جعبه (یا پل  ساخته عدد تیر پیش 126حداکثر   ، براي080702  ردیف  موضوع  کسربهاي .28

 شود. می  اعمالسایر تیرها  بندي قالب به اي) هاي جعبه (یا پل 150 شماره تیر  کسربهاي  همان  ،آن بر مازادتیرهاي  هرکدام از  بندي قالب و براي  است
هاي پیش ساخته با اعمال ضریب بندي تیر متر و به عرض یک متر، عیناً مطابق با قالب 3اي پیش ساخته تا دهانه  هاي جعبه بندي پل قالب .29

 شود. ، محاسبه و پرداخت می080702و در نظر گرفتن کسربهاي ردیف  080701به ردیف  9/0کاهشی 
 شود. می  اضافه  مربوط  هاي ردیف  درصد به  شود هشت  دار ساخته طرح  صورته ب  ، قالب اجرایی  هاي نقشه  براساس  که صورتی در .30
 گیرد. می  گرد نیز تعلق  هاي ستون  به 080401  فردی  بهاي اضافه .31
 ارتفاع بین زیر قالب تا سطح زمین به هر اندازه، در قیمت منظور شده است.  ،080311  ردیف  در .32
هاي  متر، سه درصد به بهاي ردیف 10متر باشد، به ازاي هر متر مازاد بر  20متر تا  10دال سقف یا تیر در تراز بیش از  که  یدر صورت. 33

 متري اضافه شود. 10مربوط به ارتفاع 
 مورد نظر باشد: 4/18ریزي دال سقف در تراز  مثال: چنانچه بتن
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 شود. ردیف مربوط اضافه میدرصد به بهاي  2/25بنابراین 

هر متر مازاد  يمتر باشد به ازا ستیفصل) و تا ب نیا يها فیمتر (مندرج در رد 10از  شیب شناژ قائم یا ستون وار،یکه ارتفاع د  یدر صورت. 34
تا  10بندي واقع در ارتفاع  قالباین ترتیب که به مساحت . به شود یاضافه ممتري  10به اتفاع مربوط  يها فیرد يمتر سه درصد به بها 10بر 
متر معادل شش درصد و به همین ترتیب به صورت پلکانی به  12تا  11بندي واقع در ارتفاع  متر، معادل سه درصد و براي مساحت قالب 11

 شود. متري اضافه می 10هاي مربوط به ارتفاع  متري معادل سی درصد به بهاي ردیف 20تا  19مساحت واقع در ارتفاع 
بندي طبق نقشه و  که قالب  ساخته، در صورتی هاي بتنی پیش ریزي درجا و جدول ها با بتن بندي ماهیچه بتنی پشت جدول . هزینه قالب35

 شود. پرداخت می 080102مشخصات اجرا شود، از ردیف 

ها) برآورد  یدر پ ي(قالب بند 801010 فیاز رد یبتن يبا روساز یلی) در خطوط رSlab trackبتن اسلب ترك( ياجرا يبرا يقالب بند. 36
 شود. یم
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٨٠١٠١ ها. بندی در پی تهیه وسایل و قالـب مترمربع ۴٨٢٬٠٠٠  

 مترمربع ٣٠٠٬٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن 

 ریزی درجا.
٠٨٠١٠٢ 

 مترمربع ۶٠١٬٠٠٠  
های بتنی که،  بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 متر باشد. ٢حداکثر ارتفاع أنها 
٠٨٠٢٠١ 

 مترمربع ۶٣٢٬۵٠٠  
های بتنی که،  بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 متر باشد. ٣متر و حداکثر  ٢ارتفاع أنها بیش از 
٠٨٠٢٠٢ 

 مترمربع ٨١٣٬٠٠٠  
های بتنی که،  بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 متر باشد. ۵متر و حداکثر  ٣ارتفاع أنها بیش از 
٠٨٠٢٠٣ 

 مترمربع ٩١١٬۵٠٠  
های بتنی که،  بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 متر باشد. ٧متر و حداکثر  ۵ارتفاع أنها بیش از 
٠٨٠٢٠۴ 

 مترمربع ١٬٠٢١٬٠٠٠  
های بتنی که،  بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 باشد.متر  ١٠متر و حداکثر  ٧ارتفاع أنها بیش از 
٠٨٠٢٠۵ 

 مترمربع ۶٢٠٬۵٠٠  
متر که  ۵های با دهانه تا  بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب

 از دال ساده تشکیل شده باشد.
٠٨٠٣٠١ 

 مترمربع ٨٠٢٬۵٠٠  
 ۵های با دهانه بیش از  بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب

 متر که از دال ساده تشکیل شده باشد. ١٠متر تا 
٠٨٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٧۵۴٬٠٠٠

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

 متر باشد. ٣حداکثر 

٠٨٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ٨٧٨٬۵٠٠

متر تا  ٨های با دهانه  بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب
وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش متر، مرکب از تیر و دال  ١٢
 متر باشد. ۵متر و حداکثر  ٣از 

٠٨٠٣٠۴ 

  
 مترمربع ١٬٠٠٠٬٠٠٠

متر تا  ٨های با دهانه  بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش  ١٢
 متر باشد. ٧متر و حداکثر  ۵از 

٠٨٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ١٬٢۶٧٬٠٠٠

متر تا  ٨های با دهانه  بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش  ١٢
 متر باشد. ١٠متر و حداکثر  ٧از 

٠٨٠٣٠۶ 

  
 مترمربع ٨۴٠٬٠٠٠

 ١٢های با دهانه بیش از  بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب
تیر و دال وقتی که ارتفاع آن تا زیر متر، مرکب از  ٢٠متر تا

 متر باشد. ٣تیر حداکثر 

٠٨٠٣٠٧ 
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  بست و چوب  بندی . قالب هشتم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٩٧١٬۵٠٠

 ١٢های با دهانه بیش از بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر  ٢٠متر تا

 متر باشد. ۵متر و حداکثر  ٣بیش از 

٠٨٠٣٠٨ 

  
 مترمربع ١٬١٠۴٬٠٠٠

 ١٢با دهانه بیش از  های بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر  ٢٠متر تا

 متر باشد. ٧متر و حداکثر  ۵بیش از 

٠٨٠٣٠٩ 

  
 مترمربع ١٬٣٨۶٬٠٠٠

 ١٢های با دهانه بیش از  بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب
مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر متر،  ٢٠متر تا

 متر باشد. ١٠متر و حداکثر ٧بیش از 

٠٨٠٣١٠ 

  
 مترمربع ٢٬٧٣٢٬٠٠٠

های به شکل صندوقه  بندی تابلیه پل تهیه وسایل و قالـب
ای) با هر دهانه و هر عرض و هر ارتفاع صندوقه با  (طره

 دستگاه شاریو.

٠٨٠٣١١ 

 ٠٨٠۴٠١ بها برای سطوحی از قالـب که دارای انحنا باشد. اضافه مترمربع ۴١١٬٠٠٠  

 مترمربع ١٠٩٬٠٠٠  
بندی هرگاه قالـب الزاما در کار  بها به ردیفهای قالـب اضافه

 باقی بماند.
٠٨٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ١٢٨٬٠٠٠

بندی هر گاه عملیات در زیر تراز سطح  بهای قالـب اضافه
آبکشی با تلمبه موتوری در آبهای زیرزمینی انجام شود و 
 حین اجرای کار ضروری باشد.

٠٨٠۴٠٣ 

  
 دسیمتر مکعب ۴٢٬٩٠٠

بندی درز انبساط در بتن با تمام  تهیه وسایل و قالـب
مصالح الزم، به استثنای کف سازیهای بتنی بر حسب حجم 

 درز.

٠٨٠۵٠١ 

  
 دسیمتر مکعب ٢٨٬٨٠٠

موقع اجرا به های بتنی در  تعبیه انواع درزها در کف سازی
انضمام وسایل الزم، بدون پرکردن درز بر حسب حجم 

 درز.

٠٨٠۵٠٢ 

 مترمربع ۴۴۶٬۵٠٠  
تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 

 ریزش خاک در پی ها در هر عمق.
٠٨٠۶٠١ 

  

 مترمربع ۶۴۵٬٠٠٠

بندی تیرهای پیش ساخته بتنی با  تهیه وسایل و قالـب
ساخته  قالب فلزی، (چنانچه تعداد تیرهای پیشاستفاده از 

اعمال  ٠٨٠٧٠٢عدد باشد، کسر بهای ردیف  ٢۴بیشتر از 
 میشود).

٠٨٠٧٠١ 

  

 مترمربع -٣٬۵٠٠

در صورتی که تعداد تیرها  ٠٨٠٧٠١کسر بها به ردیف 
 ٢۴عدد باشد، به ازای هر عدد تیر مازاد بر  ٢۴بیشتر از 

بار، برای تیر بیست و عدد، برای تیر بیست و پنجم یک 
 ششم دو بار و به همین ترتیب برای تعداد تیرهای بیشتر.

٠٨٠٧٠٢ 
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  بست و چوب  بندی . قالب هشتم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت و 
داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات الزم برای قالبهای 

 لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه ثابـت باشد.

٠٨٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت و 
داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات الزم برای قالبهای 

 لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد.

٠٨٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب ٣٨٣٬٠٠٠

تهیه وسایل و چوب بسـت برای تثبیت جدار تونل در 
سنگی فرسوده و غیر زمینهای سنگی سخـت ترک دار و 

 همگن.

٠٨٠٩٠١ 

 مترمکعب ١٬٠٠٧٬٠٠٠  
تهیه وسایل و چوب بست برای تثبیت جدار تونل در 

 های خاکی سست و یا غیر مقاوم و ریزشی. زمین
٠٨٠٩٠٢ 

 مترمربع ٨٢۵٬٠٠٠  
 ٢ها تا ارتفاع  بندی بتن پوششی تونل تهیه وسایل و قالب

 متر از خط پروژه.
٠٨١٠٠١ 

 مترمربع ١٬۵٢١٬٠٠٠  
ها به ارتفاع  بندی بتن پوششی تونل تهیه وسایل و قالب

 متر از خط پروژه با استفاده از قالب یک پارچه. ٢بیش از 
٠٨١٠٠٢ 

 مترمربع ٩١٩٬۵٠٠  
گیهای قالب یک پارچه الینیگ  بندی کله تهیه وسایل و قالب

 با قطع آرماتور.
٠٨١٠٠٣ 

 مترمربع ١٬١٧٧٬٠٠٠  
گیهای قالب یک پارچه الینیگ  بندی کله قالبتهیه وسایل و 

 بدون قطع آرماتور.
٠٨١٠٠۴ 

  

 درصد ۴

بندی درتونل هرگاه فاصله  های قالب بها به ردیف اضافه
متر  ٢۵٠بندی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از  قالب

 ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر. برای  ٢۵٠باشد، به ازای هر
 های بیشتر. ترتیب برای طول همین متر سوم دوبار، و به 

٠٨١٠٠۵ 

  
 درصد ١٫۵

در صورتی  ٠٨١٠٠۴الی  ٠٨١٠٠١های  بها به ردیف اضافه
های آبدار بوده و نشت آب به  بندی در زمین که قالب

 ای و ناپیوسته باشد. صورت قطره

٠٨١٠٠۶ 

  
 درصد ۴

در صورتی  ٠٨١٠٠۴الی  ٠٨١٠٠١های  بها به ردیف اضافه
های آبدار بوده و نشت آب به  زمینبندی در  که قالب

 صورت روان و جاری باشد.

٠٨١٠٠٧ 
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 با میلگرد  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 با میلگرد  فوالدی  . کارهای نهم  فصل

 
  مقدمه

 
ها،  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار، طبق  گیرد، وزن می  کار صورت  وزن  ها بر اساس واحد آن  بهاي  پرداخت  که  هایی در مورد ردیف .1

و منظور   ، محاسبه ازندهس  کارخانه  یا جدولهاي  استاندارد مربوط  و به مأخذ جدولهاي  تنظیمی  جلسات  ، دستور کارها و صورت مشخصات
 خواهد شد.

  گونه هیچ  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط  هاي ، در قیمت آرماتوربندي  یا سیم  الکترود و مفتول  و مصرف  به تهیه  مربوط  هاي هزینه .2
 شود. نمی  پرداخت  وزنی  بها یا اضافه اضافه

و در   قرار گرفته  میلگردها مورد استفاده(اعم از مصالح فلزي یا پالستیکی)   فاصله  به منظور حفظ  مورد نیاز که  خرکها و سنجاقکهاي  بهاي .3
 . است  پرداخت  قابل  مربوط  هاي ردیف  و طبق  شده  تنظیم  هاي جلسه صورت  مانند، بر اساس می  باقی  بتن
دیگر از   و نصف 090501  ها از ردیف آن  وزن  باشد، نصف  اي و مهره  دیگر پیچ  و از سوي  سو جوش  مهار از یک  میل  که  در صورتی .4

 شود. می  پرداخت 090502  ردیف
، از 050801  ردیف  بهاي ، اضافه فصل  از این  مربوط  هاي ردیف  بر پرداخت  شود، عالوه  مصرف  یا بارت  میلگرد در شمع  که  در صورتی .5

و   . میلگرد باید قبالً بسته نیست  پرداخت  ، قابل090401  ردیف  بهاي ، اضافه ردیف  این  شود. با پرداخت می  ، پرداخت کوبی و شمع  حفاري  فصل
از   جلوگیري  شود. براي  متصل  ، به میلگرد پی و مشخصات  نقشه  شود و بعداً مطابق  جاگذاري  حفر شده  در محل  ریزي از بتن  و قبل  شده  آماده

  داخلی  حلقه  ، یک قفس  متر طول 2در هر   ، باید حداقل شده  حفاري  در محل  و جاگذاري  حمل  میلگردها، به هنگام  سقف  تغییر شکل
  میلگردها، باید طبق  روي  بتنی  پوشش  و تأمین  حفر شده  میلگرد و محل  قفس  محور کردن هم  شود. براي  نصب )Ring Bracing(  نگهدارنده
  ردیف  بهاي در اضافه  یاد شده  دیسکهاي  و نصب  تهیه  شود. بهاي  متر نصب 3  حداقل  ، به فاصله نگهدارنده  بتنی  يدیسکها  مشخصات

 . است  ، منظور شده050801
 . است  شده  متر در نظر گرفته 10حداکثر   تا ارتفاع  کارهاي  برآورد هزینه  براي  فصل  این  هاي ردیف  قیمت .6
،  کابل  جاگذاري  مخصوص  ، غالف مختلف  کابلهاي  براي  به هر قطر، گیره  ، مانند کابل مصالح  تمام  تهیه  ، شامل090701  فردی  قیمت .7

  و جاگذاري  غالف  درون  کابل  و جاگذاري  ، بستن کردن  ، خم دستمزد بریدن  ، به انضمام پالستیکی  و لوله  بندي آب  ، نوار چسب داخلی  فنرهاي
  و همچنین  سیمان  دوغاب  و تزریق  با تهیه  کابلها، همراه  و دستمزد کشیدن  و قالب  گیره  به کار بردن  هزینه  ، همچنین مخصوص  در محل  الفغ

  کابل  تئوري  وزن  هر کیلوگرم  و بازاي  است  و مشخصات  نقشه  ، طبق مورد لزوم  سیمان  ماسه  منافذ با مالت  کابلها و پر کردن  دستمزد قطع
  و حمل  بارگیري  شود. بهاي می  مشاور)، پرداخت  یا با نظر مهندس  فعال  هر گیره  متر پشت سانتی 80  به اضافه  شده  به کار رفته  کابل  (طول
قبالً به   که  آن  دهنده  بار تحویلان  کابل  و مبدأ حمل  است  ، منظور شده090701  ، در قیمت در کارگاه  کیلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  کابل

کیلومتر از  30مازاد بر   حمل  کیلومتر، باشد، هزینه 30بیشتر از   حمل  فاصله  شود. چنانچه می  ، در نظر گرفته است  مشاور رسیده  تأیید مهندس
به   اضافی  پرداخت  گونه مورد نیاز، هیچ  ر لوازمو سای  ، غالف ، قالب گیره  حمل  خواهد شد. بابت  پرداخت  ونقل حمل  در فصل  مربوط  ردیف
  کرد و منافذ بین  قطع  برش  با دستگاه  مربوط  گیره  متري سانتی 5  حداقل  ها را از فاصله کابلها، باید میله کشش  از اتمام  نخواهد آمد. پس  عمل
  ها و گیره میله  ، روي سیمان  دوغاب  از تزریق  شود، کامالً مسدود نمود و پس  آن  با فشار باید داخل  که  را با خمیر مناسب  مربوط  ها و گیره میله

 اندود کرد.  کیلوگرم 600به عیار   سیمان  ماسه  را با مالت
ي این ها ردیفبراساس   TBMهاي حفاري شده با دستگاه  ساخته بتنی (سگمنت) براي نصب در تونل قطعات پیش هزینه آرماتوربندي .8

 شود و هرگونه پرداخت دیگري، از این بابت مجاز نیست. ون اعمال ضریب صعوبت حفاري داخل تونل) پرداخت میفصل (بد
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 با میلگرد  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٨۵٬۶٠٠  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 

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

 کیلوگرم ٧٩٬٧٠٠  
و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تهیه، بریدن، خم کردن 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٨تا  ١٢
٠٩٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٧٧٬۴٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 
متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠

 الزم.

٠٩٠١٠٣ 

 عدد ۴٧٬٠٠٠  
آهنگری شده برای نصب در قطعات تهیه و نصب قالب 

 پیش ساخته بتنی.
٠٩٠١٠۴ 

  
 کیلوگرم ٧۵٬٠٠٠

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

 الزم.

٠٩٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ۶٨٬٨٠٠

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

 پیچی الزم.

٠٩٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶۵٬۶٠٠

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

 سیم پیچی الزم.

٠٩٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٨۵٬١٠٠

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

٠٩٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ۶٩٬٢٠٠

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

 پیچی الزم.

٠٩٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ۶۶٬٠٠٠

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

 سیم پیچی الزم.

٠٩٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٣٬١٩٠

های میلگرد چنانچه عملیات پایین تراز  بها به ردیف اضافه
با تلمبه موتوری در  های زیرزمینی انجام شود و آبکشی آب

 حین اجرای کار، ضروری باشد.

٠٩٠۴٠١ 

 ٠٩٠۵٠١ تهیه و نصـب میل مهار با جوشکاری الزم. کیلوگرم ١٠٢٬٠٠٠  

 ٠٩٠۵٠٢ تهیه و نصـب میل مهار با پیچ و مهره. کیلوگرم ١٢۶٬۵٠٠  

 
 

 

۵٢  
 

 



 با میلگرد  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ١٢٠٬٠٠٠

تهیه، ساخـت و نصـب میل مهار دنده شده (بولـت) از هر 
میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کار گذاری در محلهای نوع 

 الزم، قبل از بتن ریزی.

٠٩٠۵٠٣ 

 ٠٩٠۵٠۴ وسیله تپانچه. تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به عدد ٣٧٬٢٠٠  

  
 کیلوگرم ٩۴٬٢٠٠

تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با پوشـش رنـگ 
استفاده در میکرون) یا مانند آن، برای  ٣٠٠اپوکسی (

 ها و باند فرودگاه و موارد مشابه. روسازی بتنی راه

٠٩٠۶٠١ 

  

 کیلوگرم ١٠۵٬٠٠٠

 ٣٠٠تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با رنـگ اپوکسی (
میکرون) یا مانند آن، در صورتی که داول دارای کالهـک 

(Cap) ها و باند  باشد، برای استفاده در روسازی بتنی راه
 فرودگاه و موارد مشابه.

٠٩٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم 

تهیه کابل و سایر مصالح و وسایل الزم و انجام عملیات 
کشیدن کابل، در تیرهای بتنی پیش ساخته یا اجرا شده به 

 صورت درجا، بر حسـب وزن کابل نصـب شده.

٠٩٠٧٠١ 

 ٠٩٠٧٠٢ تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با پیچ و مهره. کیلوگرم ١۵٠٬۵٠٠  

  
 کیلوگرم 

های بتنی درجا بر  تهیه کابل برای جاگذاری در نیوجرسی
 حسب وزن کابل مصرفی.

٠٩٠٧٠٣ 

 
 

 

۵٣  
 

 



  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل

 
  مقدمه

 
 . است ST37مانند   معمولی  فوالد نرم  ، از نوع فصل  در این  فوالد منظور شده .1
استاندارد   هاي مأخذ جدول  و به  تئوریک  وزن  کار طبق  گیرد، وزن می  کار صورت  وزن  ها بر اساس آن  پرداخت  که  هایی در مورد ردیف .2

 و منظور خواهد شد.  ، محاسبه سازنده  کارخانه  يها یا جدول  مربوط
  هايو کار  زدن ، سنگ و همچنین  ، پرچکاري و مهره  پیچ  ، بستن ، جوشکاري ، سوراخکاري برشکاري  ، بهاي فصل  این  هاي ردیف  در تمام .3

  واحد مربوط  هاي ، در قیمت و مانند آن  ، پرچ و مهره  الکترود، و پیچ  و مصرف  به تهیه  مربوط  هاي ، هزینه . همچنین است  ، منظور شده مشابه
 نخواهد شد.  پرداخت  وزن  بها یا اضافه اضافه  بابت  و از این  منظور شده

، میلگرد و  ، تسمه ، از ورق فلزي  هاي پل  قطعات  و ساختن  مصالح  تهیه  شامل 100204تا  100201و  100104تا  100101  هاي ردیف  بهاي .4
هاي مذکور بابت  . پرداخت هزینه عملیات هر یک از ردیفاست  ضدزنگ  رنگ  دست  ، با یک در هر ارتفاع  آن  و نصب  مختلف  هاي پروفیل

یکی مبلغ ردیف در پیمان متناسب با کار اجرا شده و تایید مهندس مشاور در قبال اخذ درصد  80قطعات آماده شده قبل از نصب، حداکثر تا 
 . مجاز است نامه تضمین معامالت دولتی آخرین آیین 4از تضامین مندرج در ماده 

  لزوم  درصورت  و جوشکاري  به هر طول  نورد شده  از پروفیلهاي  فلزي  هاي شمع  تهیه  هزینه  ، شامل100502و  100501  هاي ردیف  بهاي .5
و   به کار رود، محاسبه  شده  تنظیم  هاي مجلس   ، دستور کار و صورت ، مشخصات نقشه  طبق  که  شمع  هر کیلوگرم  ها، به ازاي قیمت  ، این است

 شود. می  پرداخت
باشد و نیز  می  الزم  ها با جوشکاري از آن  و یا ترکیبی  ، نبشی ، ناوانی ، ورق از تیرآهن  فلزي  هاي شمع  تهیه  هزینه  شامل 100506  ردیف  بهاي .6

 باشد. می  الزم  با جوشکاري  یا ورق  از سپر فلزي  توخالی  فلزي  شمع  تهیه  هزینه  شامل 100507  بهاي
سپر   شود که می  پرداخت  و تنها در مواردي  تاس  مختلف  هاي اندازه  ، به ابعاد و انواع فلزي  سپرهاي  تهیه  هزینه  شامل 100503  ردیف  بهاي .7

، در  از کوبیدن  پس  در بار اول  شود که می  پرداخت  ، در صورتی ردیف  این  کامل  بماند. قیمت  کارفرما در کار باقی  یا با تصویب  نقشه  طبق
  دستگاه  و تشخیص  با محاسبه  ردیف  شود، درصد پرداخت  اشتهگذ  باقی  در زمین  بار مصرف  از یک  بیش  که  بماند. در مورد سپري  باقی  زمین

 . است  منظور شده  پنجم  فصل  هاي در قیمت  آن  استهالك  شود میزان  خارج  سپر از زمین  که  و تایید کارفرما خواهد بود. در مواردي  نظارت
  باشد، بابت  است شده  مشاور ساخته  یا دستور کار مهندس  نقشه  طبق  که  نآ  رود کمتر از طول فرو می  در زمین  که  فلزي  شمع  طول  هر گاه .8

  شمع  اضافی  طول  آنکه  شرط  شود. به می  پرداخت  مربوط  ردیف  کامل  بهاي  است  قرار گرفته  طبیعی  از زمین  خارج  که  از شمع  قسمت  آن  تهیه
 دیگر نباشد.  هاي در شمع  استفاده  قابل

 است. 9/10اي پیچ و مهره منظور شده در این فصل، از نوع به .9
 باشد. در صورت استفاده از پروفیل بال پهن در کالفبندي،  به کل وزن کالفبندي قابل اعمال می 100303 بها به ردیف اضافه .10
 تابلیه در امتداد محور راه است.ها،  منظور از دهانه، فاصله داخل به داخل بین دو پایه هر دهانه در ارتفاع زیر  در پل .11
و یا  "AASHTO-M167  "آیین نامه آشتو 12رعایت تمام ضوابط فنی مندرج در فصل  100710الی  100701. در اجراي ردیفهاي شماره 12-1

مطابق با ها باید و مشخصات فنی اعالم شده در مشخصات فنی خصوصی پیمان الزامی است. تمامی پیچ ”ASTM-A1018“استاندارد 
و استاندارد  "ASTM-A153یا  Class 55  ASTM-B695"با پوشش گالوانیزه مطابق ضوابط  "ASTM-A449-07b"مشخصات فنی آیین نامه 

 باشد. 9065 -1ملی ایران به شماره 
و اجراي انواع بتن،  ) هزینه هاي مربوط به پی کنی، تهیه100710الی  100701هاي فلزي با ورق موجدار (ردیفهاي . در اجراي پل12-2

 شود.هاي مربوطه پرداخت میآرماتوربندي و دیگر اقدامات مورد نیاز حسب مورد از فصل

 
 

 

۵۴  
 

 



  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 جهت هامهره و چیپ هیکل همراه به ورق ازي فلزي هاپل قطعات ساختن و مصالح هیتههزینه 100710تا100701. در ردیفهاي شماره 12-3

 و ونیفونداس به چنل سیب اتصالي هابولت ونیفونداسي رو بر پل منینش محل در(ناودانی نشیمن)  چنل سیب گر،یکدی به هاورق اتصال
کیلومتر از محل ترخیص کاال  30کیلومتر منظور شده است. هزینه حمل مازاد بر  30ها تا و همچنین هزینه حمل ورق ارتفاع هر در پل نصب

شود. در ردیفهاي یاد هاي مندرج در فصل بیستم محاسبه و پرداخت میرد از ردیفیا محل تولید (در داخل کشور) تا محل نصب حسب مو
 شود.  ها منظور شده است و بهاي جداگانه بابت آن پرداخت نمیپوشی ورقشده هزینه هم

گرم بر مترمربع (مجموع  600 مقدار به قیعم و گرم زهیگالوان اتیعمل انجام 100710 تا 100701ي هافیرد در گرم زهیگالوان از منظور. 12-4
میلیمتر و بیشتر مطابق با  5/3هاي با ضخامت گرم بر مترمربع براي ورق 900میلیمتر و  5/2و  2هاي با ضخامت دو طرف ورق) براي ورق

 .باشد یم PN-ENISO1461و یا  ASTM-B695 class55استاندارد 
ارد پیمانکار گواهی مشخصات فنی محصول را که توسط تولید کننده یا ضرورت د 100710الی  100701هاي  . براي پرداخت ردیف12-5

 عرضه کننده و هم چنین خود پیمانکار مهر شده است را به مهندس مشاور ارایه دهد.

 
 

 

۵۵  
 

 



  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 کیلوگرم ١۴٢٬٠٠٠  
تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای 

 متر، در هر ارتفاع. ٢۴فلزی به دهانه تا 
١٠٠١٠١ 

 کیلوگرم ١۴٧٬٠٠٠  
تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای 

 متر، در هر ارتفاع. ٣۶متر تا  ٢۴فلزی به دهانه بیش از 
١٠٠١٠٢ 

 کیلوگرم ١۴٩٬۵٠٠  
تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای 

 متر، در هر ارتفاع. ۴٨متر تا  ٣۶فلزی به دهانه بیش از 
١٠٠١٠٣ 

 کیلوگرم ١۶٠٬۵٠٠  
تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای 

 متر، در هر ارتفاع. ۶٠متر تا  ۴٨فلزی به دهانه بیش از 
١٠٠١٠۴ 

 کیلوگرم ١۶۴٬٠٠٠  
تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای 

 متر، در هر ارتفاع. ٢۴فلزی به دهانه تا 
١٠٠٢٠١ 

 کیلوگرم ١۶٩٬٠٠٠  
مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای تهیه 

 متر، در هر ارتفاع. ٣۶متر تا  ٢۴فلزی به دهانه بیش از 
١٠٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ١٧١٬٠٠٠  
تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای 

 متر، در هر ارتفاع. ۴٨متر تا  ٣۶فلزی به دهانه بیش از 
١٠٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ١٨٢٬۵٠٠  
تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای 

 متر، در هر ارتفاع. ۶٠متر تا  ۴٨فلزی به دهانه بیش از 
١٠٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم 

تهیه مصالح فلزی گالریهای بهمن گیر و ساخـت و نصـب 
 آنها با مقاطع فوالدی، به طور کامل.

١٠٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ١٢٩٬٠٠٠

ها از تیرآهن  بندی داخل تونل کالفتهیه مصالح فلزی برای 
معمولی و مانند آن (قاب)، ساخت و نصب آ نها به طور 

 کامل، در حالی که در کار باقی بماند.

١٠٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ٩٨٬٩٠٠

بندی از میلگرد و مانند آن  تهیه مصالح فلزی برای کالف
ها به طور کامل داخل تونل، در  (لتیس) ساخت و نصب آ ن

 کار باقی بماند. حالی که در

١٠٠٣٠٣ 

  

 درصد ۵

درتونل هرگاه  ١٠٠٣٠٣و١٠٠٣٠٢های  بها به ردیف اضافه
متر باشد،  ٢۵٠فاصله از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

متر  ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر. برای  ٢۵٠به ازای هر
 های بیشتر. سوم دو بار، و به همین ترتیب برای طول

١٠٠٣٠۴ 

 کیلوگرم ٣۶٬٨٠٠  
، در صورت استفاده از ١٠٠٣٠٢بها نسبت به ردیف  اضافه

 پروفیل بال پهن.
١٠٠٣٠۵ 

  
 درصد ١٫۵

در صورتی که  ١٠٠٣٠٣و  ١٠٠٣٠٢های  بها به ردیف اضافه
های آبدار بوده و نشت آب به  قاب گذاری یا لتیس در زمین

 ای باشد. صورت قطره

١٠٠٣٠۶ 

 
 

 

۵۶  
 

 



  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  
 درصد ۴

در صورتی که  ١٠٠٣٠٣و   ١٠٠٣٠٢های  بها به ردیف اضافه
های آبدار بوده و نشت آب به  قاب گذاری یا لتیس در زمین
 صورت روان و جاری باشد.

١٠٠٣٠٧ 

  

 مترطول 

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

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

١٠٠۴٠١ 

  

 مترطول 

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

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

١٠٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ١١١٬٠٠٠  
فلزی و ساخـت و نصـب پوشـش فلزی برای تهیه مصالح 

 درز انبساط در پلها.
١٠٠۴٠٣ 

 ١٠٠۵٠١ به هر اندازه. Hتهیه شمعهای فلزی بامقطع  کیلوگرم   

 ١٠٠۵٠٢ تهیه شمعهای فلزی لوله ای به هر اندازه. کیلوگرم ۶٨٬۵٠٠  

 کیلوگرم ٧۴٬٢٠٠  
تهیه سپرفلزی به هراندازه، در صورتی که سپر در محل 

 کوبیده شده باقی بماند.
١٠٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ٧۴٬۴٠٠  
به هر قطر برای عملیات  (CASING)تهیه لوله های فلزی 

 حفاری، در حالتی که لوله در محل حفاری باقی بماند.
١٠٠۵٠۴ 

 کیلوگرم ١۴٨٬۵٠٠  
تهیه و نصـب حفاظ فلزی نوک شمعها و سپرهای بتنی پیش 

 ساخته.
١٠٠۵٠۵ 

 کیلوگرم ٨۵٬٠٠٠  
تهیه شمع فلزی از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی 

 از آنها.
١٠٠۵٠۶ 

 ١٠٠۵٠٧ تهیه شمع فلزی توخالی از سپر فلزی یا ورق. کیلوگرم ٩٢٬۶٠٠  

  
 کیلوگرم 

، در صورت ١٠٠١٠۴تا  ١٠٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
 .٣٧STبه جای فوالد   ۵٢STاستفاده از فوالد 

١٠٠۶٠١ 

  

 مترطول ٢٩٬٢۶٠٬٠٠٠

 ٣٫۵تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و  (سه و نیم) میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
  متر . ٢همسطح و با مقطع نیم دایره به قطر 

١٠٠٧٠١ 

  

 مترطول ١٧٬١٣٨٬٠٠٠

(دو)  ٢کامل ورق موجدار به ضخامت  تهیه مصالح و نصب
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس  میلی

چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو زیرخاکی و با 
 متر. ٢مقطع نیم دایره به قطر 

١٠٠٧٠٢ 

 
 

 

۵٧  
 

 



  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  

 مترطول ۵٠٬١۶٠٬٠٠٠

 ۴تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و  میلی(چهار) 

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 متر. ١متر و ارتفاع  ٢همسطح و با مقطع مستطیلی دهانه 

١٠٠٧٠٣ 

  

 مترطول ٣٧٬۶٢٠٬٠٠٠

 ٢٫۵تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
گالوانیزه گرم به همراه پیچ و متر با پوشش  (دو و نیم) میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 متر. ١متر و ارتفاع  ٢زیرخاکی و با مقطع مستطیلی دهانه 

١٠٠٧٠۴ 

  

 مترطول ۴٩٬١١۵٬٠٠٠

 ٣٫۵تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
پیچ و  متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه (سه و نیم) میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 متر. ٣همسطح و با مقطع نیم دایره به قطر 

١٠٠٧٠۵ 

  

 مترطول ٢٨٬۶٣٣٬٠٠٠

(دو)  ٢تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس  میلی

گالوانیزه برای آبرو زیرخاکی با مقطع چنل نشیمن با پوشش 
 متر. ٣نیم دایره به قطر 

١٠٠٧٠۶ 

  

 مترطول ٧٣٬١۵٠٬٠٠٠

 ۴تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و  (چهار) میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 ١٫٢٠متر و ارتفاع  ٣مستطیلی دهانه همسطح و با مقطع 

 متر.

١٠٠٧٠٧ 

  

 مترطول ۴٨٬٠٧٠٬٠٠٠

 ٢٫۵تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و  (دو و نیم) میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو 
 ١٫٢٠و ارتفاع  متر ٣زیرخاکی و با مقطع مستطیلی دهانه 

 متر.

١٠٠٧٠٨ 

  

 مترطول ١۵٠٬۴٨٠٬٠٠٠

(چهار)  ۴٫٠تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس  میلی

چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو یا پل زیرگذر 
 متر. ٨٫٠×  ٢٫۴٠همسطح و مقطع مستطیلی با ابعاد 

١٠٠٧٠٩ 

  

 مترطول ٨٩٬٨٧٠٬٠٠٠

 ٢٫۵تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 
متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و  (دو و نیم) میلی

مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو یا 
 ٨٫٠×  ٢٫۴٠پل زیرگذر زیرخاکی و مقطع مستطیلی با ابعاد 

 متر.

١٠٠٧١٠ 

 
 

 

۵٨  
 

 



  سبک  فوالدی  . کارهای یازدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  سبک  فوالدی  . کارهای یازدهم  فصل

 
  مقدمه

 
استاندارد   و به مأخذ جدولهاي  تئوریک  وزن  کار طبق  گیرد، وزن می  کار صورت  وزن  ها بر اساس آن  پرداخت  که  هایی در مورد ردیف .1

 و منظور خواهد شد.  محاسبه  سازنده  کارخانه  یا جدولهاي  مربوط
  و کارهاي  زدن ، سنگ و همچنین  ، پرچکاري و مهره  پیچ  ، بستن ، جوشکاري ، سوراخکاري برشکاري  ، بهاي فصل  این  هاي ردیف  در تمام .2

منظور   واحد مربوط  هاي ، در قیمت و مانند آن  ، پرچ و مهره  الکترود، پیچ  و مصرف  به تهیه  مربوط  هاي ، هزینه . همچنین است  ، منظور شده مشابه
 نخواهد شد.  پرداخت  وزن  بها یا اضافه اضافه  بابت  و از این  شده

  هاي فصل  هاي از ردیف  ها، جداگانه آن  سازي و پی  کنی پی  دارد، هزینه  سازي و پی  کنی ها نیاز به پی نآ  اجراي  که  فصل  از این  هایی ردیف .3
 شود. می  کار پرداخت  حجم  قلت  علت  به 30/1  ضریب  با اعمال  مربوط

در بقیه  باشد. می  شده  در نظر گرفته  مشخصات  به  با توجه  گالوانیزه 9/10یا  8/8  از نوع 110103  در ردیف  شده  بکار برده  و مهره  پیچ .4
 ها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فوالد نرم معمولی است. ردیف

کمتر یا   ضخامت  دستور کارفرما این  طبق  باشد چنانچه می  میکرون 100  میزان  ها به ها و زبانه تسمه  کردن  گالوانیزه  براي 110105  ردیف .5
 شود. می  مزبور محاسبه  متناسباً از ردیف  آن  ود بهايبیشتر ش

به باتوجه  (overlap)اب همپوشانی ستحوالدي نصب شده با اف هاي س وزن تئوریک شبکه، براسا(wire mesh)هاي فوالدي   وزن شبکه .6
 شود.  یم هبساحها و مشخصات فنی ویا دستور کار مربوط م  نقشه

 هاي ناشی از موارد زیر در نظر گرفته شده است : میلگرد پیش جوش (مش) هزینههاي اجراي شبکه  . در ردیف7
شود و  . تهیه، آماده سازي و نصب مهار کننده هاي مورد نیاز (سنجاقی، هر نوع مالت سیمانی، میلگردهایی که براي تثبیت مش نصب می7-1

 شود)، هاي فوالدي که به کمک تفنگ بادي نصب می هاي انتظار و یا میخ سیم
هاي مورد نیاز. سطوح حفاري شده، توسط مهار کننده. بریدن و خم کردن، نصب و تثبیت و منطبق کردن شبکه فوالدي در هر ارتفاع با 7-2

 
 

 

۵٩  
 

 



  سبک  فوالدی  . کارهای یازدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راهفهرست بهای واحد پایه رشته راه، 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ١۴٩٬۵٠٠

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

 های راه و نظایر آن.

١١٠١٠٢ 

 کیلوگرم ١۵٢٬٠٠٠  
های آجدار فوالدی به ابعاد مختلف  تهیه و نصب تسمه

 برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم.
١١٠١٠٣ 

 کیلوگرم ١٠۴٬٠٠٠  
گیر فوالدی در قطعات  های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه

 بتنی پیش ساخته برای مسلح کردن خاک.
١١٠١٠۴ 

 کیلوگرم ۴٩٬٩٠٠  
در صورتی که  ١١٠١٠۴و  ١١٠١٠٣بها به ردیفهای  اضافه
 میکرون گالوانیزه شوند. ١٠٠میزان   ها و زبانه ها به تسمه

١١٠١٠۵ 

 کیلوگرم ٩٨٬۶٠٠  
تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و عالیم راه به هرشکل و 

 اندازه، ساخـت و نصـب کامل آنها به غیر از صفحه تابلو.
١١٠٢٠١ 

 کیلوگرم ١١٧٬۵٠٠  
تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی (فنـس) به 

 هرشکل و اندازه و نصـب کامل آن.
١١٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ١٢۴٬٠٠٠  
تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبشی، 

 ناودانی و مانند آنها.
١١٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ١٣٧٬۵٠٠  
پروفیلهای تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با 

 توخالی.
١١٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ١١۶٬۵٠٠  
تهیه و نصـب تور سیمی گالوانیزه حصاری برای حفاظ 

 اطراف جاده ها پلها و مانند آنها با لوازم اتصال.
١١٠٢٠۵ 

 ١١٠٢٠۶ تهیه و نصـب سیم خاردار با اتصاالت الزم. کیلوگرم ١٠٨٬۵٠٠  

  
 کیلوگرم ٨۶٬٧٠٠

پایه، دستـک فلزی از نبشی، تهیه، ساخـت و کارگزاری 
سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصـب سیم 

 خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه.

١١٠٢٠٧ 

 کیلوگرم ١٢٨٬٠٠٠  
تهیه مصالح فلزی و ساخـت و نصب تابلوهای عالیم ثابت 

 آهن. خطی خطوط راه
١١٠٢٠٨ 

 کیلوگرم ١١٩٬۵٠٠  
ناودان و درپوشهای چدنی، برای تهیه و نصب لوله، سر 

 تخلیه آبهای سطحی روی پلها و موارد مشابه آن.
١١٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ۶۶٬۴٠٠

تهیه درپوشهای چدنی با قابهای مربوط و نصـب آنها روی 
چاهکها، به انضمام تهیه و به کار بردن مصالح الزم برای 

 تحکیم قابها.

١١٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ٧٧٬۵٠٠

دریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی روی تهیه و نصـب 
ابروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای 

 الزم با جوشکاری و ساییدن.

١١٠٣٠٣ 

 
 

 

۶٠  
 

 



  سبک  فوالدی  . کارهای یازدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راهفهرست بهای واحد پایه رشته راه، 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ١٠٢٬٠٠٠

تهیه شبکه میل گرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میل 
گرد ساده، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم 

 الزم.پیچی 

١١٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ٨۴٬٧٠٠

تهیه شبکه میل گرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میل 
گردآجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم 

 پیچی الزم.

١١٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم ١۵٠٬٠٠٠

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش (مش) ساخته شده از 
کار گذاشتن ها، به انضمام بریدن و  میلگرد ساده داخل تونل

 همراه با سیم پیچی و سیم انتظار الزم.

١١٠۴٠٣ 

  
 کیلوگرم ١٣٣٬۵٠٠

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش (مش) ساخته شده از 
ها، به انضمام بریدن و کار  میلگرد آجدار داخل تونل

 گذاشتن همراه با سیم پیچی و سیم انتظار الزم.

١١٠۴٠۴ 

  

 درصد ۵٫۵

بندی درتونل هرگاه فاصله های مش  بها به ردیف اضافه
متر  ٢۵٠بندی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از  مش

 ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر.  برای  ٢۵٠باشد، به ازای هر
 های بیشتر. متر سوم دو بار، و به همین ترتیب برای طول

١١٠۴٠۵ 

  
 درصد ١٫۵

در صورتی که  ١١٠۴٠۴و   ١١٠۴٠٣های  بها به ردیف اضافه
های آبدار بوده و نشت آب به صورت  در زمین بندی مش
 ای باشد. قطره

١١٠۴٠۶ 

  
 درصد ۴

در صورتی که  ١١٠۴٠۴و  ١١٠۴٠٣های  بها به ردیف اضافه
های آبدار بوده و نشت آب به صورت  بندی در زمین مش

 جاری باشد.

١١٠۴٠٧ 

 
 

 

۶١  
 

 



 درجا  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 درجا  . بتن دوازدهم  فصل

 
  مقدمه

 
 شود.  تعیین  آن  صراحتاً نوع  ، مگر آنکه است  پرتلند معمولی  ، سیمان عام  صورت  به  ، منظور از سیمان فصل  این  هاي ردیف  در تمام .1
 خواهد بود.  پیمان  فنی  به مشخصات  ، با توجه در بتن  مصرف  ، برايکوهییا   اي رودخانه  به صورت  و ماسه  شن  انتخاب .2
و   مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل  یک  تا فاصله  و حمل  ، بارگیري سنگی  مصالح  تهیه  ، هزینه فصل  این  هاي ردیف  در تمام .3

ردیفهاي فصل از مورد،   مازاد، بر حسب  حمل  کیلومتر تجاوز کند. بهاي  از یک  سنگی  مصالح  حمل  فاصله  . هر گاه است  ، منظور شده باراندازي
 شود.  می  ، پرداختحمل و نقل

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

،  و باراندازي  مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  فصل  واحد این  هاي ، در قیمت مصرفی  آب  و حمل  ، بارگیري بهاي .5
لیتر  250لیتر براي ساخت و  250(لیتر  500  بر مبناي  اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهاي  مازاد بر یک  حمل  فاصله  ه. هر گا است  منظور شده

 شود. می  ، پرداخت ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقلاز ،  بتن  هر متر مکعب  برايبراي عمل آوري) 
  ، هر گونه نمودن  ، مرتعش مختلف  به اشکال  بتن  ، ریختن مصرف  به محل  در کارگاه  شده  تهساخ  بتن  ، حمل ، ساختن مصالح  بندي دانه  هزینه .6

در صورتی  . است  ها منظور شده واحد ردیف  ها، در بهاي و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن  ، مرطوب بتن  و پاش  ، ریخت کردن  از متراکم  ناشی  افت
 ردیفهاي پیش بینی شده در فصل حمل و نقلاز بتن تا محل مصرف باید با تراك میکسر حمل شود  که بتن به لحاظ بعد فاصله ایستگاه

 شود. پرداخت می
 کسرنخواهد شد.  ریزي بتن  یا کمتر باشد، از حجم  متر مکعب 05/0ها  از آن  هر یک  حجم  که  در بتن  شده  تعبیه  هاي حفره  حجم .7
 .یستن  پرداختقابل  شرینظافت (مگر) و بتن ریزي با فین  ايه براي بتن، 120301  ردیفي اهب .8
 شود. نمی  به باال پرداخت  از پی  ریزي بتن  بهاي ، اضافه120305و  120304  هاي از ردیف  هر یک  با پرداخت .9
 خواهد بود.  ، تا زیر دال ارتفاع  محاسبه  باشد، مبناي  شده  تشکیل  از دال  پل  تابلیه  ، چنانچه120305و  120304  هاي در ردیف .10
بر   عالوه  بهایی اضافه  گونه شود، هیچ  میکسر انجام  با تراك  آن  ساز و حمل بتن  دستگاه  توسط  بتن  ، ساخت فنی  مشخصات  طبق  چنانچه .11

ساز،  بتن  دستگاه  تا محل  بتن  سنگی  و مصالح  آبکیلومتر   مازاد بر یک  حمل  شود، ولی نمی  ، پرداخت فصل  در این  شده  بینی پیش  هاي قیمت
ردیف  از ، شده  ریخته  بتن  حجم  ، بر حسب مصرف  ساز تا محل بتن  دستگاه  میکسر از محل  با تراك  بتن  شود و حمل می  و پرداخت  محاسبه

 مشاور برسد.  تأیید مهندس  ساز باید به بتن  تگاهاستقرار دس  محل  حالت  شود. در این می  ، پرداخت پیش بینی شده در فصل حمل و نقل
شستشو و تمیز کاري  شامل ،است شده بینی پیش ها تونل در حفاظتی عملیات انجام منظور به که ،120402 و 120401 هاي ردیف واحد بهاي .12

 وسایل آزمایش انجام ،آزمایشی هاي پانل تهیه ،آزمایشی هاي نمونه برداشت زودگیر، اضافی مواد با پاشی اجراي بتن و مصالح سطوح، تهیه

ها  نقشه روي از شده گیري اندازه نظري مساحت حسب بر ،پرداخت قابل مقادیر ،است عملیات صحیح براي اجراي الزم کارهاي و حفاري
 .شد خواهد محاسبه تونل نیمرخ واقعی پرداخت قابل خط طول در (مقطع حفاري طبق نقشه)

به   مربوط  هاي هزینه  تمام  ، شامل است  شده  بینی ها پیش در تونل  حفاظتی  عملیات  به منظور انجام  ، که120505تا  120501  هاي ردیف  بهاي .13
  تزریق  براي  الزم  کارهاي  و تمام  ، مواد کمکی گیري ، آزمایشها و اندازه تزریق  هاي و لوله  دستگاه  به انضمام  و تزریق  ، حفر سوراخ مصالح  تهیه

  گیري اندازه  و در برگهاي  مشاور رسیده  مهندس  تصویب و به  شده  تزریق  در واقع  که  از مقادیري  است  ، عبارت پرداخت  . مقادیر قابل است
  پوشش به  مربوط  در قیمتکار،   این  نخواهد آمد و هزینه  عمل به  اتصالی  تزریق  بابت  اي جداگانه  پرداخت  گونه . هیچ است  شده  ثبت  روزانه
 . است  منظور شده  دایمی
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  در مورد ردیف  مصرفی  خشک  و منظور از ماده  است  مصرفی  مواد خشک  براي 120505تا  120502  هاي در ردیف  مورد محاسبه  وزن

 باشد. می  شده  مصرف  سیمان  وزن 120502
  از اجراي  ناشی  هاي هزینه  اضافه  شود و به منظور جبران ، برآورد می فصل  این  هاي از ردیف  ها، با استفاده شمع  شده  حفاري  محل  ریزي بتن .14
 به  مبنا و با توجه  نیز بر همین  آن  پرداخت  که  است  شده  بینی ، پیش کوبی و شمع  حفاري  ، از فصل050802  ردیف  بهاي ها، اضافه شمع  بتن

 د.شو می  انجام 18تا  15  بندهاي
  روانی  شود و باید داراي می  انجام  حفاري  از گل  با استفاده  لزوم  و در صورت )Tremie(  ترمی  به وسیله  حفاري  در محل  ریزي بتن .15

)Slump( 15  محل  خالی  اهايفض  تمام  بتن  باشد که  شود و به صورتی  انجام  ریزي بتن  باید در حین  روانی  گیري متر باشد. اندازه سانتی 18تا  
دارد،   ادامه  ریزي بتن  که  شود، در مدتی  استفاده  مخصوص  از غالف  بتن  ریختن  براي  که  منظور، در صورتی  این  را کامالً پر کند. به  حفاري
 12  به طور مستمر و حداقل  باشد و بتن  متر در بتن 3  حداقل  همیشه  آن  انتهاي  کرد که  باید توجه  شود، ولی  کشیده  بیرون  کم باید کم  غالف

در   ترمی  لوله  انتهاي  همواره  شود که  شود، باید کامالً دقت  انجام  و بنتونیت  آب  در مخلوط  ریزي بتن  شود. چنانچه  ریخته  در ساعت  متر مکعب
  ها نشان در نقشه  که  متر باالتر از رقومی  حداکثر یک  تا رقوم  یزير آید. بتن  به عمل  جلوگیري  و بنتونیت  آب  شدن  باشد تا از مخلوط  باقی  بتن
  بتن  ریختن  شود تا براي  بریده  مورد لزوم  ها تا اندازه آن  ها، باید سر تمام شمع  ریزي کار بتن  از اتمام  و پس  خواهد یافت  ، ادامه است  شده  داده
 شود.  کامالً آماده  پایه
  هاي شمع  و براي  شمع  متر طول  حداکثر یک  متر، معادل  تا قطر یک  هاي شمع  شود، براي  باید بریده  ، که از شمع  قسمت  آن  زيری بتن  بهاي .16

شود،   باید بریده  که  از شمع  قسمت  آن  بریدن  شود. بهاي می  و پرداخت  ، محاسبه و حداکثر برابر قطر شمع  اجرا شده  طول  با قطر بیشتر، معادل
 شود. می  ، پرداخت تخریب  عملیات  از فصل  مربوط  هاي ردیف  براساس

  پرشدن  براي  بتن  مصرف  شود، اضافه می  انجام  ترمی  به طریق  ، که آن  خالی  و فضاهاي  شده  حفاري  هاي در محل  ریزي  بتن  براي .17
  پرداخت  مشاور قابل  یا تأیید مهندس  نقشه  طبق  تئوریک  درصد مازاد بر حجم 10  ، حداکثر تا سقف شمع  و انبار انتهاي  جداره  سوراخهاي

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

  بتن  اجراي  و همچنین  آب  در زیر سطح  ریزي و بتن  مخصوص  از غالف  از استفاده  ناشی  ، صعوبت حفاري  هاي در محل  ریزي ر مورد بتند .18
 شود. نمی  پرداخت  بابت  از این  بهایی و اضافه  ها منظور شده ، در قیمت مسلح در بتن

 . نیست  پرداخت  ، قابل120309  با فینیشر، ردیف  ریزي بتن  ردیف  با پرداخت .19
 شود: مطابق زیر عمل می  بتن  هاي از افزودنی  استفاده در مورد .20
)، با توجه 120404تا  120401 يها فیمورد مصرف در رد ریمواد زودگ يباشد (به استثنا يبتن ضرور يها  ی. چنانچه استفاده از افزودن20-1

 نیا يها فیو جزو رد هیواحد مورد نظر ته يدار، شرح و بها ستاره يها  فیرد هیبر اساس دستورالعمل ته از،یبه نوع و مشخصات ماده مورد ن
 .شود یم نظورفصل م

ماکرو از  يا شبکه يتارها -دهیهم چسب به يها رشته زیمتشکل از ر يا به شکل تک رشته يمریمرکب پل افیمربوط به ال 121114 فی. رد20-2
و پرداخت آن منوط به درج در برآورد و  شود یبتن م یکیخواص مکان يه به مخلوط بتن اضافه شده و سبب ارتقااست ک نیفیال یجنس پل

منوط به اضافه کردن هزار گرم  121114 فی. پرداخت ردباشد یاجرا م نیح مانکاریبه پ یابالغ  دستور کار ای مان،یپ یخصوص یمشخصات فن
 مهندس مشاور دارد. دییهر متر مکعب بتن و تا يبه ازا

 شود. می  انجام  بست و چوب  بندي قالب  در فصل  شده  تعیین  روش  طبق  ریزي بتن  ارتفاع  گیري اندازه  فصل  در این .21
هاي سطح  باشد بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از قسمت ظور از ضخامت بتن پاشیده، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده مین. م22
ها و مشخصات فنی کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی براي پرکردن   پاشی نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه بتن

قل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتالفی و تمیز کردن محیط کار از بتن اتالفی و خارج کردن آن داناهمواریهاي سطحی و تامین ح
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 اشی منظور گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفتمواد در بهاي ردیف بتن پ

 هاي بتن پاشی هزینه اجراي عملیات در سطوح با هر زاویه و ارتفاع منظور شده است. . در بهاي ردیف23
خروج آب با ریزش شدید مقطع حفاري گیرد که نشت آب بسیار شدید باشد و  فقط به مقاطعی از تونل تعلق می 120405بهاي ردیف  اضافه. 24

 توأم باشد. ردیف فوق پس از تایید مهندس مشاور و تایید کارفرما قابل پرداخت می باشد.
 باشد. در مقاطع آبدار تونل با تایید مهندس مشاور می 120404و  120403هاي  . شمول هر یک از ردیف25
و با  120703هاي بتن پاشی و بتن ریزي در تونل بهاي مربوط بر اساس ردیف  دیفکیلوگرم در ر 300. در صورت مصرف سیمان مازاد بر 26

 شود. اعمال ضریب صعوبت عمق تونل محاسبه و پرداخت می
قابل پرداخت  120902. چنانچه تونل بصورت تمام مقطع و با قالب یکپارچه بتن ریزي شود با تایید مهندس مشاور تمامی بتن ریزي از ردیف 27

 .می باشد
کنی شده انجام  ریزي مستقیما در زمین پی بندي نباشد و بتن ها با بتن وزنی نیاز به اجراي قالب . چنانچه به تایید مهندس مشاور براي اجراي پی28

طبق نقشه داراي شود. به عنوان مثال اگر ابعاد پی  متر به ابعاد پی طبق نقشه اضافه می سانتی 3شود براي محاسبه حجم بتن پی، از هر طرف مقدار 
 متر باشد. حجم بتن منظور شده برابر خواهد بود با: 1متر طول و ارتفاع پی بتنی  11متر عرض،  5/1

 

 06/11×  56/1×  1=  25/17 متر مکعب
 

 ):121102و  121101هاي  ي بتنی غلتکی (ردیف . در اجراي رویه29
دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداري روسازي بتنی "با عنوان  و اجرایی فنیامور نظام  731تمام مشخصات فنی مندرج در نشریه شماره  -

 و همچنین مشخصات فنی خصوصی پیمان باید رعایت شود. "راه ها
تن بر ساعت و از نوع شافت دوقلو و فینیشر از نوع چرخ زنجیري  120ساز (بچینگ) مورد استفاده باید داراي حداقل ظرفیت  ایستگاه بتن -

ي بتنی غلتکی باشد. در هر صورت ماشین آالت مورد استفاده باید با مشخصات مندرج در مشخصات فنی  راي رویهمخصوص اج
 خصوصی پیمان مطابقت داشته باشد.

 مگاپاسکال منظور شده است. 3روزه برابر با  28و مقاومت خمشی مشخصه نمونه  30Cبتن داراي حداقل رده مقاومت فشاري مشخصه  -
هاي تولید، پخش، تراکم با هر ضخامت، تامین و حمل آب مورد نیاز  هاي مربوط به افت و ریز (پرت ) مصالح و بتن، صعوبت هزینهتمام  -

طولی (احتمالی) و بندهاي سازي بندهاي  آمادهبرداري و  ، لبهروزه تا فاصله یک کیلومتر 7آوري  آوري اولیه آنی و عمل ساخت و عمل
 ، بارگیري، حمل و تخلیه مصالح واریخته لحاظ شده است.عرضی اجرایی مراحل کار

و  121101متر از ردیف شماره  سانتی 20متر باشد، بهاي حجم واقع تا ضخامت  سانتی 20ي بتنی غلتکی بیشتر از  چنانچه ضخامت رویه -
 شود. پرداخت می 121102متر از ردیف  سانتی 20حجم واقع در ضخامت باالي 

و دیگر فصول  ي فصل پانزدهمها ي بتنی غلتکی اجرا شده نیاز به اجراي آسفالت باشد هزینه آن بر اساس ردیف یهچنانچه بر روي ال -
 شود. محاسبه می مرتبط

هاي  چنانچه مطابق با مشخصات فنی خصوصی پیمان و دستور کار کارفرما نیاز به اجراي نوار آزمایشی باشد، هزینه کار بر اساس ردیف -
 شود. لتکی پرداخت میي بتنی غ رویه
 :120201. در اجراي ردیف 30

در بهاي واحد ردیف تمام هزینه هاي مترتب از جمله  تهیه تمام مصالح ، حمل و تولید بتن ، بارگیري حمل و پخش با فینیشر مخصوص 
غزان اجراي داول و تاي بار منظور بتن براي اجراي رویه بتنی به انضمام تنظیم نهایی سطح، شیب بندي، تسطیح، رگالژ، ماله کشی، قالب ل

 "ها دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداري رویه بتنی راه"با عنوان  731شده است. رعایت تمام مشخصات فنی مندرج در ضابطه شماره 
 الزامی است.
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 بچینگ مورد استفاده باید داراي حداقل مشخصات زیر باشد:

مترمکعب در ساعت و با شافت دوقلو باشد براي عرضهاي  120متر ، باید  6به عرض تا ـ حداقل ظرفیت بچینگ تولید بتن براي فینیشر 
 بیشتر باید از بچینگ با ظرفیت بیشتر استفاده شود. 

سیلو (دو سیلو براي مصالح سنگی درشت دانه و دو سیلو جهت ماسه) با سیستم توزین اتوماتیک و همچنین  4ـ بچینگ باید حداقل داراي 
 و تزریق آب مصرفی روان کننده و حباب ساز به طور جداگانه باشد. امکان توزیع

 فینیشر مورد استفاده باید داراي مشخصات زیر باشد:
 متر و مجهز به سیستم کنترل مختصات و سنسور براي اجراي اتوماتیک رقوم سطح بتن 6ـ عرض آن حداقل 

 ـ داراي ویبره اتوماتیک و سیستم نصب داول و تاي بار
 به قالب لغزنده (اجراي قالب بندي مجاز نیست) ـ مجهز

 ـ داراي ماله تسطیح و تنظیم سطح اتوماتیک
براي بتن منظور به مقدار کافی هزینه هر نوع افزودنی شیمیایی و حباب زا  120202و  120201،  121101،121102هاي شماره  در ردیف .31

 گیرد. گردیده و پرداخت مازاد صورت نمی
 نصب هزینه. شود بندي پرداخت نمی اجراي بتن با قالب لغزنده مورد نظر بوده و بهاي جداگانه بابت قالب 120202در ردیف شماره  .32

 . شود می پرداخت نهم فصل در شده بینی پیش ردیف از آن تهیه هزینه و است شده منظور کار واحد بهاي در فوالدي هاي کابل
 ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقلحسب مورد از  و نیوجرسی بتنی درجا رویه بتنی ومتر بتن درکیل یکبراي حمل مازاد بر . 33

 .پرداخت میشود
 ،بتن در دال يشود، بابت اجرا یپرداخت م 12شده از فصل  ینیب شیپ يها فیحسب مورد از رد یلیخطوط ر يبتن دال روساز. 34

در  نیهمچن .دشو یبلوك از حجم بتن  کسر نم يحجم تراورس ددر محاسبه حجم بتن اسلب ترك، شود و  یپرداخت نم ییاضافه بها
 شود. یکسر نم از سطح بتن سطح تراورس ،يا سهیمحاسبه سطح ل
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 درجا  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١٬۴٠۶٬٠٠٠  
کیلوگرم سیمان در متر مکعـب  ١٠٠تهیه و اجرای بتن، با 

 بتن.
١٢٠١٠١ 

 مترمکعب ١٬۵٣١٬٠٠٠  
کیلوگرم سیمان در متر مکعـب  ١۵٠تهیه و اجرای بتن، با 

 بتن.
١٢٠١٠٢ 

 مترمکعب ١٬۶٨۴٬٠٠٠  
 ١٢تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 

 مگاپاسکال.
١٢٠١٠٣ 

 مترمکعب ١٬٨٢٢٬٠٠٠  
 ١۶تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 

 مگاپاسکال.
١٢٠١٠۴ 

 مترمکعب ١٬٩۴۴٬٠٠٠  
 ٢٠فشاری مشخصه تهیه و اجرای بتن، با مقاومت 

 مگاپاسکال.
١٢٠١٠۵ 

 مترمکعب ٢٬٠۵۴٬٠٠٠  
 ٢۵تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 

 مگاپاسکال.
١٢٠١٠۶ 

 مترمکعب ٢٬١۶٠٬٠٠٠  
 ٣٠تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 

 مگاپاسکال.
١٢٠١٠٧ 

  
 مترمکعب ٣٬١۵٨٬٠٠٠

 ۴حداقل تهیه مصالح، تولید بتن (با مقاومت خمشی 
مگاپاسکال) و  ٣٠ مگاپاسکال و مقاومت فشاری حداقل

 اجرای رویه بتنی ساده درزدار.

١٢٠٢٠١ 

 مترمکعب ٣٬٣۵۴٬٠٠٠  
 ٣٠ تهیه مصالح و تولید بتن (با مقاومت فشاری حداقل

 مگاپاسکال) و اجرای نیوجرسی با بتن درجا.
١٢٠٢٠٢ 

 مترمکعب ١٢١٬٠٠٠  
چنانچه بتن درضخامتهای بهابه ردیفهای بتن ریزی  اضافه

 متر یا کمتر اجرا شود. سانتی ١۵
١٢٠٣٠١ 

 مترمکعب ٢٠۴٬٠٠٠  
بهای بتن ریزی ازپی به باال در دیوارها و پایه پلها،  اضافه

 متر. ۵برای حجمهای واقع تا ارتفاع 
١٢٠٣٠٢ 

 مترمکعب ٣٨٠٬۵٠٠  
بهای بتن ریزی از پی به باالدر دیوارها و پایه پلها،  اضافه

 متر. ١٠متر تا ۵برای حجمهای واقع در ارتفاع بیش از 
١٢٠٣٠٣ 

 مترمکعب ١٧۶٬۵٠٠  
بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها(دال، تیر و  اضافه

 متر باشد. ۵تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا 
١٢٠٣٠۴ 

  
 مترمکعب ٢٧٢٬٠٠٠

تیر و بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها (دال ،  اضافه
متر  ١٠متر تا  ۵تیرچه)، هرگاه ارتفاع تازیرتیر بیش از 

 باشد.

١٢٠٣٠۵ 

 مترمکعب ١٩٢٬٠٠٠  
بها به ردیفهای بتن درجا برای بتن ریزی تیرهای  اضافه

 تنیده پـس کشیده.
١٢٠٣٠۶ 

 
 

 

۶۶  
 

 



 درجا  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٢۴۴٬٠٠٠  
بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود  اضافه

 کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.و آبکشی حین انجام 
١٢٠٣٠٧ 

 ١٢٠٣٠٨ زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه های بتنی. مترمربع   

 مترمکعب ۶٠٬۵٠٠  
بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن  اضافه

 دربتن مسلح.
١٢٠٣١٠ 

 مترمربع ١٢٬٩٠٠  
ای کردن و پرداخت سطوح بتنی دال روسازی خطوط  لیسه    

 ریلی.
١٢٠٣٢٠ 

  
 مترمربع ١٢۶٬٠٠٠

کیلوگرم  ٣٠٠تهیه و اجرای بتن پاشی جداره تونل با بتن 
متر  سیمان در هر متر مکعب، الیه اول به ازای هر سانتی

 ضخامت.

١٢٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٨٧٬۶٠٠

های بعدی جداره تونل با بتن  تهیه و اجرای بتن پاشی الیه
به ازای هر کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب،  ٣٠٠

 متر ضخامت. سانتی

١٢٠۴٠٢ 

 درصد ٣  
های بتن پاشی در صورتی که بتن پاشی  بها به ردیف اضافه
 ای باشد. های آبدار و نشت آب به صورت قطره زمین

١٢٠۴٠٣ 

  
 درصد ٧

های بتن پاشی در صورتی که بتن پاشی  بها به ردیف اضافه
های آبدار و نشت آب به صورت روان و جاری  زمین
 باشد.

١٢٠۴٠۴ 

 درصد ١۵  
های بتن پاشی در صورتی که بتن پاشی  بها به ردیف اضافه
 های آبدار با نشت آب بسیار زیاد توام با ریزش باشد. زمین

١٢٠۴٠۵ 

  

 درصد ١٠

های بتن پاشی درتونل هرگاه فاصله بتن  بها به ردیف اضافه
متر باشد،  ٢۵٠پاشی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

متر  ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر. برای  ٢۵٠به ازای هر
 های بیشتر. سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول

١٢٠۴٠۶ 

  
 مترمکعب 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با مالت ماسه سیمان 
 در تونلها.

١٢٠۵٠١ 

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با دوغاب سیمان در 
 تونلها.

١٢٠۵٠٢ 

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با خاک رس اصالح 
 شده محلی در تونلها.

١٢٠۵٠٣ 

 ١٢٠۵٠۴ تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با بنتونیت در تونلها. تن   

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با سلیکات سدیم در 
 تونلها.

١٢٠۵٠۵ 
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 درجا  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٢١٬٢٠٠  
به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی که  بها اضافه

 شن و ماسه بتن از سنـگ کوهی تهیه شود.
١٢٠۶٠١ 

 کیلوگرم ١  
در بتن و یا مالتها به  ٢بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه

 .١جای سیمان نوع 
١٢٠٧٠١ 

 کیلوگرم ١۵٠  
در بتن و یامالتها به  ۵بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه
 .١سیمان نوع جای 

١٢٠٧٠٢ 

 مترمکعب ٢٬١۶۴٬٠٠٠  
متر از خط پروزه داخل  ٢تهیه و اجرای بتن، تا ارتفاع 

 کیلو گرم سیمان در مترمکعب بتن. ٣٠٠تونل، با 
١٢٠٩٠١ 

 مترمکعب ٢٬٢٧٠٬٠٠٠  
متر از خط پروژه  ٢تهیه و اجرای بتن، ارتفاع بیش از 

 مترمکعب بتن.کیلو گرم سیمان در  ٣٠٠داخل تونل، با 
١٢٠٩٠٢ 

  

 درصد ۵

های بتن ریزی درتونل هرگاه فاصله بتن  بها به ردیف اضافه
متر باشد،  ٢۵٠ریزی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

متر  ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر. برای  ٢۵٠به ازای هر
 های بیشتر. سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول

١٢٠٩٠٣ 

 مترمکعب ٢٬٧٧٣٬٠٠٠  
تا  (RCCP)ی بتنی غلتکی  تهیه تمام مصالح و اجرای رویه

 متر. سانتی ٢٠ضخامت 
١٢١١٠١ 

 مترمکعب ٢٬۵٧٢٬٠٠٠  
 (RCCP)ی بتنی غلتکی  تهیه تمام مصالح و اجرای رویه

 متر. سانتی ٢٠برای حجم واقع در ضخامت بیشتر از 
١٢١١٠٢ 

  

 مترطول 

به هر  (RCCP)ی بتنی غلتکی  ایجاد درز انبساط در رویه
متر به همراه تمیز کردن محل  میلی ٨تا  ۴عمق و عرض 

درز و تهیه مصالح و پرکردن درز با مواد درزگیر نظیر ماسه 
 قیر.

١٢١١١١ 

  

 مترمکعب 

و  ١٢١١٠١یا  ١٢٠٢٠٢یا  ١٢٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
از الیاف مرکب پلیمری به در صورت استفاده  ١٢١١٠٢یا 

های به هم چسبیده  ای متشکل از ریز رشته شکل تک رشته
 الفین. ای ماکرو از جنس پلی تارهای شبکه -

١٢١١١۴ 
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  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل

 
  مقدمه

 
  ، پرداخت بست و چوب  بندي قالب  ، فصل080702و  080701  هاي مورد از ردیف  ، بر حسب ساخته پیش  بتنی  تیرهاي  فلزي  بندي قالب  بهاي .1

 شود. می
  کارهاي  ازفصل  مربوط  هاي ردیف  و طبق  به طور جداگانه  آن  و بهاي  است  منظور نشده  فصل  این  هاي میلگرد در ردیف  و نصب  تهیه  هزینه .2

 شود. می  با میلگرد، پرداخت  فوالدي
و  ، قطعات  ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از مرکز ثقل  یک  تا فاصله  و حمل  ، بارگیري سنگی  مصالح  تهیه  ، هزینه130101  در ردیف .3

از فصل حمل و مورد،   مازاد، بر حسب  حمل  کیلومتر تجاوز کند، بهاي  از یک  سنگی  مصالح  حمل  فاصله  . هر گاه است  منظور شده  باراندازي
 شود.  می  پرداخت ،نقل

 در نظر گرفته  و باراندازي  طعاتق  ساخت  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  آب  و حمل  بارگیري  ، هزینه130101  در ردیف .4
از   بتن  هر متر مکعب  براي لیتر براي نگهداري و عمل آوري) 250لیتر براي ساخت و  250( لیتر 500  مازاد، بر مبناي  حمل  و هزینه  است  شده

 شود. می  پرداخت فصل حمل و نقل
کیلومتر بر  30مازاد بر   و هزینه  است  شده  در نظر گرفته  کیلومتر و باراندازي 30تا   سیمان  و حمل  بارگیري  هزینه  فصل  این  هاي در ردیف .5

هاي بتنی پرسی  جدولو نصب کیلومتر در تولید  30شود. حمل سیمان مازاد بر  می  پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط  هاي ردیف  اساس
 ماشینی پرداخت نمی شود.

 يبه هر فاصله و بارانداز یساخته بتن شیو آب تا محل ساخت قطعات پ یحمل مصالح سنگ نهیهز 12ا ت 7 يها گروه يها فیرد متیدر ق .6
از محل ساخت و حمل به محل نصب به هر فاصله  یساخته بتن شیقطعات پ يریبارگ نیدر محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه، و همچن

 یال 130801 يها فیجدول در رد یبندکش نهیو نصب درنظر گرفته شده است. هز يماشینی)، بارانداز رسیجداول بتنی پ ي(به استثنا
نمونه  يمترمربع رو یبر سانت لوگرمیک 170حداقل  دیساخته معمولی با شیپ يها بتن جدول يمنظور شده است. مقاومت فشار 130803

 استاندارد باشد . اي استوانه
 است: ریبه شرح ز هاي بتنی جدول نهینحوه پرداخت هز .7
استاندارد،  يا استوانه يحداقل مقاومت فشار يدارا دی) با130813 یال 130807 يها فی(رد یپرس ینیساخته ماش شیپ یبتن يها جدول .7-1

جداول و  نیشده ماب هیتعب يپرکردن درزها نهیبر مترمکعب باشد. هز لوگرمیک 2300و حداقل وزن مخصوص  مترمربع یبر سانت لوگرمیک 280
هاي مندرج در فصل هفتم  لحاظ نشده است و حسب مورد از ردیف 130813 یال 130807 يها فیرد يدرزها در بها یرونیب ينما یبندکش

لحاظ شده است و مبلغ اضافی قابل پرداخت  ها فیرد يمالت نصب جداول بتنی ماشینی پرسی در بها يو اجرا هیته نهی. هزشود پرداخت می
 نیست.

ساخت و  يقالب بند يها نهی)، هز130813 یال 130807،  130803،  130802،  130801 يفهای(رد یبتن يها جدول يها فیدر رد .7-2
 ریکف (درصورت وجود) و بتن پشت جدول از سا يا سهیجدول، بتن ل ریبتن مگر ز ياجرا يها نهینصب جدول لحاظ شده است. هز

 اتیبا عمل ری، بتن پشت جدول مانند شکل زمانیمنضم به پ یانطباق با مشخصات فن رشود. چنانچه د یمرتبط پرداخت م يها فیرد
 يها فیمهندس مشاور از رد دییبا تا يزیبتن ر نهیجداگانه عالوه بر هز زی) نچهیبتن پشت جدول (ماه يبند قالب نهیاجرا شود هز يبند قالب

 شود . یمربوط پرداخت م
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 فصل حمل و نقل ردیف پیش بینی شده دراز محل کارخانه تا کارگاه براساس  یپرس ینیجداول ماش لومتریک 30حمل مازاد بر  نهیهز. 7-3
ها منظور شده  فیرد يفاصله در بها ها به هر جدول نیساخت ا يو حمل شن، ماسه، سیمان و آب الزم برا هیته نهیپرداخت خواهد شد. هز
 .شود یانجام نم يا است و پرداخت جداگانه

شود.   ) انجام (پوترالنسمان  مخصوص  هاي با قرقره  فلزي  تیر مشبک  وسیله  متر، باید به 25بیشتر از   به دهانه  تنیده  پیش  تیرهاي  نصب .8
 نماید.  استفاده  مناسب  ، از جرثقیل فلزي  تیر مشبک  کارفرما به جاي  مشاور و تصویب  تواند با تأیید مهندس پیمانکار می

  سکوسازي  مشاور، هزینه  و تأیید مهندس  لزوم  شود، در صورت  استفاده  متر، از جرثقیل 25تا   به دهانه  هاي پل  تیرهاي  نصب  براي  چنانچه .9
 خواهد شد.  پرداخت  با ماشین  خاکی  عملیات  ، از فصل جداگانه  استقرار جرثقیل  براي

  جا کردن  به جا  )، براي خاکی  عملیات  مورد نیاز (به استثناي  جنبی  عملیات  هر گونه  ، هزینه130503تا  130501  هاي ردیف  در قیمت .10
 . است  شده  دیگر، در نظر گرفته  یا هر وسیله  و یا پوترالنسمان  جرثقیل

 . است  شده ، منظور12تا  7  هاي گروه  هاي در ردیف  بندي قالب  هزینه .11
  سنگ  ، یا قلوه الشه  یا سنگ  با بتن ها کول  پشت  خالی  فضاي  و پر کردن  در هر عمق  کول  و نصب  ، حمل هیهت  ، شامل131201  ردیف  بهاي .12

 . است  و مشخصات  نقشه  متر، طبق سانتی 10تا   متوسط  به ضخامت
مورد نیاز،   با مصالح درزها  محل  پر کردن  )  بهايیپرس ینیمربوط به جداول ماش يها فیرد ي(به استثنا  فصل  این  هاي ردیف  در قیمت .13

 گیرد. نمی  صورت  اي جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است  منظور شده
 دیبا يریباشد و اندازه گ یم ریساخته پرسی ماشینی، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مس شیپ یبتن يها جدول يها فیدر رد .14

 جداول و حجم مالت نصب باشد. نیماب يبرحسب خود جداول و بدون درنظرگرفتن حجم مالت پرکننده درزها
 شود. می  پرداخت  مربوط  از فصول  ها، جداگانه هزینه  نوع  . این است  منظور نشده  فصل  این  هاي در ردیف  خاکی  عملیات  انجام  هزینه .15
 گیرد. می  تعلق  ساخته پیش  تیر بتنی  حجم  مورد به تمام  بر حسب، 130202  ردیف  بهاي اضافه .16
  ضریب  با اعمال  مربوط  هاي ردیف  باشد، بهاي  موتوري  با تلمبه  نیاز به آبکشی  بتنی  یا کولهاي  و بتنی  سیمانی  هاي لوله  نصب  براي  چنانچه .17
 شود. می  پرداخت 07/1
در   شده  به عیار تعیین  (نسبت  اضافی  سیمان  هزینه  پرداخت  . براي است 1  نوع  ، سیمان فصل  این  هاي در ردیف  شده  در نظر گرفته  سیمان .18

 شود. می  درجا استفاده  بتن  در فصل  مربوط  هاي مورد، از ردیف  ، بر حسب سیمان  نوع  بهاي ها) و اضافه ردیف
 شود. می  ، پرداخت130804  ردیف  ، بر اساس عیار سیمان  کسربها بابت  ر نظر گرفتهها، با د قرنیز پل  و نصب  تهیه  بهاي .19
 شود. می  استفاده  ساخته پیش  بتنی  تیرهاي  تهیه  به  مربوط  ، از ردیف و سپر بتنی  شمع  تهیه  هزینه  محاسبه  براي .20
  براي  نصب  محل  دپو به  دپو و از محل  محل  به  ساخت  از محل  ساخته پیشبتنی  اي هاي جعبه و پل تیرها  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینه .21

پیش بینی شده در فصل   ردیفاز   کیلومتر، با استفاده  مازاد بر یک  حمل  ، هزینه است  شده  بینی پیش  مربوط  هاي کیلومتر در ردیف  یک  فاصله
 . است  شده  کیلومتر در نظر گرفته 20  تا فاصله  هاي حمل  ، براي ردیف  این  شود. بهاي می  پرداخت ،حمل و نقل
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  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 شود. می  شروع  دهانه  کار از آن  که  است  سمتی  اول  ، منظور از دهانه ساخته  پیش  بتنی  تیرهاي  نصب  هاي در ردیف .22
قطعات  یمقاطع عرض يکه از رو یواقع یشکل هندس 130813 یال 130807،  130803،  130802،  130801شماره  يها فیدر رد. 23
فوق  يها فیجداول در محاسبات مربوط به رد یباشد و ابعاد اسم یم اتیشود مالك محاسبه سطح مقطع و حجم عمل یاستخراج م یبتن

 .شوند یدرنظر گرفته نم
بندي از  وط به ساخت، نصب و آبهاي مرب ، تمامی هزینه131401  ردیف ساخته بتنی (سگمنت) موضوع تهیه و نصب قطعات پیش در .24

به هر فاصله، تهیه   TBMآوري بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه  بندي، عمل ریزي، قالب جمله تامین تمامی مصالح بتن، ساخت بتن، بتن
ي متصل هاي فوالد گراول و دوغاب سیمان) و نصب آن با بولت هاي مختلف، پی ها (مالت مصالح و اجراي تزریقات سطحی پشت سگمنت

 .گیرد اي صورت نمی کننده قطعات در هر عمق از تونل لحاظ شده و پرداخت جداگانه
و ضریب پیشنهادي پیمانکار  14/1، با موضوع تهیه مصالح و ساخت تراورس، صرفا ضریب باالسري 131602و  131601ي ها ردیفبه  .25

تن منظور شده است  و براي تراورس راه آهن  25اه اهن با بار محوري براي ر 131601شود. ردیف  (بدون اعمال ضریب منطقه اي) اعمال می
  به این ردیف ها اعمال می شود. 3/1تن، ضریب  30با بار محوري  

چنانچه فاصله حمل تراورس، از محل ساخت تا کارگاه مونتاژ خط، بیش از یک کیلومتر باشد مازاد هزینه حمل از  131601. در ردیف 26
 شود. ) محاسبه و پرداخت می20یلی فصل بیستم (هاي حمل ر ردیف
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  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 مترمکعب ٢٬٩٠٢٬٠٠٠  
کیلو سیمان،  ۴٠٠تهیه تیرهای بتنی پیش ساخته با عیار 

 بارگیری و حمل به دپوی محل ساخـت و باراندازی.
١٣٠١٠١ 

  

 مترمکعب ١۶٣٬۵٠٠

بها به ردیف تهیه و اجرای تیرهای بتنی پیش ساخته  اضافه
متر که  ۵ازای هر متر، به  ١٠برای تیرهای با طول بیش از 

متر به تناسب محاسبه  ۵به طول تیر اضافه شود. کسر 
 میشود.

١٣٠٢٠٢ 

 مترمکعب ١٣٢٬۵٠٠  
بها به ردیف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیش ساخته،  اضافه

 چنانچه تیرپیش ساخته به صورت تنیده پیش کشیده باشد.
١٣٠٣٠١ 

 مترمکعب ١۶۶٬٠٠٠  
تیرهای بتنی پیش ساخته  بها به ردیف تهیه واجرای اضافه

 چنانچه تیر پیش ساخته به صورت تنیده پـس کشیده باشد.
١٣٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ٢٬١۵٩٬٠٠٠

متر و کمتر،  ١٠بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول 
از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب 

 آن.

١٣٠۴٠١ 

  
 عدد ١٣٬٠۴٣٬٠٠٠

متر تا  ١٠به طول بیش ازبارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  ١۵

 نصـب آن.

١٣٠۴٠٢ 

  
 عدد ٢١٬۵٩٧٬٠٠٠

متر  ١۵بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  ٢٠تا

 نصـب آن.

١٣٠۴٠٣ 

  
 عدد ٣۵٬۶٧١٬٠٠٠

متر تا  ٢٠پیش ساخته به طول بیش ازبارگیری تیرهای بتنی 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  ٢۵

 نصـب آن.

١٣٠۴٠۴ 

  
 عدد ۶٠٬٢١٣٬٠٠٠

متر  ٢۵بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  ٣٠تا

 نصـب آن برای دهانه اول.

١٣٠۴٠۵ 

  
 عدد ٨٢٬۴۴٨٬٠٠٠

متر تا  ٣٠بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  ٣۵

 نصـب آن برای دهانه اول.

١٣٠۴٠۶ 

  
 عدد ١١۶٬٣٠۴٬٠٠٠

متر  ٣۵بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و  ۴٠تا

 نصـب آن برای دهانه اول.

١٣٠۴٠٧ 

  
 عدد ٧٬٠٣٢٬٠٠٠

، برای هر دهانه اضافی مازاد ١٣٠۴٠۵بها به ردیف  اضافه
بها برای دهانه دوم یک بار، برای  بردهانه اول. این اضافه

 دهانه سوم دوبار وبه همین ترتیب برای دهانه های بعدی.

١٣٠۵٠١ 
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  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  

 عدد ١٠٬۶١١٬٠٠٠

برای هر دهانه اضافی مازاد  ،١٣٠۴٠۶بهابه ردیف  اضافه
بها برای دهانه دوم یک بار، برای  بردهانه اول. این اضافه

دهانه سوم دو بار و به همین ترتیب برای دهانه های 
 بعدی.

١٣٠۵٠٢ 

  

 عدد ١۴٬٨٨۵٬٠٠٠

، برای هردهانه اضافی مازاد ١٣٠۴٠٧بها به ردیف  اضافه
بار، برای  بها برای دهانه دوم یک بردهانه اول. این اضافه

دهانه سوم دو بار و به همین ترتیب برای دهانه های 
 بعدی.

١٣٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ۵١٢٬٠٠٠

 ۵تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته به ضخامـت 
به منظور قالـب بندی دالهای  (PREDALL)متر  سانتی

 واقع بین تیرها، در پلهای بزرگ.

١٣٠٧٠١ 

  
 مترمکعب ۵٬۶۴۵٬٠٠٠

جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا تهیه و نصـب 
کیلوگرم سیمان در متر مکعـب  ٢۵٠مترمربع به عیار  ٠٫٠۵

 .١:۵با مالت ماسه سیمان 

١٣٠٨٠١ 

  
 مترمکعب ۴٬٨٨۶٬٠٠٠

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع 
کیلو گرم  ٢۵٠مترمربع بابتن به عیار  ٠٫١تا  ٠٫٠۵بیش از 

 .١:۵مترمکعـب و مالت ماسه سیمان سیمان در 

١٣٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب ٣٬٧٠٧٬٠٠٠

تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع 
کیلوگرم سیمان  ٢۵٠متر مربع، با بتن به عیار  ٠٫١بیش از 

 .١:۵در متر مکعـب و مالت ماسه سیمان 

١٣٠٨٠٣ 

  
 مترمکعب ۶٬١٠٨٬٠٠٠

کیلو  ٣٠٠ساخته با عیار تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش 
سیمان در متر مکعـب، برای دال روی کانالها، درپوش 

 چاهها و قناتها و موارد مشابه.

١٣٠٨٠۴ 

  
 مترمکعب ٨٬۵۴٩٬٠٠٠

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

 مسلح کردن خاک.

١٣٠٨٠۵ 

  
 مترمکعب ٧٬۵٠٣٬٠٠٠

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

 مکعب برای مسلح کردن خاک.

١٣٠٨٠۶ 

  

 مترمکعب ۶٬٣٣٧٬٠٠٠

های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح  تهیه و نصب بتن
و با  ١:۵مترمربع با مالت ماسه سیمان  ٠٫٠٣مقطع تا 

کیلوگرم  ٢٨٠ای استاندارد  حداقل مقاومت استوانه
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات  برسانتی

 متر باشد. ٠٫۵گذاری  بتنی با مسیر جدول

١٣٠٨٠٧ 
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  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  

 مترمکعب ۵٬۶۴٠٬٠٠٠

های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح  تهیه و نصب بتن
مالت ماسه سیمان مترمربع با  ٠٫٠۶تا  ٠٫٠٣مقطع بیش از 

کیلوگرم  ٢٨٠ای استاندارد  و با حداقل مقاومت استوانه ۵:١
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات  برسانتی

 متر باشد. ٠٫۵گذاری  بتنی با مسیر جدول

١٣٠٨٠٨ 

  

 مترمکعب ۵٬١٣٣٬٠٠٠

های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح  تهیه و نصب بتن
مترمربع با مالت ماسه سیمان  ٠٫٠٩تا  ٠٫٠۶مقطع بیش از 

کیلوگرم  ٢٨٠ای استاندارد  و با حداقل مقاومت استوانه ۵:١
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات  برسانتی

 متر باشد. ٠٫۵گذاری  بتنی با مسیر جدول

١٣٠٨٠٩ 

  

 مترمکعب ۴٬٩۴٣٬٠٠٠

های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح  تهیه و نصب بتن
مترمربع با مالت ماسه سیمان  ٠٫١٢تا  ٠٫٠٩بیش از مقطع 

کیلوگرم  ٢٨٠ای استاندارد  و با حداقل مقاومت استوانه ۵:١
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات  برسانتی

 متر باشد. ٠٫۵گذاری  -بتنی با مسیر جدول

١٣٠٨١٠ 

  

 مترمکعب ۴٬٧۵٣٬٠٠٠

(جدول) با سطح های پیش ساخته پرسی  تهیه و نصب بتن
و با  ١:۵مترمربع با مالت ماسه سیمان  ٠٫١٢مقطع بیش از 

کیلوگرم  ٢٨٠ای استاندارد  حداقل مقاومت استوانه
متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات  برسانتی

 متر باشد. ٠٫۵گذاری  بتنی با مسیر جدول

١٣٠٨١١ 

  

 مترمکعب ١۴٠٬٠٠٠

های بتنی پیش  نصب جدولهای تهیه و  اضافه بها به ردیف
ساخته پرسی ماشینی هرگاه بعد هم راستای قطعات بتنی با 

 ١٠گذاری کمتر از نیم متر باشد، به ازای هر  مسیر جدول
 شود. متر به تناسب محاسبه می سانتی ١٠متر (کسر  سانتی

١٣٠٨١٢ 

  

 مترمکعب -۶٣٬٠٠٠

های بتنی پیش  های تهیه و نصب جدول کسر بها به ردیف
ساخته پرسی ماشینی هرگاه بعد هم راستای قطعات بتنی با 

 ١٠گذاری بیشتر از نیم متر باشد، به ازای هر  مسیر جدول
 شود. متر به تناسب محاسبه می سانتی ١٠متر (کسر  سانتی

١٣٠٨١٣ 

 مترمکعب ۴٬١۶١٬٠٠٠  
تهیه و جاگذاری بلوکهای حفاظ (گارد بلوک)، با بتن به 

 سیمان در متر مکعـب بتن.کیلو گرم  ٢۵٠عیار
١٣٠٩٠١ 

  
 مترمکعب ۴٬٨۴٩٬٠٠٠

تهیه و نصـب بلوکهای بتنی جدا کننده ترافیک (نیوجرسی 
کیلو گرم سیمان در متر مکعـب  ٣۵٠باریر)، با بتن به عیار 

 بتن.

١٣١٠٠١ 

 مترطول ٢۵٨٬۵٠٠  
متر، با  سانتی ١٠تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 

 کیلو سیمان در متر مکعـب بتن. ٣٠٠بتن به عیار 
١٣١١٠١ 

 
 

 

٧۴  
 

 



  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 مترطول ٢٧۶٬۵٠٠  
متر، با  سانتی ١۵تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 

 کیلو سیمان درمتر مکعـب بتن. ٣٠٠بتن به عیار 
١٣١١٠٢ 

 مترطول ٣۶٠٬۵٠٠  
متر، با  سانتی ٢٠تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 

 سیمان در مترمکعـب بتن.کیلو  ٣٠٠بتن به عیار 
١٣١١٠٣ 

 مترطول ۴٢٠٬۵٠٠  
متر، با  سانتی ٢۵تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 

 کیلو سیمان در متر مکعـب بتن. ٣٠٠بتن به عیار 
١٣١١٠۴ 

 مترطول ۶٣۶٬۵٠٠  
متر، با بتن  سانتی ٣٠تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 

 متر مکعـب بتن.کیلو سیمان در  ٣٠٠به عیار 
١٣١١٠۵ 

 مترطول ٨١٠٬۵٠٠  
متر، با بتن  سانتی ۴٠تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 

 کیلو سیمان در متر مکعـب بتن. ٣٠٠به عیار 
١٣١١٠۶ 

 مترطول ١٬٠٧٩٬٠٠٠  
متر، با بتن  سانتی ۵٠تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 

 بتن.کیلو سیمان در متر مکعـب  ٣٠٠به عیار
١٣١١٠٧ 

  
 مترطول ١٬١۶٨٬٠٠٠

متر  سانتی ۶٠تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
کیلو  ٣۵٠متر، بابتن به عیار  سانتی ٨و ضخامـت جدار 

 سیمان در متر مکعـب بتن.

١٣١١٠٨ 

  
 مترطول ١٬٣۶٨٬٠٠٠

متر  سانتی ٨٠تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 
کیلو  ٣۵٠متر، با بتن به عیار  سانتی ١٠و ضخامـت جدار

 سیمان در مترمکعـب بتن.

١٣١١٠٩ 

  
 مترطول ١٬٨٩٧٬٠٠٠

تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی یک متر و 
کیلو  ٣۵٠متر، با بتن به عیار  سانتی ١٢ضخامـت جدار 

 سیمان در متر مکعـب بتن.

١٣١١١٠ 

  

 مترطول ٣٬١٣٩٬٠٠٠

بتنی مسلح پیش ساخته متشکل ازسه تهیه و نصـب کولهای 
عیار  قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم قناتها با بتن به

کیلو سیمان در مترمکعـب بتن، به انضمام پرکردن  ٣۵٠
 پشـت کول.

١٣١٢٠١ 

  
 مترمکعب ٢٬۶٣٩٬٠٠٠

ای یا  های بتنی پیش ساخته به شکل جعبه تهیه و نصـب پل
U  کیلو سیمان در مترمکعـب و به دهانه  ٣۵٠شکل با عیار
 متر و به طول یک متر. ٣تا 

١٣١٣٠١ 

 مترمکعب ٨٬٩۶١٬٠٠٠  
ساخته بتنی (سگمنت) برای  تهیه و نصب قطعات پیش

 .TBMهای حفاری شده با دستگاه  نصب در تونل
١٣١۴٠١ 

  
 قطعه ٢٬١٠٠٬٠٠٠

تنیده  پیشتهیه تمامی مصالح و ساخت تراورس بتنی 
٧٠B  تیپ وسلو، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، تخلیه و

 دپو در کارگاه مونتاژ خط.

١٣١۶٠١ 

 
 

 

٧۵  
 

 



  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  
 قطعه ٢٬۵٠٠٬٠٠٠

بلوک، برای  تهیه تمامی مصالح و ساخت تراورس بتنی دی
تراک، بارگیری، حمل تا یک  استفاده در خطوط اسلب

  کیلومتر، تخلیه و دپو در کارگاه

١٣١۶٠٢ 

 
 

 

٧۶  
 

 



  و باالست   ، زیرباالست، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راهفهرست بهای واحد پایه رشته راه، 

  
  و باالست   ، زیرباالست، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل

 
  مهمقد

 
  تا محل  معدن  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  و حمل  ، بارگیري کندن  هاي ، هزینه اي یا کوهی) (رودخانه زیراساس  مصالح  تهیه  هاي در ردیف .1

فصل حمل و   هاي از ردیفمورد،   کیلومتر، بر حسب  مازاد بر یک  حمل  . هزینه است  شده  ، در نظر گرفته مصرف  در محل  و باراندازي  مصرف
 خواهد شد.  پرداخت  شده  کوبیده  مصالح  حجم  ، بر اساسنقل

و   است  ها منظور شده ، در قیمت مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصلۀ  آب  و حمل  تهیه  ، بهاي فصل  این  هاي درردیف .2
  سنگی  مصالح  هر متر مکعب  لیتر براي 100  و بر مبناي  حمل آب در فصل حمل و نقل  ردیف  کیلومتر، بر اساس  مازاد بر یک  حمل  هزینه

با هاي خاکریزي یا روسازي  و الیهبازیافت سرد آسفالت با سیمان یا آهک ، بستر   خاك  اختالط  هر متر مکعب  لیتر براي 400یا   شده  کوبیده
 شود. می  و پرداخت  ، محاسبه شده  کوبیده  به صورت  یا سیمان شکفته  آهک

  از ماسه  مشخصات  با رعایت  توان ، می4  نمره  زیر الک  هاي دانه  تأمین  شود، براي  تهیه  کوهی  شکسته  از سنگ  اساس  مصالح  که  در صورتی .3
 منظور نخواهد شد. ، و اختالط  حمل  و تفاوت  مصالح  تهیه  بابت  یا کسربهایی  اضافه  گونه  کار، هیچ  این  کرد و براي  استفاده  اي رودخانه

 . مجاز نیست  و باالست اساس  مصالح  ، براي است  کرده  ریزش  از کوه  به طور طبیعی  که  شکسته  هاي از سنگ  ) استفاده تبصره
  و باراندازي  ، حمل ناز معد  مصالح  و بارگیري  کندن  ، هزینه و باالست  ، زیرباالستاساس  مصالح  و حمل  تهیه  به  مربوط  هاي قیمت  در تمام .4

  و باراندازي  مصرف  محل  به  و حمل  ، بارگیري شکن سنگ  دپو در محل  به  و حمل  ، بارگیري مصالح  و سرندکردن  ، شکستن شکن سنگ  در محل
  حمل  براي  که  مسافتی (صرفا مسافت حمل مصالح از محل معدن تا محل مصرف قابل پرداخت است.) . است  ، منظور شده مصرف  در محل
  مورد بر اساس  کیلومتر، بر حسب  مازاد بر یک  حمل  . هزینه کیلومتر است  ، یک ها منظور شده در قیمت  مصرف  تا محل  معدن  از محل  مصالح
 شود. می  و پرداخت  محاسبه  شده  کوبیده  مصالح  حجم  بر اساس پیش بینی شده در فصل حمل و نقل  هاي ردیف

،  است  اجرا شده  و مشخصات  نقشه  بر اساس  که  شده  کوبیده  ابعاد الیه  مطابق زیرباالست و  اساس ، زیراساس  قشرهاي  حجم  گیري هانداز .5
 گیرد. می  صورت

 خواهد آمد.  عمل  به  فنی  در مشخصات  شده  تعیین  دستورالعمل  ، بر اساس خط  دپو و یا در طول  در محل  باالست  حجم  گیري اندازه .6
  هاي ردیف  مطابق  آن  شود، هزینه  انجام  باالست  دپوي  محل  کردن  آماده  براي  مشاور، عملیاتی  دستور کار مهندس  بر اساس  که  در صورتی .7

 شود. می  بها پرداخت  فهرست  ، از این مربوط
شود و  می  استفاده  و اساس  زیر اساس  مصالح  تهیه  هاي مورد از ردیف  بر حسب،  راه  هاي مورد نیاز در شانه  و کوبیدگی  مصالح  تأمین  براي .8

  و حداکثر تا عرض  و زیر اساس  اساس  جدا از عملیات  سازي شانه  مصالح  ، که است  پرداخت  قابل  ، در صورتی140801  ردیف  بهاي اضافه
 شود.  متر انجام 2  نهایی

  ، با تأیید مهندس راه  موجود شانه  وضع  دستور کار و برداشت  شود، طبق می  ها مصرف راه  بهسازي  سازي در شانه  مورد نیاز که  مصالح  حجم .9
 خواهد شد.  کارفرما، محاسبه  مشاور و تصویب

مشاور   مهندس  ، توسطازيبسترسمنظور   به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه  ، بر حسب لجنی  هاي در زمین .10
  مشاور و پیمانکار، صورت  بستر با حضور مهندس  از تحکیم  ، پس یاد شده  شود. عملیات می  اجرا گذاشته  کارفرما به  از تصویب  پیشنهاد و پس

 گیرد. قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس
  باشد، قیمت  خط  روي  هندسی  به شکل  کردن  ، پروفیله ، پخش ، باراندازي دپو، حمل  از محل  رگیريبا  شامل  باالست  عملیات  چنانچه .11

طبق فصل کیلومتر   مازاد بر یک  حمل  هزینه  شود، ضمنًا پرداخت می  انجام  خط  روي  گیري گیرد و اندازه قرار می  ، مورد استفاده141401  ردیف
 شود..حمل و نقل انجام می
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  و باالست   ، زیرباالست، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  راهفهرست بهای واحد پایه رشته راه، 

  
کیلومتر  30تا   ، سیمان و قیر محلولآهک  و حمل  بارگیري  ،تهیهبه ترتیب هزینه  141301و  141201و  141103تا  141101  هاي در ردیف .12

 ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقل  طبق کیلومتر 30مازاد بر   آهک  حمل  . هزینه است  واحد منظور شده  در قیمت  و باراندازي
  پرداخت 141501  ردیف  بهاي شود اضافه  استفاده  قرضه  مشاور از خاك  دستور مهندس  بستر طبق  تثبیت  براي  که در صورتی ،شود می  پرداخت

  فاصله  که  . در صورتی است  کیلومتر منظور شده یک  تا فاصله  مصرف  تا مرکز ثقل  قرضه  از محل  خاك  حمل  هزینه  ردیف  شود. در این می
 شود. می  پرداخت  ،قرضه در فصل حمل و نقلحمل از   ردیف  طبق  آن  هزینه ،کیلومتر باشد  بیشتر از یک  لحم
ها با مصالح مناسب ضرورت  ها یا کف ترانشه . جنانچه به دلیل سست یا لجنی بودن زمین، و پایین بودن خط پروژه، تقویت بستر خاکریزي13

منظور  CBRالح تقویتی توسط مهندس مشاور و با توجه به مفروضات طراحی روسازي، از جمله داشته باشد، ضخامت و مشخصات فنی مص
 شود. کارفرما براي اجرا ابالغ می شده براي طرح روسازي و شرایط محل، تعیین و پس از تایید

 

 
 

 

٧٨  
 

 



  و باالست   ، زیرباالست، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  واحد پایه رشته راه، راهفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ١۶۶٬۵٠٠

تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک 
باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه کیلومتری معدن و 

 متر باشد. میلی ۵٠بندی صفر تا 

١۴٠١٠١ 

  
 مترمکعب ١٧٠٬۵٠٠

تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک 
کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه 

 متر باشد. میلی ٣٨بندی صفر تا 

١۴٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ١٨۴٬٠٠٠

مصالح زیراساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک تهیه 
کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه 

 متر باشد. میلی ٢۵بندی صفر تا 

١۴٠١٠٣ 

 مترمکعب ٣۵٢٬٠٠٠  
باالست، بارگیری و حمل تا فاصله یک  تهیه مصالح زیر

  اندازی. کیلومتری معدن و بار
١۴٠٢٠٢ 

  

 مترمکعب ٢٨٢٬٠٠٠

تهیه مصالح اساس ازمصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل 
تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 ٧۵متر باشد و حداقل  میلی ۵٠وقتی که دانه بندی صفر تا 
در دو جبهه شکسته  ۴درصد مصالح مانده روی الـک نمره 

 شود.

١۴٠۴٠١ 

  

 مترمکعب ٢٩۵٬۵٠٠

مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تهیه مصالح اساس از 
تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 ٧۵متر باشد و حداقل  میلی ٣٨وقتی که دانه بندی صفر تا 
در دو جبهه شکسته  ۴درصد مصالح مانده روی الـک نمره 

 شود.

١۴٠۴٠٢ 

  

 مترمکعب ٢٩٨٬۵٠٠

بارگیری و حمل تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، 
تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 ٧۵متر باشد و حداقل  میلی ٢۵وقتی که دانه بندی صفر تا 
در دو جبهه  شکسته  ۴درصد مصالح مانده روی الک نمره 

 شود.

١۴٠۴٠٣ 

  

 مترمکعب ۴٢٢٬٠٠٠

تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا فاصله 
کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که یک 

درصد مصالح  ١٠٠متر باشد، و  میلی ۵٠دانه بندی صفر تا 
 در دو جبهه شکسته شود. ۴مانده روی الک نمره 

١۴٠۶٠١ 

  

 مترمکعب ۴٣۵٬۵٠٠

تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا فاصله 
مصرف، وقتی که یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

درصد مصالح  ١٠٠متر باشد، و  میلی ٣٨دانه بندی صفر تا 
 در دو جبهه شکسته شود. ۴مانده روی الک نمره 

١۴٠۶٠٢ 
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  و باالست   ، زیرباالست، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  واحد پایه رشته راه، راهفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ۴٣٨٬۵٠٠

تهیه مصالح اساس از سنـگ کوهی بارگیری و حمل تا 
فاصله یک کیلو متری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

درصد  ١٠٠متر باشد، و  میلی ٢۵وقتی که دانه بندی صفر تا 
 در دو جبهه شکسته شود. ۴مصالح مانده روی الک نمره 

١۴٠۶٠٣ 

  
 مترمکعب ۵۶٬٨٠٠

پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به 
درصد تراکم، به  ١٠٠متر با حداقل  سانتی ١۵ضخامـت تا 

 روش آشتو اصالحی.

١۴٠٧٠١ 

  
 مترمکعب ۴٩٬۶٠٠

تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به  پخـش، آب پاشی،
درصد  ١٠٠متر با حداقل  سانتی ١۵ضخامـت بیشتر از 

 تراکم، به روش آشتو اصالحی.

١۴٠٧٠٢ 

  
 مترمکعب ٧٨٬١٠٠

رطوبت دهی، پخـش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به 
درصد تراکم، به روش  ١٠٠متر و  سانتی ١٠ضخامـت تا 

 آشتو اصالحی.

١۴٠٧٠٣ 

  
 مترمکعب ٧٠٬١٠٠

و کوبیدن قشر اساس به  رطوبت دهی، پخـش با فینیشر 
درصد تراکم،  ١٠٠متر با  سانتی ١۵تا  ١٠ضخامـت بیش از 

 به روش آشتو اصالحی.

١۴٠٧٠۴ 

 مترمکعب -٧٬٠١٠  
چنانچه از گریدر به  ١۴٠٧٠۴و  ١۴٠٧٠٣کسربها به ردیف 

 جای فینیشر استفاده شود.
١۴٠٧٠۵ 

  
 مترمکعب ۶٢٬۴٠٠

پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیرباالست به  آب پخش،
درصد به  ٩٨متر با حداقل تراکم  سانتی ١۵ضخامت تا 

 روش آشتو اصالحی.

١۴٠٧٠۶ 

  
 مترمکعب ۵۴٬۵٠٠

پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیرباالست به 
درصد به  ٩٨متر با حداقل تراکم  سانتی ١۵ضخامت بیش از 

 روش آشتو اصالحی.

١۴٠٧٠٧ 

  
 مترمکعب ٢٩٬٠٠٠

، بابـت سختی ١۴٠٧٠۴تا  ١۴٠٧٠١های  بها به ردیف اضافه
های به عرض تا  اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازی

 متر. ٢

١۴٠٨٠١ 

 مترمربع ١٬٢٩٠  
تنظیم وآماده سازی سطح نهایی اساس سنگی به منظور 

 اجرای آسفالـت سطحی.
١۴٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ١٧٣٬٠٠٠

ها،  زیرسازی راه و سطوح پروازی فرودگاهو تقویت  تثبیت 
به وسیله اختالط خاک یا مصالح بستر با آهـک شکفته به 

کیلوگرم آهـک در متر  ۵٠متر، با عیار  سانتی ١۵ضخامـت 
مکعـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل 
آهک، سرند کردن، پخـش و اختالط، آب پاشی و کوبیدن با 

 درصد. ٩٠تراکم 

١۴١١٠١ 

 
 

 

٨٠  
 

 



  و باالست   ، زیرباالست، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  واحد پایه رشته راه، راهفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ١٧٨٬۵٠٠

ها،  تثبیت و تقویت زیرسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه
یا مصالح بستر با آهـک شکفته به  به وسیله اختالط خاک

کیلوگرم آهـک در  ۵٠متر، با عیار  سانتی ١۵ضخامـت 
مترمکعـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و 

اختالط، آب پاشی و حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و 
 درصد. ٩۵کوبیدن با تراکم 

١۴١١٠٢ 

  

 مترمکعب ١٩٠٬٠٠٠

تثبیت و تقویت زیرسازی و زیراساس راه و سطوح پروازی 
یا مصالح بستر با آهـک  ها، به وسیله اختالط خاک فرودگاه

کیلوگرم آهـک  ۵٠متر، با عیار  سانتی ١۵شکفته به ضخامـت 
شامل کندن زمین، تهیه و در مترمکعـب مصالح تثبیت شده، 

حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و اختالط، آب پاشی و 
 درصد ١٠٠کوبیدن با تراکم 

١۴١١٠٣ 

  
 مترمکعب ١١٩٬۵٠٠

 ۵٠، به ازای هر ١۴١١٠٣تا  ١۴١١٠١بها به ردیفهای  اضافه
کیلوگرم به تناسب محاسبه  ۵٠کیلوگرم آهـک اضافی. کسر 

 میشود.

١۴١١٠۴ 

  

 مترمکعب ٢٣۶٬۵٠٠

ها  تثبیت زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه
به وسیله اختالط خاک یا مصالح بستر با سیمان پرتلند 

کیلوگرم  ۵٠متر و با عیار  سانتی ١۵معمولی به ضخامت 
سیمان در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، 
تهیه و حمل سیمان، پخش و اختالط، آب پاشی و کوبیدن 

 درصد. ١٠٠راکم با ت

١۴١٢٠١ 

 مترمکعب ١٢۶٬٠٠٠  
کیلوگرم سیمان  ۵٠، به ازای هر ١۴١٢٠١بها به ردیف  اضافه

 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. ۵٠اضافی. کسر 
١۴١٢٠٢ 

  

 مترمکعب ٢٬٢۵٠٬٠٠٠

ها  تثبیت زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه
 ١۵محلول به ضخامت به وسیله اختالط مصالح بستر با قیر 

کیلوگرم قیر در متر مکعب مصالح  ۵٠متر و با عیار  سانتی
تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل قیر، پخش و 

 اختالط، هوا دهی و کوبیدن.

١۴١٣٠١ 

 مترمکعب ٢٬٠٢٨٬٠٠٠  
کیلوگرم قیر  ۵٠، به ازای هر١۴١٣٠١بها به ردیف  اضافه

 تناسب محاسبه میشود.کیلوگرم به  ۵٠محلول اضافی. کسر 
١۴١٣٠٢ 

  
 مترمکعب ۴٬٧٠٠

و  ١۴١٢٠١و  ١۴١١٠٣تا  ١۴١١٠١بها به ردیف  اضافه
 ١۵، چنانچه ضخامت الیه تقویت شده کمتر از ١۴١٣٠١

 متر باشد. سانتی

١۴١۴٠١ 

 
 

 

٨١  
 

 



  و باالست   ، زیرباالست، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  واحد پایه رشته راه، راهفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب -۴٬٧٠٠

و  ١۴١٢٠١و  ١۴١١٠٣تا  ١۴١١٠١کسر بها به ردیف 
 ١۵شده بیشتر از ، چنانچه ضخامت الیه تقویت ١۴١٣٠١

 متر باشد. سانتی

١۴١۴٠٢ 

 مترمکعب ۶۵٬۴٠٠  
و  ١۴١٢٠١، ١۴١١٠٣تا  ١۴١١٠١بها به ردیفهای  اضافه

 در صورتی که از خاک قرضه استفاده شود. ١۴١٣٠١
١۴١۵٠١ 

  

 مترمکعب ۴٧۴٬۵٠٠

 ۶٠تا ٢٠تهیه باالسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی 
یک کیلومتری معدن و متر، بارگیری و حمل تا فاصله  میلی

باراندازی و دپو در محلهای تعیین شده به انضمام رگالژ و 
 پروفیله کردن به شکل هندسی.

١۴١۶٠١ 

  
 مترمکعب ۴٣٨٬٠٠٠

 ۶٠تا ٢٠تهیه باالسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی 
متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن،  میلی

 پروفیله کردن آن.باراندازی روی خط، پخـش و 

١۴١۶٠٢ 

  

 مترمکعب ٣۴٨٬٠٠٠

 ٢٠تهیه باالسـت از سنـگ قلوه رودخانه ای، با دانه بندی 
متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری  میلی ۶٠تا

معدن، باراندازی و دپو در محلهای تعیین شده به انضمام 
 رگالژ و پروفیله کردن به شکل هندسی.

١۴١٧٠١ 

  
 مترمکعب ٣٢٣٬۵٠٠

تا  ٢٠تهیه باالسـت از سنـگ قلوه رودخانه ای، بادانه بندی 
متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن،  میلی ۶٠

 باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن آن.

١۴١٧٠٢ 

  

 مترمربع ۴٬۶٠٠

بازیافت آسفالت تراشیده شده و مصالح زیر آسفالت با 
آوری آسفالت  ای، شامل جمع کارخانهدستگاه بازیافت سرد 
ها و مخلوط کردن  خرد کردن کلوخه  و مصالح زیر آسفالت،

آن با مواد اضافی مانند قیر امولسیون، سیمان، آهک و 
دانه جدید به صورت شکسته بدون محاسبه مواد  سنگ

اضافی و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن به ازای هر 
 فت.متر ضخامت نهایی بازیا سانتی

١۴٢١٠١ 

  

 مترمربع ۶٬٢٠٠

بازیافت آسفالت و مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت 
ها و مخلوط  سرد درجا، شامل تراش، خرد کردن کلوخه

کردن آن با مواد اضافی مانند کف قیر، سیمان و آهک بدون 
محاسبه مواد اضافی و نیز پخش و کوبیدن آن به ازای هر 

 بازیافت.متر ضخامت نهایی  سانتی

١۴٢١٠٢ 

 کیلو گرم ٢٬۴۴٠  
های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر  بها به ردیف اضافه

 کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
١۴٢١٠٣ 

 
 

 

٨٢  
 

 



  و باالست   ، زیرباالست، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  واحد پایه رشته راه، راهفهرست بهای 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلو گرم ٢٬١٩٠

بازیافت سرد آسفالت به ازای هر  های بها به ردیف اضافه
بازیافت اضافه کیلوگرم آهک شکفته که به مخلوط آسفالت 

 شود.

١۴٢١٠۴ 

  
 کیلو گرم ٢٢۵

های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم سنگ شکسته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه 

 شود.

١۴٢١٠۵ 

  
 کیلو گرم ٣٨٬٢٠٠

های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر  بها به ردیف اضافه
مخلوط آسفالت بازیافت اضافه کیلوگرم قیر امولسیون که به 

 شود

١۴٢١٠۶ 

  
 کیلو گرم ٣۵٬١٠٠

های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم قیر که به صورت کف قیر درآمده و به مخلوط 

 آسفالت بازیافت اضافه شود.

١۴٢١٠٧ 
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  . آسفالت پانزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  . آسفالت پانزدهم  فصل

 
  مقدمه

 
از   قشرها پس  گیري اندازه. هاي منضم به پیمان باشد در حدود مجاز تعیین شده در مشخصات فنی و نقشه، باید  آسفالت  قشرهاي  ضخامت .1

چنانچه در  کسر خواهد شد.  عملیات  از بهاي  نسبت  همان در حدود مجاز باشد، به  ضخامت  کسري  که  خواهد شد، در صورتی  انجام  کوبیدن
آسفالت اجرا شده کارهاي بهسازي و روکش راه با تشخیص مشاور و تصویب کارفرما، الیه رگالژي اجرا نشود در این صورت ضخامت مازاد 

 نسبت به ضخامت الیه روکش ابالغی، قابل پرداخت خواهد بود. 101تا رواداري مجاز اعالم شده در نشریه شماره 
 شود. می  و پرداخت  متر محاسبه سانتی  یک  نسبت  متر، به ، کسر سانتی آسفالتی  کارهاي  در قیمت .2
هاي این فصل  ، در ردیفمورد نظر نیست  طبیعی  و شکستگی  است  مصنوعی  ، شکستگی فصل  در این  سنگی  مصالح  از شکستگی منظور .3

 ها به ترتیب زیر لحاظ شده است: میزان شکستگی
 65و  درصد 50به ترتیب ، 4  نمره  الک  رويسرد مخلوط در محل (رد میکس)  آسفالتقیري و   قشر اساس  سنگی  مصالح  شکستگی .3-1

 درصد در یک جبهه.
درصد در دو  90درصد و  80، درصد 60به ترتیب ، 4  نمره  الک  رويسطحی، قشر آستر (بیندر) و رویه (توپکا)   آسفالت. شکستگی 3-2

 جبهه.
) فوق مورد نیاز باشد به ازاي هر پنج درصد 3گاه طبق مشخصات فنی شکستگی مصالح سنگی بیشتر از ارقام مندرج در بند (ر ه .4

اضافه بهاي شکستگی مصالح  150702شود، با پرداخت ردیف  (یک) درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه می 1دل شکستگی بیشتر، معا
 شود. سنگی پرداخت نمی

  از ماسه  نیز لحاظ شده است و استفاده 4  نمره  زیر الک  مصالح  تأمین هزینهشود،  می  استفاده  کوهی  شکسته  از سنگ  که  هایی در آسفالت .5
 مجاز نیست.  اي رودخانه

  ، منظور شده آسفالت  ساخت  در محل  کیلومتر و باراندازي 30  فاصله ، به و حمل  قیر، بارگیري  تهیه  ، بهاي فصل  این  هاي ردیف  در قیمت .6
،  آسفالت سرد تولید در محل آسفالتی  بتن  قشرهاي  ، براي اضافی  حمل  کیلومتر باشد، بهاي 30از   قیر،بیش  حمل  فاصله  . چنانچه است

و   ، محاسبه و نقل  حمل  فصل  هاي ردیف  براساس  ، به تناسب )کت  تکاندود سطحی(  )پریمکتاندود نفوذي (،  سطحی  ، آسفالت )ردمیکس(
 شود. می  پرداخت

و تمیز  پاش پرسور و درصورت لزوم استفاده از ماشین آببا جاروي مکانیکی و کم ) پریمکتاندود نفوذي (  زیرین  سطح  کردنجارو  هزینه .7
به   دیگري  ، پرداخت بابت  و از این  است  منظور شده 150108تا  150101  هاي در ردیف  ، به ترتیب )کت  تکاندود سطحی (زیر   سطح  کردن
 باشد. ده میهاي فوق منوط به انجام جاروکردن به شرح یاد ش پرداخت بهاي ردیف نخواهد آمد.  عمل

،  شکن سنگ  محل  ، به برداشت  از مرکز ثقل  و حمل  ، بارگیري از معدن  سنگی  مصالح  تهیه  ، هزینه سطحی  آسفالت  هاي ردیف  در قیمت .8
،  شده  شکسته  صالحم  کردن  ، توده فنی  مشخصات  طبق  بندي دانه  ، تأمین کوهی  یا سنگ  اي هاي درشت رودخانه قلوه سنگ  ، شکستن باراندازي
  ، غبارگیري مصرف  در محل  و باراندازي  مصرف  به محل  شکن  سنگ  از دپوي  و حمل  ، بارگیري شکن  سنگ  به دپو در محل  و حمل  بارگیري

  حمل  براي  که  سافتی. م است  ، منظور شده و مشخصات  نقشه  طبق  سطحی  آسفالت  کامل  و اجراي  زنی با اسپریدر، غلطک  با کمپرسور، پخش
  سنگی  مصالح  برداشت  مرکز ثقل  فاصله  ، هر گاه کیلومتر است  یک  است  ها منظور شده در قیمت  مصرف  تا محل  معدن  از محل  سنگی  مصالح
پیش بینی شده در فصل حمل و  هاي از ردیف  ، به تناسب حمل  هر کیلومتر اضافه  کیلومتر شود، هزینه  از یک  ، بیش مصرف  ) تا محل (معدن

 45/0  معادل  سطحی  آسفالت  مازاد، هر تن  حمل  هزینه  شود. در محاسبه می  محاسبه و پرداخت  شده  کوبیده  آسفالت  هر متر مکعب  براي نقل
 شود. می  در نظر گرفته  متر مکعب
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  . آسفالت پانزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
،  شکن سنگ  محل به  ، حمل ، بارگیري اي رودخانه  مصالح  تهیه  ه، هزین )ردمیکسسرد تولید شده در محل (  آسفالت  هاي ردیف  در قیمت .9

،  شکن کنار سنگ  مناسب  در محل  شده  بندي دانه  مصالح  کردن  ، توده فنی  مشخصات  طبق  بندي دانه  ، تأمین سنگی  مصالح  ، شکستن باراندازي
  مصالح  روي  قیر الزم  و پخش  کردن ، گرم ، تهیه کردن  و ریسه  باراندازي ، مصرف  به محل  حمل ، شکن سنگ  دپوي  از محل  مصالح  بارگیري

، منظور  مشخصات  مورد نیاز طبق  جنبی  سایر عملیات  و انجام  ، رگالژ، کوبیدن ، پخش با قیر به طور کامل  سنگی  مصالح  ، اختالط شده  ریسه
  فاصله  ، هر گاه کیلومتر است  یک  است  ها منظور شده در قیمت  مصرف  تا محل  معدن  محلاز   سنگی  مصالح  حمل  براي  که  . مسافتی است  شده

 هاي مورد، از ردیف  ، برحسب حمل  هر کیلومتر اضافه  کیلومتر بیشتر باشد، هزینه  ، از یک مصرف  ) تا محل (معدن  مصالح  برداشت  مرکز ثقل
  و پرداخت  ، محاسبه شده  کوبیده  )ردمیکسسرد تولید شده در محل (  آسفالت  متر مکعب هر  ، براي پیش بینی شده در فصل حمل و نقل

 خواهد شد.
 ماستیک شود و همچنین آسفالت و ماسه آسفالتی می توپکا)رویه ( )،بیندرآستر (،  قیري  اساسکه شامل   آسفالتی  بتن  هاي ردیف  در قیمت .10

  بندي دانه  ، تأمین سنگی  مصالح  ، شکستن و باراندازي  شکن سنگ  محل به  و حمل  ، بارگیري از معدن  سنگی  مصالح  تهیه  هزینه SMAاي  سنگدانه
و   شده  ساخته  آسفالت  ، بارگیري آسفالت  ، پختن و باراندازي  آسفالت  کارخانه  محل به  و حمل  ، بارگیري مصالح  کردن  فنی، توده  مشخصات  طبق

.  است  ، منظور شده آسفالتی  قشرهاي  کامل  و اجراي  زنی  با فینیشر، غلطک  ، پخش و باراندازي  مصرف  محل کیلومتر به  یک  صلهتا فا  آن  حمل
از  مورد  ، بر حسب اضافی  حمل  کیلومتر باشد، هزینه یکبیشتر از   آسفالت  ) تا کارخانه (معدن  سنگی  مصالح  برداشت  از مرکز ثقل  فاصله  هرگاه
  فاصله  درصورتیکه  خواهد شد. درضمن  پرداخت  شده  کوبیده  آسفالت  هر متر مکعب  براي پیش بینی شده در فصل حمل و نقل هاي ردیف
 ايه از ردیف  مورد با استفاده  ، برحسب اضافی  حمل  کیلومتر باشد هزینه یکبیشتر از   مصرف  تا محل  آسفالت  کارخانه  از محل  آسفالت  حمل

 محل نگهداري دستور کارفرما  به  خواهد شد. چنانچه  ، پرداخت شده  کوبیده  آسفالت  هر مترمکعب  ، براي پیش بینی شده در فصل حمل و نقل
  هزینه  شود، پرداخت  تعیین  و یا انبار کارگاه  آسفالت  کارخانه  در محل  )کت  تکاندود سطحی (و  ) پریمکتاندود نفوذي (  براي  قیر مصرفی

  شود. می  پرداخت  و نقل  حمل  در فصل  مربوط  هاي ردیف  بر طبق  مصرف  کیلومتر تا محل  مازاد بر یک  حمل
رویه ،  کیلوگرم 1/1 )بیندرآستر( ، کیلوگرم 9/0ي قیر  اساس  ، براي  آسفالتی  متر بتن سانتی  یک  ضخامت به  هر متر مربع  براي  قیر مصرفی  میزان .11
 9/0 ) ردمیکسسرد تولید در محل (  آسفالت  برايکیلوگرم و  35/1و ماسه آسفالتی  SMAاي  سنگدانه ماستیک ، آسفالت کیلوگرم 2/1 )پکاتو(

  برايمجاز مقدار قیر تغییر کند،   هاي و رواداري  کارگاهی  فرمول  بر اساس  که  . در صورتی است  منظور شده  فصل  این  هاي ، در قیمت کیلوگرم
خواهد   ، استفاده150802و  150801  هاي ردیف  از بهاي  ترتیب ، به آسفالتی  متر بتن سانتی  یا کسر قیر در هر متر مربع  اضافه  کیلوگرم 1/0هر 
 شد.
 شود. می  انجام و حداکثر تا میزان مشخص شده در طرح مصوب  سنگی  مصالح  وزن  بر حسب  گیري ، اندازه سطحی  آسفالت  هاي در ردیف .12
  مخصوص  و وزن  مصرفی  آسفالت  وزن  موجود طبق  هاي راه  آسفالت  سطح  تسطیح  براي  مصرفی  آسفالت  ، بهاي راه  بهسازي  در کارهاي .13

 شود. می  ، پرداخت فصل  این  هاي از ردیف  و با استفاده  متر تبدیل سانتی  متر مربع آید)، به می  به دست  کارگاهی  از فرمول  (که  آسفالت
ها به مقدار کافی فیلر به دست نیاید و یا  در صورتی که از شکستن سنگ دانه 150612و  150608و  150606تا  150601هاي  در ردیف .14

آهک شکفته  به هر علت فیلر تولید شده براي مصرف مناسب نباشد، با تایید مشاور و تصویب کارفرما بهاي فیلر اضافی که از جنس سیمان یا
 پرداخت نمود. 150902و  150901هاي  شود برابر ردیف انتخاب می

هاي مترتب از جمله گرم کردن آسفالت، برداشتن آسفالت، تهیه و اضافه  با عنوان بازیافت گرم آسفالت، تمامی هزینه 151101در ردیف  .15
امور  341یافت شده طبق مشخصات فنی مندرج در نشریه شماره کردن مواد جوان کننده و اختالط آن، پخش و تراکم مخلوط آسفالتی باز

لحاظ شده است. چنانچه براي  "مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت"نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، با عنوان 
هاي آسفالت گرم (حسب مورد بیندر و  یفباشد اضافه ضخامت ایجاد شده از رد) Admixبندي نیاز به اضافه کردن آسفالت ( اصالح دانه

شود، در ضمن استفاده از مواد جوان کننده پایه قطران مجاز  هاي بتن آسفالتی گرم) پرداخت می (به ردیف 9/0توپکا) با اعمال ضریب کاهشی 
 نبوده و باید از مواد جوان کننده با پایه گیاهی استفاده شود.
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  . آسفالت پانزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
بندي  زمانی قابل پرداخت است که قیر مورد استفاده براي تولید آسفالت در طبقه 150608و  150606تا  150603 يها بهاي ردیف .16

) مطابقت داشته باشد. 101با نوع قیر مشخص شده در مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی راه (نشریه  )PGعملکردي (
 شود. یپرداخت م 85/0هاي فوق با اعمال ضریب کاهشی  در غیر این صورت بهاي ردیف

مهندس مشاور یا واحد برآورد کننده طرح باید منابع تامین قیرهاي امولسیونی و محلول (کارخانجات مجاز تولید کننده) را در  .17
تنها زمانی قابل پرداخت  150201و  150102، 150101هاي  مشخصات فنی خصوصی پیمان (حداقل سه کارخانه) تعیین کند. بهاي ردیف

 هاي فوق و یا مورد تایید کارفرما تامین شده باشد. ارخانهاست که قیر استفاده شده از ک
هاي تولید آسفالت باید داراي گواهینامه فنی تعیین شده در اسناد ارجاع کار و پیمان باشد. پرداخت بهاي هر یک از  . کارخانه18

 منوط به داشتن گواهینامه فنی معتبر است. 150608و  150606الی  150603هاي  ردیف
میزان اختالف زمانی قابل پرداخت است که  رود، یبه کار م PG يبر مبنا یمصرف ریاصالح رده ق نیکه به منظور تام 150609 . ردیف19

 یا بیشتر باشد. PG ،(90حد دمایی باال و پایین قیر عملکردي (
 يو عملکرد یکیخواص مکان يشده و سبب ارتقا اضافه  یاست که به مخلوط آسفالت یافیال يها یمربوط به افزودن 150611 فی. رد20

 متریهر سانت يبه ازا نیفیال یپل-دیمرکب آرام افیگرم ال 12منوط به اضافه نمودن  150611شماره  فی. پرداخت ردشود یآسفالت م
 دیاز شرکت تول دیراز طرف مهندس مشاور است. مهندس مشاور موظف است اسناد خ یمشخصات فن دییضخامت در هر متر مربع و تا

 . دینما دییمطابقت داده و تا یخصوص یمرکب را با مشخصات فن افیکننده ال دیتول یرسم ندهینما ایکننده 
به  یابالغ  دستور کار ای مان،یپ یخصوص یمنوط به درج در برآورد و مشخصات فن 150611و  150609 يها فی. پرداخت رد21

 .باشد یاجرا م نیح مانکاریپ
(خزش)،  یروان ،یافتادگ اریمقاومت ش ،یقابل قبول مدول برجهندگ ریالزم است مقادهاي آسفالت  هاي مربوط به افزودنی فیرد. در 22

 یفن يها مشخصه ریبه مقاد یابی دست ازیمورد ن يها  ذکر شده و آزمون یخصوص یدر مشخصات فن یو عمر خستگ میمستق ریکشش غ
هاي  فیرد نهیفوق، هز ریبه مقاد یابی مهندس مشاور برسد. در صورت عدم دست دییبه تا اردانجام و مو ییدر مراحل اجرا یخصوص

 .ستیقابل پرداخت نافزودنی 
و مصالح مانده بین  8بندي مجزا رد شده از الک شماره  باید در دو دانه SMA. ماسه مصرفی در بتن آسفالتی، ماسه آسفالت، آسفالت 23

شکن و هم در دپو مصالح سرد و سیلو گرم تفکیک و به نسبت  متر) هم در تولید سنگ میلی 3-6و  0-3(به اصطالح  4و  8الک شماره 
مشخص شده در فرمول کارگاهی استفاده شود. کارخانه آسفالت باید مجهز به سرندي که داراي طبقه مجزا با توري جدا کننده مطابق با 

ي این مصالح را داشته باشد. کارخانه آسفالت باید قابلیت امکان اختالط مصالح هاي یاد شده، بوده و سیلوهاي گرم جداکننده برا الک
سیلو مجزاي گرم و یک سیلو براي فیلر و همچنین قیر را داشته باشد. قبل از شروع عملیات اجراي آسفالت باید  4سنگی آسفالت در 

جلسه مربوطه توسط پیمانکار تهیه و به تایید مهندس موارد فوق توسط مهندس مشاور کنترل شده و در صورت رعایت الزامات، صورت
هاي آزمایشگاهی کنترل کیفیت مصالح سنگی درشت دانه، مصالح سنگی ریزدانه (به طور جداگانه  مشاور و تصویب کارفرما برسد، برگ

ه و اجراي عملیات، کسر متر)، فیلر و قیر باید ضمیمه صورتجلسه شود. در صورت تهیه نشدن صورتجلس میلی 3-6و  0-3براي ماسه 
 شود. اعمال می 150804بهاي ردیف شماره 

هاي اجرایی فرآیند تولید آسفالت با افزودنی مورد نظر لحاظ شده و پرداخت  ها و صعوبت تمام هزینه 150613. در ردیف شماره 24
هاي کنترل کیفیت و  ی و آزمایشاي از این بابت مجاز نیست. ضرورت دارد در مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات فن جداگانه

ها، به منظور کنترل کیفیت آسفالت در زمان اجرا، مشخص و معلوم باشد و پرداخت هزینه کار تنها در صورت انطباق  محدوده مجاز آن
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 20 هاي کنترل کیفیت حین اجرا با مشخصات فنی پیمان مجاز است. حداکثر مقدار پودر الستیک قابل قبول براي پرداخت، آزمایش

 درصد وزن قیر مصرفی است. 
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 ١٣٩٩سال آهن و باند فرودگاه   فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۴٣٬٧٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر 

 محلول.
١۵٠١٠١ 

 کیلوگرم ٣٧٬٧٠٠  
 CSSتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک 

 درصد در آزمایش تقطیر. ۵٧با حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٣٢٬۴٠٠

امولسیون تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر 
درصد در  ۶٠با حداقل قیر باقیمانده  CRS کاتیونیک

 آزمایش تقطیر.

١۵٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ۴١٬١٠٠

تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون 
درصد در  ۶۵با حداقل قیر باقیمانده  CMS کاتیونیک

 آزمایش تقطیر.

١۵٠١٠۴ 

 کیلوگرم ٣٣٬٠٠٠  
با  SSتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک 

 درصد در آزمایش تقطیر. ۵٧حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١٠۵ 

 کیلوگرم ٢۵٬۴٠٠  
با  RS تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک

 درصد در آزمایش تقطیر. ۵۵حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١٠۶ 

 کیلوگرم ٣٠٬٧٠٠  
با  MS مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیکتهیه 

 درصد در آزمایش تقطیر. ۵۵حداقل قیر باقیمانده 
١۵٠١٠٧ 

 کیلوگرم ۴٣٬٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود قیر، برای انجام آسفالت سطحی 

 با قیر محلول.
١۵٠٢٠١ 

  
 تن ٨٩١٬٠٠٠

سنـگ تهیه مصالح (به جز قیر) و اجرای آسفالت سطحی با 
ای، در دو الیه، هرگاه دانه بندی  شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۴و  ٢مصالح از نوع 

١۵٠۴٠١ 

  
 تن ١٬٠٢١٬٠٠٠

(به جز قیر) و اجرای آسفالت سطحی با سنگ  تهیه مصالح
ای، در دو الیه، هرگاه دانه بندی  شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ٣و  ١مصالح از نوع 

١۵٠۴٠٢ 

  
 تن ٨۶٠٬٠٠٠

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنـگ 
ای، در یک الیه، هرگاه دانه بندی  شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۴مصالح از نوع 

١۵٠۴٠٣ 

  
 تن ٩٢۴٬٠٠٠

تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ 
دانه بندی  ای، در یک الیه، هرگاه شکسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۵مصالح از نوع 

١۵٠۴٠۴ 

  

 مترمربع ۴٣٬٧٠٠

تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با 
ای، هرگاه مصالح با دانه  سنگ شکسته از مصالح رودخانه

متر  متر باشد، به ازای هر سانتی میلی ١٩بندی پیوسته صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

١۵٠۵٠١ 

 
 

 

٨٨  
 

 



  . آسفالت پانزدهم  فصل
 ١٣٩٩سال آهن و باند فرودگاه   فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۴٣٬٢٠٠

تهیه و اجرای آسفالـت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با 
ای، هرگاه مصالح بادانه  سنگ شکسته از مصالح رودخانه

متر  متر باشد، به ازای هر سانتی میلی ٢۵بندی پیوسته صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

١۵٠۵٠٢ 

 مترمربع ١٬٢٧٠  
هرگاه آسفالت  ١۵٠۵٠٢و  ١۵٠۵٠١های  بها به ردیف اضافه

 سرد با فینیشر اجرا شود.
١۵٠۵٠٣ 

  

 مترمربع ٣٩٬۵٠٠

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی مصالح  رودخانه
متر ضخامت  متر باشد، به ازای هر سانتی میلی ٣٧٫۵صفر تا 
 آسفالت.

١۵٠۶٠١ 

  

 مترمربع ۴٠٬٠٠٠

آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح تهیه و اجرای بتن 
ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی مصالح  رودخانه
متر ضخامت  متر باشد، به ازای هر سانتی میلی ٢۵صفر تا 
 آسفالت.

١۵٠۶٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٬٢٠٠

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
)، برای PGای و قیر مناسب از رده عملکردی ( رودخانه

 ٢۵قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت. متر باشد، به ازای هر سانتی میلی

١۵٠۶٠٣ 

  

 مترمربع ۵١٬۴٠٠

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
)، برای PGو قیر مناسب از رده عملکردی ( ای رودخانه

 ١٩دانه بندی مصالح صفر تا  قشر آستر (بیندر)، هرگاه
 متر ضخامت آسفالت. متر باشد، به ازای هر سانتی میلی

١۵٠۶٠۴ 

  

 مترمربع ۵۵٬٠٠٠

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
)، برای PGای و قیر مناسب از رده عملکردی ( رودخانه

 ١٩قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت. باشد، به ازای هر سانتی متر میلی

١۵٠۶٠۵ 

  

 مترمربع ۵۵٬٣٠٠

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
)، برای PGای و قیر مناسب از رده عملکردی ( رودخانه

 ١٢٫۵قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 
 آسفالت. متر ضخامت متر باشد، به ازای هر سانتی میلی

١۵٠۶٠۶ 

  
 مترمربع ٨٣٬٩٠٠

) و PGتهیه تمام مصالح و قیر مناسب از رده عملکردی (
به ازای هر یک  SMAای  اجرای آسفالت ماستیک سنگدانه

 متر ضخامت. سانتی

١۵٠۶٠٨ 
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  . آسفالت پانزدهم  فصل
 ١٣٩٩سال آهن و باند فرودگاه   فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

 ١۵٠۶٠٨و  ١۵٠۶٠۶الی  ١۵٠۶٠٣های  بها به ردیف اضافه
از مواد افزودنی چنانچه در تولید قیر خالص استفاده شده 

 متر ضخامت آسفالت. استفاده شده باشد، به ازای هر سانتی

١۵٠۶٠٩ 

  
 مترمربع 

چنانچه در  ١۵٠۶٠۶تا  ١۵٠۶٠٣های  بها به ردیف اضافه
الیفین استفاده  پلی-تولید بتن آسفالتی از الیاف مرکب آرامید

 متر ضخامت آسفالت شده باشد، به ازای هر سانتی

١۵٠۶١١ 

 مترمربع ۵۵٬٨٠٠  
ای به ازای  تهیه و اجرای ماسه آسفالتی از مصالح رودخانه

 متر ضخامت آسفالت. هر سانتی
١۵٠۶١٢ 

 کیلوگرم ٧٠٬٠٠٠  
 ٠تهیه، حمل و افزودن پودر الستیک (تولید داخل) با سایز 

 میکرون و افزودنی شیمیایی مربوطه به قیر مصرفی. ۴٠تا 
١۵٠۶١٣ 

  

 کیلوگرم ٣٣٠٬٠٠٠

چنانچه در تولید  ١۵٠۶٠۶تا  ١۵٠۶٠٣به ردیفهای اضافه بها 
آسفالت از پلیمر پودری االستوپالستومر با پایه پلی اتلین 

HDPE  به صورت مستقیم به مخلوط آسفالتی اضافه شده
 باشد. برحسب وزن ماده افزودنی مصرفی

١۵٠۶١۴ 

  
 تن ۶٧٬٧٠٠

، هرگاه از ١۵٠۴٠۴تا  ١۵٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه
ای استفاده  سنگ کوهی به جای مصالح رودخانهمصالح 

 شود.

١۵٠٧٠١ 

  
 مترمربع ١٬١٠٠

تا  ١۵٠۶٠١، ١۵٠۵٠٢، ١۵٠۵٠١های  بها به ردیف اضافه
، هرگاه از مصالح سنگ ١۵٠۶١٢و  ١۵٠۶٠٨، ١۵٠۶٠۶

 ای استفاده شود. کوهی به جای مصالح رودخانه

١۵٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ٣٬٣۶٠

تا  ١۵٠۶٠١، ١۵٠۵٠٢، ١۵٠۵٠١های  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم  ٠٫١بابت اضافه هر  ١۵٠۶١٢و  ١۵٠۶٠٨، ١۵٠۶٠۶

متر  قیر مصرفی در هر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتی
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود). ٠٫١ضخامت. (کسر 

١۵٠٨٠١ 

  

 مترمربع -٣٬٣۶٠

تا  ١۵٠۶٠١، ١۵٠۵٠٢، ١۵٠۵٠١های  کسر بها به ردیف
کیلوگرم  ٠٫١بابت کسر هر  ١۵٠۶١٢و  ١۵٠۶٠٨، ١۵٠۶٠۶

متر  قیر مصرفی در هر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتی
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود). ٠٫١ضخامت. (کسر 

١۵٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ۵٬٩٧٠

 ١۵٠۶١٢و  ١۵٠۶٠۶تا  ١۵٠۶٠١های  بها به ردیف اضافه
 ٢٠مساحت لکه گیریها چنانچه  بابت اجرای آسفالت در لکه

 مترمربع و کمتر باشد.

١۵٠٨٠٣ 

  

 مترمربع -۵٬٠٢٠

 ١۵٠۶٠٨، ١۵٠۶٠۶تا  ١۵٠۶٠١های شماره  کسربها به ردیف
 ٢۵چنانچه مصالح ریزدانه آسفالت مطابق بند  ١۵٠۶١٢و 

مقدمه فصل تفکیک نشده و یا صورتجلسه مربوطه تنظیم 
 نشود.

١۵٠٨٠۴ 
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  . آسفالت پانزدهم  فصل
 ١٣٩٩سال آهن و باند فرودگاه   فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٢٬٩٩٠

 ١۵٠۶١٢و  ١۵٠۶٠۶تا  ١۵٠۶٠١های  ردیفبها به  اضافه
گیریها چنانچه مساحت لکه  بابت اجرای آسفالت در لکه

 مترمربع باشد. ۵٠مترمربع و کمتر از  ٢٠بیشتر از 

١۵٠٨٠۵ 

  
 مترمربع ۶٠٠

 ١۵٠۶١٢و  ١۵٠۶٠۶تا  ١۵٠۶٠١های  بها به ردیف اضافه
گیریها چنانچه مساحت لکه  بابت اجرای آسفالت در لکه

 مترمربع باشد. ۵٠از بیشتر 

١۵٠٨٠۶ 

  
 مترمربع -۵٬۴٣٠

های بتن آسفالتی بیندر بابت استفاده از  کسربها به ردیف
درصد مصالح  ٢٠مصالح حاصل از تراش آسفالت تا حجم 

 ).Rapآسفالت (

١۵٠٨٠٧ 

 کیلوگرم ٢٬٢٠٠  
تهیه فیلر از سیمان و اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در 

 کارخانه.
١۵٠٩٠١ 

 کیلوگرم ١٬٨٨٠  
تهیه فیلر از پودر آهک شکفته و اضافه نمودن آن به مصالح 

 آسفالت در کارخانه.
١۵٠٩٠٢ 

 مترمربع ۴٣٬٢٠٠  
متر  بازیافت گرم درجای آسفالت به ازای هر یک سانتی

 ضخامت.
١۵١١٠١ 
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  کاری . عایق شانزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  کاری . عایق شانزدهم  فصل

 
  مقدمه

 
  ، این و در هر صورت  بوده  فنی  ها و مشخصات در نقشه  شده  درج  ، باید به میزان)Overlap(  ، مقدار همپوشانی رطوبتی  هاي کاري در عایق .1

 متر کمتر باشد. سانتی 10نباید از مقدار 
در   همپوشانی  و هزینه  هاست جلسه  ها و صورت در نقشه  شده  ابعاد درج  ، طبق شده  کاري عایق  ظاهري  سطح  و پرداخت  گیري اندازه  مبناي .2

 . است  منظور شده  فصل  این  هاي ردیف
  بهایی اضافه  گونه و هیچ  هاست و مانند آن  ، منحنی ، مورب ، قائم از افقی  اعم  سطوح  در تمام کار  انجام  ، براي فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي .3

 . نیست  پرداخت  ها، قابل ، انحنا و مانند آن ، عمق صعوبت  بابت
  کارهاي  و عمومی  فنی  تمشخصا  طبق  رطوبتی  کاري عایق  متر مربع  هر یک  ، براي فصل  این  هاي در ردیف  مقدار قیر مورد مصرف .4

 باشد. )، می 55  شماره  (نشریه  ساختمانی
 

 
 

 

٩٢  
 

 



  کاری . عایق شانزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۶٠١٠١ عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری. مترمربع ٨١٬١٠٠  

 مترمربع ٢٧٧٬۵٠٠  
عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک الیه 

 گونی.
١۶٠١٠٢ 

 ١۶٠١٠٣ عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دوالیه گونی. مترمربع ۴۶۴٬٠٠٠  

 
 

 

٩٣  
 

 



 گیر و سطوح پروازی ها، نقاط مه ها، پل فصل هفدهم. تاسیسات تونل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 گیر و سطوح پروازی ها، نقاط مه ها، پل فصل هفدهم. تاسیسات تونل

 
  مقدمه
 ییها تونل ساختمان دوران براي دستگاه برچیدن و تونل تهویه تأمین ،موتوري تهویه دستگاه نصب و تهیه شامل ،170101 ردیف  بهاي .1

 شده بینی پیش روباز، تونل طول گرفتن نظر در بدون باشد، متر 300 از بیشتر تونل دهانه یا تونل حفاري مبدأ از ها آن حفاري که طول

 متـر  300 از تر کوتاه هاي طول مورد در شود. می پرداخت ،تونل کامل اتمام تا تدریج به و کار پیشرفت نسبت بار و به تنها یک و است

 هزینه پیمانکار، توسط انجام صورت در باشد، ضروري موتوري تهویۀ دستگاه با تونل تهویه مشاور، مهندس طبق تشخیص چنانچه نیز،

شـوند، بـر    حفـاري مـی   T.B.Mهایی که با اسـتفاده از دسـتگاه    تونل تهویههزینه شد. ضمنا  خواهد شده، پرداخت یاد ردیف طبق آن
 شود. اساس این ردیف پرداخت می

 70باشد. به طور مثال چنانچه تونلی با مقطع تمام شده  فضاي تمام شده داخل تونل می 170101منظور از متر مکعب در بهاي ردیف  .2
متر مکعـب   70000باشد مقدار لحاظ شده در این ردیف بعد از اتمام عملیات اجرایی متر فاصله از دهانه مورد نظر  1000متر مربع و 
 خواهد بود.

 ،بـرق  موتور مانند ،)T.B.Mدستگاه  هاي حفاري شده با تونل (اعم از تونل روشنایی وسایل نصب و تهیه شامل ،170201 ردیف بهاي .3
 شده بینی پیش روباز، تونل طول گرفتن نظر در بدون ،ساختمان ن دورا امتم تونل در روشنایی تأمین و الزم وسایل سایر و المپ کابل،

  .شود می پرداخت تونل کامل اتمام تا تدریج به پیشرفت کار، نسبت به و بار یک براي تنها ،ردیف این بهاي .است
 دیده شده است.هزینه نصب و جمع آوري بر هر چند مرحله که الزم باشد  170201و  170101هاي  در بهاي ردیف .4

مکانیکی  تأسیسات رشته بهاي فهرست از استفاده با مورد حسب بر ،برداري بهره دوران براي ها تونل تهویه تأسیسات نصب و تهیه بهاي .5
 .شود می برآورد و تعیین

 بهـاي  فهرست از استفاده با مورد حسب بر ،بهره برداري دوره در پروازي سطوح و گیر مه نقاط روشنایی تأسیسات نصب و تهیه بهاي  .6

 .شود می برآورد و تعیین برقی رشته تأسیسات
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 گیر و سطوح پروازی ها، نقاط مه ها، پل فصل هفدهم. تاسیسات تونل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۶٧٬۵٠٠  
ها برای دوره  تهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل

 ساختمان.
١٧٠١٠١ 

 مترطول ١٬٨۵٧٬٠٠٠  
ها برای  تهیه و نصب وسایل الزم و تامین روشنایی تونل

 ساختمان.دوره 
١٧٠٢٠١ 

 درصد -٣٠  
در صورتیکه مقطع نهایی تونل  ١٧٠٢٠١کسر بها به ردیف 

 مترمربع باشد. ٢۵کمتر از 
١٧٠٢٠٢ 

  

 درصد ٧

های تهویه و روشنایی درتونل هرگاه  بها به ردیف اضافه
متر باشد،  ٢۵٠فاصله از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

متر  ٢۵٠دوم یکبار، متر  ٢۵٠متر. برای  ٢۵٠به ازای هر
 های بیشتر. سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول

١٧٠٣٠١ 
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  ایمنی  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  ایمنی  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل

 
  مقدمه

 

  رسته  پایۀ  هاي از فهرست  و با استفاده  و مشخصات  به نقشه  ، با توجه180103تا  180101  هاي ردیف  موضوع  هاي ساختمان  . بهاي1
 شود. می  درج  مربوط  هاي ، در برابر ردیف مقطوع  و به صورت  ، برآورد شده کار نافذ است  اياجر  برآورد هزینه  تهیه  در زمان  که  ساختمان

  و بهاي  پیمانکار است  ، به عهده180103تا  180101  هاي ردیف  موضوع  هاي ساختمان  کامل  و اجراي  الزم  و وسایل  مصالح  تمام  . تهیه2
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت مانکار هر ساخت  پیشرفت  ، به نسبت مربوط

 شود. می  زیر پرداخت  ، به ترتیب راهنمایی  تابلوها و عالئم  و نصب  تهیه  . قیمت3
  ضریب  ، با اعمال مربوط  هاي فصل  هاي از ردیف  ، با استفاده و مشخصات  به نقشه  تابلو با توجه  شالوده  سازي و پی  کنی پی  . بهاي1ـ3

 شود. می  محاسبه 3/1  اضافی
 . سبک  فوالدي  کارهاي  ، از فصل مربوط  ردیف  تابلو براساس  فلزي  پایه  و نصب  تهیه  . هزینه2ـ3
 .3/1  اضافی  ضریب  با اعمال  متفرقه  ، از فصل مربوط  ردیف  تابلو براساس  پایه  رنگ  . هزینه3ـ3
بینی شده اعمال  بهاي پیش ها اضافه سفید منظور شده است و در صورت استفاده از سایر رنگها،  . فام رنگ پایه در بهاي واحد ردیف4

 شود. می
کشی، تمیزکاري سطح راه، تمهیدات ایمنی در  هاي مخصوص خط کشی هزینه استفاده از ماشین هاي مربوط به خط . در بهاي واحد ردیف5

 رفته شده است. کشی و مراقبت از خط تا خشک شدن رنگ در نظر گ حین خط

شود. در  و بر اساس طول مسیر (مجموع پر و خالی) انجام می 267-3مطابق با نشریه شماره هاي خط منقطع و متناوب  گیري ردیف . اندازه6
 شود. گیري مترمربع، سطح هزینه کار بر اساس سطح رنگ شده محاسبه می ردیفهاي با واحد اندازه

و  21194کشی مورد مصرف در این فصل در مورد رنگ سرد و رنگ دوجزیی استاندارد ملی ایران به شماره  هاي خط . استاندارد کیفی رنگ7
 باشد. می AASHTO M249و   EN1871و استانداردهاي  21194و در مورد رنگ گرم، استاندارد ملـــی ایران به شماره  EN1871استاندارد 

روز قبل از اجرا،  15الزم به ذکر است که رنگ مصرفی باید حداقل  باید باشد. EN BS1423(گالسبید) براساس استاندارد  ايهاي شیشهدانه
هاي مورد تایید کارفرما برداري شده و به آزمایشگاهاي، نمونههاي شیشهها و دانهمحل مورد نظر کارفرما، انبار شود و بطور تصادفی از رنگ در

نتایج آزمایشات باید با مشخصات فنی پیمان مطابقت داشته باشد. در صورت عدم انجام نمونه برداري و آزمایشات یا عدم ارسال گردد.  
 تطابق نتایج آزمایشات با مشخصات فنی، پرداخت وجه بابت خط کشی مجاز نخواهد بود.

اي تشکیل شده و براي رنگ گرم و سرد ترافیکی کاربرد دارد.  ههاي کروي شیش باشد که از دانه کننده نور می . منظور از گالسبید ماده منعکس8
درصد وزن رنگ  20باشد و در مورد رنگ گرم عالوه بر روپاشی به میزان فوق معادل  گرم در مترمربع می 400میزان مصرف روپاشی معادل 

چنانچه استفاده از  مطابقت داشته باشد. EN BS1423 گردد. مشخصات فنی گالسبید باید با استاندارد اي با رنگ مخلوط می هاي شیشه نیز دانه
طبق ضوابط تعیین قیمت  180850گالسبید در خط کشی مورد نیاز نباشد ضرورت دارد در تهیه براورد اسناد ارجاع کار، بهاي ردیف شماره 

 اقالم غیرپایه تعیین و در براورد منظور شود.

 ماهه است.  18متر با دوام  میلی 2میکرون یا  2000برابر  180307تا  180301هاي  . ضخامت رنگ گرم اسپري ردیف9

 ماهه است. 18متر با دوام  میلی 5/3میکرون یا  3500برابر  180406تا  180401هاي  . ضخامت رنگ گرم اسکرید ردیف10

 ماهه است.  36متر با دوام  لیمی 5یا   میکرون 5000برابر  180605و  180601  هاي اي) ردیفگرم اکستروژن (لقمه  رنگ  . ضخامت11

میکرون و  700با ضخامت تر (خیس) رنگ حداقل برابر  180720تا  180701هاي ي آب) ردیف. در مورد رنگ سرد (اکریلیک یا پایه12
ورت ماهه مدنظر باشد، به ص 15یا  9ماهه منظور شده است، چنانچه دوام  12میکرون و دوام آن  400ضخامت خشک رنگ حداقل برابر 
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کشی سرد  شود. مدت دوام خط بها یا کسربهاي مربوط) در انتهاي این فصل و در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار منظور می قیمت جدید (اضافه

 باید در اسناد ارجاع کار اعالم شود. 

دو جزیی به روش اسکرید ماه و  24متر با دوام  میلی 1میکرون یا  1000. براي رنگ دو جزیی به روش اسپري ضخامت رنگ برابر 13
 5/1میکرون یا  1500ها و سطوح، ضخامت رنگ برابر ها و خط نوشتهماه و فلش 36متر با دوام  میلی 2میکرون یا  2000ضخامت رنگ برابر 

 ماه منظور شده است. 36متر با دوام  میلی

هاي خط کشی، دو  براي هر یک از ردیفدرصد ضخامت ذکر شده  85. در صورت کسري  ضخامت خط کشی یا سطوح رنگ شده تا 14
درصد باشد، آن قسمت از عملیات مورد تایید نبوده و بهایی  85شود و اگر کسري ضخامت مازاد بر برابر همان نسبت از بهاي ردیف کسر می

 بابت آن قابل پرداخت نیست.

 15الی  5در صورت اجراي خط کشی با ابعاد  باشد درصد) می ±5. حد رواداري مجاز ابعاد خط کشی براي طول و یا عرض خطوط (15
درصد از بهاي ردیف مربوط کسر میشود در  2درصد کمتر از مقادیر مجاز ذکر شده در پیمان، به ازاي هر یک درصد کمتر از حد رواداري، 

ابعاد بیشتر از مقادیر مندرج در  شود و براي درصد، خط کشی مورد تایید نبوده و بهایی بابت آن پرداخت نمی 15صورت کسري ابعاد مازاد بر 
 ، اضافه پرداخت مجاز نیست. هاردیفهر یک از 

. میزان ضرایب پس بازتابش نور و فاکتور روشنایی خط کشی اجرا شده باید مطابق با مقادیر اعالم شده در مشخصات فنی پیمان باشد 16
یر اعالم شده در مشخصات فنی پیمان باشد به ازاي هر یک درصد کاهش درصد مقاد 10گیري براي هر دو مورد کمتر از  چنانچه متوسط اندازه

شود. خط کشی با ضرایب پس درصد بهاي ردیف کسر می 1درصد بهاي ردیف مربوطه و براي فاکتور روشنایی  3در پس بازتایش نور، 
 تایید نبوده و بهایی بایت آن قابل پرداخت نیست.  درصد، خط کشی اجرا شده مورد 10بازتابش نور یا فاکتور روشنایی روز با نقصان بیشتر از 

کاري زیر بستر به عرض کافی، هزینه  آمیزي و تمیز کشی، بهاي پرایمر، همچنین هزینه شستشوي بستر رنگهاي مربوط به خط . در ردیف17
 آالت و ابزار و تجهیزات ایمنی در نظر گرفته شده است.نیروي انسانی و ماشین

کشی بر اساس اجراي یک خط محاسبه شده است؛ در صورت اجراي توأم دو یا چند خط (به صورت همزمان با  هاي خط . قیمت ردیف18
 گردد :  پیستوله ) به روش زیر پرداخت می 3یا  2بستن 

 برابر ردیف مربوط    75/1. دو خط توأم   =  18-1

 برابر ردیف مربوط     50/2. سه خط توأم  =  18-2

 شود. هاي قرارگرفته روي هم بر اساس سطح تمام شده و صرفا یک بار منظور می رنگ 180801. در ردیف 19

هاي کارهاي فوالدي سبک و دستمزدي و  زن بر اساس ردیف مربوط از فصل هاي چشمک . هزینه تهیه و نصب پایه فلزي تابلوها و چراغ20
 شود.  هاي مربوطه پرداخت می هاي مناسب از فصلبرداري بر اساس ردیفوده تابلو و نخالهسازي شالکنی، پیها نظیر هزینه پیدیگر هزینه

 شود. محاسبه و پرداخت می 170201زن، از ردیف  هاي چشمک کشی پایه چراغ . هزینه سیم21

 متر است. میلی 3هاي عمودي برابر  . حداقل ضخامت صفحه آلومینیومی تابلو22

 متر است. میلی 25/1فوالدي تابلوهاي عمودي برابر  . حداقل ضخامت صفحه ورق23

دار محاسبه  . در صورتی که تهیه و نصب تابلو عالوه بر شرایط تعیین شده با پیام متغیر صورت گیرد، هزینه مربوط، به صورت ردیف ستاره24
 شود. و پرداخت می

انتظامی، اخطاري، اخباري و سایر عالیم (به جز تابلوهاي  صفحه تابلوهاي تیپهاي مربوط به تهیه  هاي لحاظ شده در ردیف . قیمت25
درجه عمود به هم بیرونی)  90دار (دو لبه باشند به سه شکل لبهضلعی، دایره، مثلث و یا مربع می اطالعاتی هدایت مسیر) که به شکل هشت

و جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و یا دار (داراي یک لبه برجسته داخلی) یا ساده (بدون هیچگونه لبه) و از دیا ساده رخ
مساحت تابلوهاي تیپ مورد  است.متعلقات الزم شامل پیچ و مهره و بست  ها و کاررفته در زمینه و نقش آن به همراه شبرنگ بهورق گالوانیزه 

 گردد. نظر و ضخامت پیشنهادي از جدول انتهاي مقدمه این فصل اقتباس می
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 لوهاي تیپ (ضخامت و مساحت مفید تابلو)جدول  مشخصات تاب

    
ف

ردی
 

 متر)نام تابلو و اندازه (میلی
مساحت مفید  متر)(میلیضخامت ورق 

 دارتابلوي لبه داررخ تابلوي ساده تابلوي ساده (مترمربع)

 283/0 25/1 5/1 5/1 متر میلی 600ضلعی با قطر  تابلوي هشت 1

 442/0 5/1 5/1 5/1 متر میلی 750ضلعی با قطر  تابلوي هشت 2

 636/0 5/1 5/1 5/1 متر میلی 900ضلعی با قطر  تابلوي هشت 3

 131/1 5/1 2 2 متر میلی 1200ضلعی با قطر  تابلوي هشت 4

 071/0 25/1 25/1 25/1 متر میلی 300اي با قطر  تابلوي دایره 5

 159/0 25/1 25/1 25/1 متر میلی 450اي با قطر  تابلوي دایره 6

 283/0 25/1 5/1 5/1 متر میلی 600اي با قطر  تابلوي دایره 7

 442/0 5/1 5/1 5/1 متر میلی 750اي با قطر  تابلوي دایره 8

 636/0 5/1 5/1 5/1 متر میلی 900اي با قطر  تابلوي دایره 9

 131/1 5/1 2 2 متر میلی 1200اي با قطر  تابلوي دایره 10

 767/1 2 2 2 متر میلی 1500قطر اي با  تابلوي دایره 11

 240/0 25/1 5/1 5/1 متر میلی 600تابلوي مثلثی با ارتفاع  12

 375/0 5/1 5/1 5/1 متر میلی 750تابلوي مثلثی با ارتفاع  13

 540/0 5/1 5/1 5/1 متر میلی 900تابلوي مثلثی با ارتفاع  14

 961/0 5/1 2 2 متر میلی 1200تابلوي مثلثی با ارتفاع  15

 501/1 2 2 2 متر میلی 1500تابلوي مثلثی با ارتفاع  16

17 
  h×w تابلوي مربع یا مستطیل با اضالع 

 متر میلی

 2یا  5/1یا  25/1بسته به سایز تابلو 
 

 
 

 
زدایی شوند و  شوند، باید پیش از رنگرزي، چندین بار شستشو داده و چربی هایی که صفحات از جنس ورق سیاه روغنی ساخته می در ردیف

 میکرون رنگ آمیزي گردند. 75 ± 10با رنگ پوششی الکترواستاتیک به ضخامت 

ها از نوع استاندارد و ، شبرنگ تابلو181064الی  181051هاي  در بهاي واحد مصالح تابلوهاي اطالعاتی هدایت مسیر ارائه شده در ردیف
 تابلوها (به مقدار الزم) نیز منظور شده است.داراي تاییدیه محاسبه گردیده وهزینه چارچوب و زوار 

 بها منظور شده است. هاي این فهرست . هزینه بارگیري و حمل مصالح و مواد مربوط به تابلوهاي ترافیکی، در قیمت ردیف26
 ب  تعیین شود.درصد هزینه بهاي نص 60. در عملیات تعمیر تابلوها در صورت نیاز به برچیدن صفحه تابلو، هزینه برچیدن معادل 27

شود و فقط تابلو در نظر گرفته می فلورسنتسبز باشند، مساحت تابلو، با سطح -اي با شبرنگ فلورسنت زرد. چنانچه تابلوها داراي حاشیه28
گردد.اعمال می 181089یا  181088بهاي آیتمهاي سطح داراي شبرنگ فلورسنت در اضافه
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٨٠١٠١ و اجرای ساختمان راهدارخانه.تهیه مصالح  دستگاه   

 ١٨٠١٠٢ تهیه مصالح و اجرای ساختمان بین راه. دستگاه   

 ١٨٠١٠٣ تهیه مصالح و اجرای ساختمان پسـت نگهبانی. دستگاه   

 ١٨٠٢٠٢ تهیه مصالح و رنـگ آمیزی با رنـگ شبرنـگ. مترمربع   

  
 مترطول ۴۵٬٨٠٠

متر  ٩متر پر و  ٣متناوب کشی منقطع و  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با  سانتی ١۵خالی به عرض 

 ماهه. ١٨میکرون همراه با گالسبید با دوام  ٢٠٠٠ضخامت 

١٨٠٣٠١ 

  
 مترطول ٧٨٬٨٠٠

متر  ۶متر پر و  ٣کشی منقطع و متناوب  تهیه مصالح و خط
با  متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری سانتی ١۵خالی به عرض 

 ماهه. ١٨میکرون همراه با گالسبید با دوام  ٢٠٠٠ضخامت 

١٨٠٣٠۶ 

  
 مترطول ٢١٧٬٠٠٠

 ٢٠کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
 ٢٠٠٠متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت  سانتی

 ماهه. ١٨میکرون همراه با گالسبید با دوام 

١٨٠٣٠٧ 

  

 مترطول ٧٣٬۵٠٠

متر  ٩متر پر و  ٣کشی منقطع و متناوب  خطتهیه مصالح و 
متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش  سانتی ١۵خالی به عرض 

میکرون همراه با گالسبید با دوام  ٣۵٠٠اسکرید با ضخامت 
 ماهه. ٣۶

١٨٠۴٠١ 

  
 مترطول ٢٧٠٬٠٠٠

 ١۵کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
روش اسکرید با متر، با رنگ گرم ترافیکی به  سانتی

 ماهه. ٣۶میکرون همراه با گالسبید با دوام  ٣۵٠٠ضخامت 

١٨٠۴٠٢ 

  

 مترطول ١٢٩٬٠٠٠

متر  ۶متر پر و  ٣کشی منقطع و متناوب  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش  سانتی ١۵خالی به عرض 

میکرون همراه با گالسبید با دوام  ٣۵٠٠اسکرید با ضخامت 
 ماهه. ٣۶

١٨٠۴٠۵ 

  
 مترطول ٣۵۵٬٠٠٠

 ٢٠کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با  سانتی

 ماهه. ٣۶میکرون همراه با گالسبید با دوام  ٣۵٠٠ضخامت 

١٨٠۴٠۶ 

  

 مترطول ٢٣٧٬٠٠٠

ای) به روش  کشی برجسته (لقمه تهیه مصالح و خط
با رنگ گرم ترافیکی  متر سانتی ١۵اکستروژن با عرض 

 ۵٠٠٠ماهه و ضخامت  ٣۶با دوام  همراه با گالسبید
 میکرون.

١٨٠۶٠١ 

 
 

 

٩٩  
 

 



  ایمنی  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  

 مترطول ٣١٠٬٠٠٠

ای) به روش  کشی برجسته (لقمه تهیه مصالح و خط
با رنگ گرم ترافیکی  متر سانتی ٢٠اکستروژن با عرض 

 ۵٠٠٠ماهه و ضخامت  ٣۶با دوام  همراه با گالسبید
 میکرون.

١٨٠۶٠۵ 

  

 مترطول ١٢٬٢٠٠

متر  ۶متر پر و  ٣کشی منقطع و متناوب  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی  سانتی ١٢خالی به عرض 

کریلیک همراه با گالسبید با ضخامت خشک   ۴٠٠آ
 میکرون.

١٨٠٧٠١ 

  
 مترطول ٣٣٬٧٠٠

 ١٢کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گالسبید متر، با رنگ  سانتی

 میکرون. ۴٠٠با ضخامت خشک 

١٨٠٧٠٢ 

  

 مترطول ١۴٬۶٠٠

متر  ۶متر پر و  ٣کشی منقطع و متناوب  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی  سانتی ١۵خالی به عرض 

کریلیک همراه با گالسبید با ضخامت خشک   ۴٠٠آ
 میکرون.

١٨٠٧٠٧ 

  

 مترطول ١٠٬٩٠٠

متر  ٩متر پر و  ٣کشی منقطع و متناوب  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی  سانتی ١۵خالی به عرض 

کریلیک همراه با گالسبید با ضخامت خشک   ۴٠٠آ
 میکرون.

١٨٠٧٠٨ 

  
 مترطول ۴٠٬٣٠٠

 ١۵کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
همراه با گالسبید متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک  سانتی

 میکرون. ۴٠٠با ضخامت خشک 

١٨٠٧٠٩ 

  
 مترطول ١٠٬۶٠٠

متر  ۶متر پر و  ٣کشی منقطع و متناوب  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی  سانتی ١٠خالی به عرض 

کریلیک همراه با گالسبید با ضخامت خشک  میکرون. ۴٠٠آ

١٨٠٧١٠ 

  
 مترطول ٧٬١٠٠

متر  ٧متر پر و  ٢منقطع و متناوب کشی  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ سرد ترافیکی  سانتی ١٠خالی به عرض 

کریلیک همراه با گالسبید با ضخامت خشک  میکرون. ۴٠٠آ

١٨٠٧١١ 

  
 مترطول ٢٩٬٣٠٠

 ١٠کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
متر، بارنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گالسبید با  سانتی

 میکرون. ۴٠٠خشک ضخامت 

١٨٠٧١٢ 

  
 مترطول ۵١٬٢٠٠

 ٢٠کشی متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
متر، بارنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گالسبید با  سانتی

 میکرون. ۴٠٠ضخامت خشک 

١٨٠٧١٣ 

 
 

 

١٠٠  
 

 



  ایمنی  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  
 مترمربع ٣٢٠٬٠٠٠

تهیه مصالح و ترسیم سطوح از جمله نقوش، فلش و 
ترافیکی آکریلیک همراه با گالسبید نوشته با رنگ سرد  خط

 میکرون برحسب سطح رنگ شده. ۴٠٠با ضخامت خشک 

١٨٠٧٢٠ 

  

 مترمربع ١٬۴۴٠٬٠٠٠

کشی و ترسیم نقوش، فلش و  تهیه مصالح و اجرای خط
نوشته با رنگ دو جزئی بر پایه رزین آکریلیک با   خط

ماهه برحسب سطح  ٣۶میکرون و دوام  ١۵٠٠ضخامت 
 رنگ شده.

١٨٠٨٠١ 

 مترمربع ١٬١۴٣٬٠٠٠  
نوشته و نظایر آن به شکل  تهیه و نصب نقوش، فلش، خط

 ).Premarksساخته ( پیش
١٨٠٨۴٠ 

  
 مترطول 

با گالسبید، در   های خط کشی همراه کسربها به ردیف
 گالسبید استفاده نشود.  صورتی که در خط کشی، از

١٨٠٨۵٠ 

 درصد ٢  
های خط کشی و سطوح (به جز  بها به ردیف اضافه

Premarks.چنانچه از رنگ فام غیرسفید استفاده شود ( 
١٨٠٨۵۵ 

 مترمربع ۴٩۴٬٢٠٠  
پاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با استفاده از روش 

 های مخصوص). مکانیکی (برس
١٨٠٩٠١ 

 ١٨١٠۴۵ (رده مهندسی). EGPتهیه، برش و نصب نوار با شبرنگ  مترمربع ٢٬۶٧٠٬٠٠٠  

 ١٨١٠۴۶ (پربازتاب). HIPتهیه، برش و نصب نوار با شبرنگ  مترمربع ۴٬٣٢٠٬٠٠٠  

 مترمربع ٧٬٢۶٠٬٠٠٠  
متر  میلی ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق گالوانیزه 

 (رده مهندسی). EGPبا شبرنگ 
١٨١٠۵١ 

 مترمربع ٨٬٨٣٠٬٠٠٠  
 ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق گالوانیزه 

 (پربازتاب). HIPبا شبرنگ  متر میلی
١٨١٠۵٢ 

 مترمربع ٨٬٢۴۵٬٠٠٠  
 ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل گالوانیزه 

 (رده مهندسی). EGPبا شبرنگ  متر میلی
١٨١٠۵٣ 

 مترمربع ٩٬٨١٠٬٠٠٠  
 ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل گالوانیزه 

 (پربازتاب). HIPبا شبرنگ  متر میلی
١٨١٠۵۴ 

 مترمربع ٩٬٧٢۶٬٠٠٠  
متر  میلی ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق گالوانیزه 

 (رده الماسه). DIGبا شبرنگ 
١٨١٠۵۶ 

 مترمربع ١٠٬٧١٠٬٠٠٠  
 ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل گالوانیزه 

 (رده الماسه). DIGبا شبرنگ  متر میلی
١٨١٠۵٧ 

 مترمربع ٧٬۶٣۵٬٠٠٠  
متر  میلی ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق روغنی 

 (رده مهندسی). EGPو رنگ الکترواستاتیک با شبرنگ 
١٨١٠۶٢ 

 مترمربع ٩٬٢٠٣٬٠٠٠  
متر  میلی ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق روغنی 

 (پربازتاب). HIPو رنگ الکترواستاتیک با شبرنگ 
١٨١٠۶٣ 

 
 

 

١٠١  
 

 



  ایمنی  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 مترمربع ١٠٬١٠١٬٠٠٠  
متر  میلی ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق روغنی 

 (رده الماسه). DIGورنگ الکترواستاتیک با شبرنگ 
١٨١٠۶۴ 

 مترمربع ۴۴٢٬٠٠٠  
چنانچه  ١٨١٠۵۴تا  ١٨١٠۵١های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ١٫۵ضخامت ورق گالوانیزه 
١٨١٠۶۵ 

 مترمربع ٣٢٣٬٠٠٠  
چنانچه  ١٨١٠۶۴تا  ١٨١٠۶٢های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ١٫۵ضخامت ورق روغنی 
١٨١٠۶۶ 

 مترمربع ١٬٠٠٣٬٠٠٠  
چنانچه  ١٨١٠۶۴تا  ١٨١٠۶٢های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ٢ضخامت ورق روغنی 
١٨١٠۶٧ 

 مترمربع ١٢٬۵٣٠٬٠٠٠  
متر با  میلی ٣تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل آلومینیوم 

 (رده مهندسی). EGPشبرنگ 
١٨١٠۶٨ 

 مترمربع ١٣٬٣٨۵٬٠٠٠  
متر  میلی ٣تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل آلومینیوم 

 (پربازتاب). HIPباشبرنگ 
١٨١٠۶٩ 

 مترمربع ١۴٬٨۶۵٬٠٠٠  
متر با  میلی ٣تهیه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل آلومینیوم 

 (رده الماسه). DIGشبرنگ 
١٨١٠٧٠ 

  
 مترمربع ۶٬٩۴١٬٠٠٠

متر  میلی ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق روغنی 
و  EGPو رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ رده مهندسی 

 متعلقات.

١٨١٠٧۵ 

 مترمربع ۶٬۶٠٠٬٠٠٠  
 ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق گالوانیزه 

 و متعلقات. EGPمتر و شبرنگ رده مهندسی  میلی
١٨١٠٧۶ 

  
 مترمربع ٨٬۵١٢٬٠٠٠

متر  میلی ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق روغنی 
و  HIPو رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ پربازتاب 

 متعلقات.

١٨١٠٧٧ 

 مترمربع ٨٬١۶٩٬٠٠٠  
 ١٫٢۵تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق گالوانیزه 

 و متعلقات. HIPمترو شبرنگ پربازتاب  میلی
١٨١٠٧٨ 

  
 مترمربع ٨٬٢٠۴٬٠٠٠

متر  میلی ١٫٢۵دار با ورق روغنی  تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه
و  EGPو رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ رده مهندسی 

 متعلقات.

١٨١٠٧٩ 

 مترمربع ٧٬٨۶٢٬٠٠٠  
 ١٫٢۵دار با ورق گالوانیزه  تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه

 و متعلقات. EGPمترو شبرنگ رده مهندسی  میلی
١٨١٠٨٠ 

  
 مترمربع ٩٬٨٠٠٬٠٠٠

متر  میلی ١٫٢۵دار با ورق روغنی  تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه
و  HIPو رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ پربازتاب 

 متعلقات.

١٨١٠٨١ 

 مترمربع ٩٬۴٣١٬٠٠٠  
 ١٫٢۵دار با ورق گالوانیزه  تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه

 و متعلقات. HIPمترو شبرنگ پربازتاب  میلی
١٨١٠٨٢ 

 
 

 

١٠٢  
 

 



  ایمنی  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 مترمربع ٣٣٠٬٠٠٠  
چنانچه تابلوها  ١٨١٠٧٨تا  ١٨١٠٧۵های  بها به ردیف اضافه

 دار (دارای لبه داخلی) باشد. رخ
١٨١٠٨٣ 

 مترمربع ٣٣٣٬٠٠٠  
و  ١٨١٠٧٩و  ١٨١٠٧٧و  ١٨١٠٧۵های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ١٫۵چنانچه ضخامت ورق روغنی ١٨١٠٨١
١٨١٠٨۴ 

 مترمربع ١٬٠٠٣٬٠٠٠  
و  ١٨١٠٧٩و  ١٨١٠٧٧و  ١٨١٠٧۵های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ٢چنانچه ضخامت ورق روغنی ١٨١٠٨١
١٨١٠٨۵ 

 مترمربع ٣٩١٬٠٠٠  
و  ١٨١٠٨٠و  ١٨١٠٧٨و  ١٨١٠٧۶های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ١٫۵چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه ١٨١٠٨٢
١٨١٠٨۶ 

 مترمربع ١٬١٧١٬٠٠٠  
و  ١٨١٠٨٠و  ١٨١٠٧٨و  ١٨١٠٧۶های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ٢چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه ١٨١٠٨٢
١٨١٠٨٧ 

 مترمربع ٢٬١۴٠٬٠٠٠  
به  POPزرد -بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز اضافه

   .EGPجای شبرنگ رده مهندسی 
١٨١٠٨٨ 

 مترمربع ۶١٣٬٠٠٠  
به  POPزرد -بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز اضافه

 .HIPجای شبرنگ پربازتاب 
١٨١٠٨٩ 

  
 مترمربع 

به  POPزرد -کسربهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز
 .DIGجای شبرنگ رده الماسه 

١٨١٠٩٠ 

  

 عدد ٧۴٬٠٠٠

ای) طبق مشخصات فنی، پیاده  نصب بازتاب (چشم گربه
های مخصوص  کردن محل نصب و استفاده از چسب

گرم و رعایت فاصله و زاویه نصب طبق دستور  ١٢٠حداقل 
 کار.

١٨١١٠١ 

  
 عدد 

ای یک طرفه طبق مشخصات فنی،  تهیه بازتاب چشم گربه
 .ABSبدنه از جنس 

١٨١١٠۶ 

  
 عدد 

ای دو طرفه طبق مشخصات فنی،  تهیه بازتاب چشم گربه
 .ABSبدنه از جنس 

١٨١١٠٧ 

  
 عدد 

درجه  ١۵در شرایط دمای زیر  ١٨١١٠١بها به ردیف  اضافه
و با استفاده از گرم کردن غیرمستقیم چسب طبق 

 دستورالعمل مربوطه.

١٨١١٠٨ 

 ١٨١١١٠ خرید بازتاب (گل میخ) پالستیکی طبق مشخصات فنی. عدد   

 عدد ٣٬٧١٣٬٠٠٠  
زن تنظیم شونده تکخانه  اندازی چراغ چشمک نصب و راه

 یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
١٨١٢٠١ 

 عدد ۴٬١٧٨٬٠٠٠  
شونده دوخانه تنظیم  زن اندازی چراغ چشمک نصب و راه

 یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
١٨١٢٠٢ 

 
 

 

١٠٣  
 

 



  ایمنی  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 عدد ۴٬۴۶٢٬٠٠٠  
خانه  زن تنظیم شونده سه اندازی چراغ چشمک نصب و راه

 یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
١٨١٢٠٣ 

 عدد ١٬١٧٧٬٠٠٠  
وقتی  ١٨١٢٠٣و  ١٨١٢٠٢، ١٨١٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 دوجهت تک پایه استفاده شود .از چراغ 
١٨١٢٠۴ 

 عدد ١٬٧۶۵٬٠٠٠  
وقتی  ١٨١٢٠٣و  ١٨١٢٠٢، ١٨١٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 از چراغ سه جهت تک پایه استفاده شود.
١٨١٢٠۵ 

  
 عدد 

تنظیم شونده تک خانه طبق  زن تهیه چراغ چشمک
 مشخصات فنی و دستور کار مربوط.

١٨١٢٠٧ 

  
 عدد 

تنظیم شونده دو خانه طبق  زن چشمکتهیه چراغ 
 مشخصات فنی و دستور کار مربوط.

١٨١٢٠٨ 

  
 عدد 

تنظیم شونده سه خانه طبق  زن تهیه چراغ چشمک
 مشخصات فنی و دستور کار مربوط.

١٨١٢٠٩ 

  

 عدد 

های الستیک یا  گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
مربوط و پذیر طبق مشخصات فنی  پالستیک انعطاف

مهاربندی الزم و رنگ آمیزی قطعات با هدایت مجدد 
 خودرو به مسیر.

١٨١٣٠١ 

  
 عدد 

های پر از مایع  گیر با استفاده از محفظه تهیه و نصب ضربه
(آب) طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و 

 آمیزی قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر. رنگ

١٨١٣٠٢ 

  
 عدد 

های بتنی سبک  گیر با استفاده از استوانه ضربهتهیه و نصب 
آمیزی  طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و رنگ

 قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر.

١٨١٣٠٣ 

  
 عدد 

های توخالی  گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
فوالدی طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و 

 قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر.آمیزی  رنگ

١٨١٣٠۴ 

 ١٨١۴٠١ تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام وضعیت ترافیک. عدد   

 ١٨١۴٠٢ تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام اخباری. عدد   

  
 مترمربع 

های صداگیر از جنس بتن طبق  تهیه و نصب ورق
 مشخصات فنی مربوط.

١٨١۵٠١ 

 ١٨١۵٠٢ های صداگیر چوبی. تهیه و نصب ورق مترمربع   

 ١٨١۵٠٣ . ساندویچ پانل  های صداگیر از نوع تهیه و نصب ورق مترمربع   

  
 مترمربع 

اتیلن همراه با  تهیه و نصب صفحات نوربند از جنس پلی
 و قاب الزم.  پایه

١٨١۶٠١ 

 
 

 

١٠۴  
 

 



  ایمنی  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  
 مترمربع 

شده  تهیه و نصب صفحات نوربند از جنس آلومینیوم رنگ
 و قاب الزم.  همراه با پایه

١٨١۶٠٢ 

 
 

 

١٠۵  
 

 



  . متفرقه نوزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  بهای واحد پایه رشته راه، راهفهرست 

  
  . متفرقه نوزدهم  فصل

 
  مقدمه

 

،  است  شده  ، در نظر گرفته آمیزي رنگ  براي  سطوح  سازي  به منظور آماده  زدن  یا سمباده  برس  ، هزینه ضد زنگ  رنگ  اجراي  هاي در ردیف .1
مورد   ر حسبب  آن  باشد، بهاي  داشته  زدایی  مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به زنگ  مهندس  با تشخیص  زدگی  زنگ  به علت  فلزي  سطوح  چنانچه

 خواهد شد.  پرداخت  زدایی  زنگ  هاي از ردیف
 شود. می  ، پرداخت شده  زدایی زنگ  فلزي  کارهاي  وزن  ، بر حسب190402و  190401  هاي واحد ردیف  بهاي .2
 شود. می  اخت، پرد شده  آمیزي یا رنگ  ضد زنگ  فلزي  کارهاي  وزن  ، بر حسب190406تا  190403  هاي واحد ردیف  بهاي .3

هاي مختلف تونل که داراي شیب منفی بوده و امکان تخلیه ثقلی آب  براي آبکشی از محل اجراي عملیات در قسمت 191101. ردیف 4
وجود نداشته باشد، به هر روش (پمپ ثابت یا تانکر سیار) پیش بینی شده است و بر اساس طرح آبکشی که به تایید مهندس مشاور و 

 هاي ناشی از موارد زیر در بهاي واحد منظور گردیده است : شود و هزینه رسیده، اجرا می تصویب کارفرما
 طراحی روش آبکشی، - 
 تهیه و نصب پمپ ها، -
 هاي نصب پمپ، حفر محل یا محل -
 ها، ها و لوله راه اندازي و نگهداري و تعمیرات پمپ -
 ها، هزینه برق یا سوخت مصرفی پمپ -
 ها، کار اندازي مجدد پمپجابجایی و  -
 ها، هزینه حفر کانال یا گودال براي هدایت آب به محل نصب پمپ -
 جمع آوري سیستم آبکشی و به طور کلی هر گونه عملیاتی که براي اجراي صحیح آبکشی مورد نیاز باشد. -
 لسه گردد.. مقدار آب پمپاژ شده بایستی روزانه با حضور مهندس مشاور یا نماینده آن صورت ج5
 گردد. بار در دوره احداث تونل پرداخت می یک 191102. ردیف 6
 يقطعات درز انبساط االستومرهاي االستومري و  بالشتکمربوط به   191206تا  191201و  190209تا  190203هاي شماره  . در ردیف7

هاي فوالدي است که باید از حیث خصوصیات مکانیکی الستیک انطباق کامل با جداول  به همراه ورق CRو یا   NRتلفیقی از الستیک 
ها (تهیه شده توسط تولیدکننده) و  داشته باشد. همراه بودن دفترچه محاسبات فنی نئوپرن AASHTO M251و  BSEN 1337-3استانداردهاي 

 ت. دماي هوا در زمان نصب باید در محاسبات فنی قطعات لحاظ شده باشد.ها در نقشه الزامی اس نئوپرن مطابقت آن با اندازه
 و الزامات زیر انجام شود: EN 1337-3از قطعات وارد شده به کارگاه باید نمونه برداري شده و طبق استاندارد شماره 

 

 

5±65 Hardness shore A 
 Tensile strengh مگاپاسگال 17بیشتر از 
  Compression set درصد 25حداکثر 

 Elongation درصد 350بیش از 
Pphm 25 Ozone test:Elongation 30% 96H. 40±2 ºc   NR 
Pphm 100 Ozone test:Elongation 30% 96H. 40±2 ºc   CR 

 
 

 
 

 

١٠۶  
 

 



  . متفرقه نوزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  بهای واحد پایه رشته راه، راهفهرست 

  
آسفالت، تراز کردن سطح کاشت بولت  بیو نصب، برش و تخر هیمترتب از جمله ته هاي نهیتمام هز 191206تا  191201شماره  يها فیدر رد
 .لحاظ شده است زیر گرم کیماست يو اجرا

کرده است مهر و امضا  افتیماه در 60به مدت  دکنندهیرا که از تول يدرز انبساط االستومرویا  ها نئوپرن یموظف است برگ گارانت مانکاریپ
 دهد. لیکرده و به کارفرما تحو

 
 

 

١٠٧  
 

 



  متفرقه.  نوزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 دسیمتر مکعب ٢٣٩٬۵٠٠  
بتن ریزی با بریدن درزها در روسازیهای بتنی پـس از 

 وسایل و ابزار الزم.
١٩٠١٠١ 

 دسیمتر مکعب ٢۴٬۴٠٠  
تهیه مصالح و پرکردن درزهای کف سازیهای بتنی با ماسه 

 آسفالـت بر حسـب حجم درز.
١٩٠١٠٢ 

  
 دسیمتر مکعب ٢٨۵٬٠٠٠

تهیه مصالح و پرکردن درز های کف سازیهای بتنی با 
مشابه آنها بر آیروالستیک و الستیک متراکم شونده و یا 

 حسـب حجم درز.

١٩٠١٠٣ 

  
 دسیمتر مکعب ۴۶٬٨٠٠

تهیه مصالح و اندود پرایمر و پرکردن درزهای عمیق کف 
سازیهای بتنی با آئروالستیک و مواد پرکننده مانند 

 پالستوفوم، برحسـب حجم درز.

١٩٠١٠۴ 

 دسیمتر مکعب ٨۶٢٬۴٠٠  
االستومری  تهیه و نصب تکیه گاه یا ضربه گیر سازه از مواد

 و بدون الیه مسلح کننده.
١٩٠٢٠٣ 

 دسیمتر مربع ٨۴٬۴٨٠  
بابت تسلیح با ورق فوالدی  ١٩٠٢٠٣اضافه بها به ردیف 
 متر (تولید کارخانه ای). به ضخامت ده میلی

١٩٠٢٠۴ 

 دسیمتر مربع ١۵٨٬۴٠٠  
بابت تسلیح با ورق فوالدی  ١٩٠٢٠٣اضافه بها به ردیف 

 متر (تولید کارخانه ای). میلیبه ضخامت بیست 
١٩٠٢٠۵ 

 دسیمتر مکعب ١٬٠١٢٬٠٠٠  
های  ای االستومری با الیه تهیه و نصب تکیه گاه سازه

 فوالدی.  االستومری و
١٩٠٢٠۶ 

 دسیمتر مکعب ١٬۴۵٢٬٠٠٠  
ای االستومری مسلح با امکان  تهیه و نصب تکیه گاه سازه

 اتصال مکانیکی به سازه و بدون ورق اضافی.
١٩٠٢٠٧ 

 دسیمتر مکعب ١٬۴٠٨٬٠٠٠  
ای االستومری مسلح دارای  تهیه و نصب تکیه گاه سازه

 هسته سربی جهت افزایش میرایی.
١٩٠٢٠٨ 

 دسیمتر مکعب ١٬۵٨۴٬٠٠٠  
ای مسلح با هسته سربی دارای  تهیه و نصب تکیه گاه سازه

 قابلیت میراگری و اتصال مکانیکی به سازه.
١٩٠٢٠٩ 

 ١٩٠٣٠١ تهیه و پخـش مواد بیتوپالستیک در توقـف گاه هواپیما. کیلوگرم ١۶٠٬۵٠٠  

 ١٩٠۴٠١ سمباده یا برس زدن (زنـگ زدایی) سطوح فلزی. کیلوگرم ٩٩٠  

 کیلوگرم ۴٬١٧٠  
زنـگ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی 

 (سندبالسـت).
١٩٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ١٬۵٧٠  
روی سطوح  تهیه مصالح و اجرای یک دسـت ضد زنـگ

 فلزی.
١٩٠۴٠٣ 

 کیلوگرم ٣٬٧٢٠  
تهیه مصالح و اجرای یک دسـت ضد زنـگ و دو دسـت 

 اکلیل روغنی شامل آستر و و رویه روی کارهای فلزی.
١٩٠۴٠۴ 

 
 

 

١٠٨  
 

 



  متفرقه.  نوزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 کیلوگرم ٣٬۶٠٠  
تهیه مصالح و اجرای یک دسـت ضد زنـگ و دو دسـت 

 رنـگ روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی.
١٩٠۴٠۵ 

  
 کیلوگرم ٧٬٠٣٠

تهیه مصالح و اجرای دو قشرضد زنـگ مناسـب و دو 
دسـت رنـگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 فلزی.

١٩٠۴٠۶ 

 کیلوگرم ۵٢٠٬٠٠٠  
تهیه و کارگذاری لوله پالستیکی در ابنیه فنی برای عبور 

 آب.
١٩٠۵٠١ 

 مترطول ٢٨٣٬٠٠٠  
متر از جنس پی  سانتی ١۵تهیه ونصب واتراستاپ به عرض 

 وی سی.
١٩٠۵٠٢ 

 مترطول ١١٬۶٠٠  
متر اضافه بر  برای هر سانتی ١٩٠۵٠٢بها به ردیف  اضافه

 متر. سانتی ١۵
١٩٠۵٠٣ 

 مترطول ٣٠۴٬٠٠٠  
متر از جنس  سانتی ١۵تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 

 الستیک.
١٩٠۵٠۴ 

 مترطول ٧٬٨٧٠  
متر اضافه بر  سانتیبرای هر  ١٩٠۵٠۴بها به ردیف  اضافه

 متر. سانتی ١۵
١٩٠۵٠۵ 

 عدد ۵٨٬٣٠٠  
گاهی از جنس کائوچو به ابعاد  تهیه و نصب بالشتک تکیه

 متر. سانتی ١٠×٨٫۵×٢تقریبی 
١٩٠۵٠۶ 

 مترطول ٢۴٬۴٠٠  
تهیه و نصب فوم پلی اورتان دارای سلول باز و با مقطع 

 متر. سانتی ۴×۴
١٩٠۵٠٧ 

 کیلوگرم ٢٩٢٬٠٠٠  
کاری و جاگذاری لوله پالستیکی برای  سوراختهیه، 

 زهکشی.
١٩٠۵٠٨ 

 ١٩١١٠١ ها. تهیه لوازم و انجام عملیات آبکشی داخل تونل مترمکعب ٣٬۶۴٠  

 مترطول ١٩۶٬٠٠٠  
تهیه و نصب لوله جهت هدایت آب پمپاژ شده به بیرون 

 تونل.
١٩١١٠٢ 

 مترطول ١٧٬۵١٢٬٠٠٠  
 ۵٠با میزان جابجایی تهیه و نصب درز انبساط االستومری 

 متر. میلی
١٩١٢٠١ 

 مترطول ٢٢٬١٧۶٬٠٠٠  
تهیه و نصب درز انبساط االستومری با میزان جابجایی 

 متر. میلی ٨٠
١٩١٢٠٢ 

 مترطول ٣٠٬۶٢۴٬٠٠٠  
تهیه و نصب درز انبساط االستومری با میزان جابجایی 

 متر. میلی ١١٠
١٩١٢٠٣ 

 مترطول ۴١٬٩٧۶٬٠٠٠  
انبساط االستومری با میزان جابجایی تهیه و نصب درز 

 متر. میلی ١۵٠
١٩١٢٠۴ 

 
 

 

١٠٩  
 

 



  متفرقه.  نوزدهم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 مترطول ۵٧٬٠٢۴٬٠٠٠  
تهیه و نصب درز انبساط االستومری با میزان جابجایی 

 متر. میلی ٢٢٠
١٩١٢٠۵ 

 مترطول ۶۴٬١۵٢٬٠٠٠  
تهیه و نصب درز انبساط االستومری با میزان جابجایی 

 متر. میلی ٣٢٠
١٩١٢٠۶ 

 
 

 

١١٠  
 

 



  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  و نقل  . حمل بیستم  فصل

 
  مقدمه

 
در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان برآورد، تکمیل و . 1

هاي هاي مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصلهپیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله
هاي حمل مازاد ورت دارد پیمانکار هزینههاي حداکثر قابل قبول، مالك پرداخت خواهد بود و لذا ضرقابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصله

 را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 
جلسه  هاي حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبناي پرداخت بوده و صورت فاصله
هاي حمل) اضافه و یا  (کم یا زیاد شدن فاصلهتامین مصالح یا منابع  هاي حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن فاصله

 کاهش پرداختی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.
-ها مورد استفاده قرار میبراي مقایسه براورد گزینه بهااع کار) چنانچه این فهرستتبصره: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارج

 گیرد.  هاي قابل قبول مندرج در جدول، مالك عمل قرار نمیگیرد، حداکثر فاصله
شود از بابت تخلیه و بارگیري مجدد مصالح، بهاي کنی، گود برداري و پی کنی تامین می، کانال. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداري2

 شود.اي پرداخت نمی جداگانه
هاي حمل  شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف جدول محاسبه و پرداخت می هاي حمل ذکر شده در . هزینه حمل صرفا براساس فاصله3

 هاي دفترچه فهرست بها و مقادیر کار براي محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست. مندرج در هر یک از فصل
بینی نشده باشد، هزینه  دول پیشاي در ج فاصله ،. چنانچه در حین اجراي عملیات کار جدیدي به پیمانکار ابالغ شود که براي حمل آن4

 شود. حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدي براي حمل ایجاد نمی
هاي مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا  شوند، فاصله . در کارهایی که بر اساس ترك تشریفات مناقصه واگذار می5

 کند، فواصل کمتر مبناي پرداخت خواهد بود.فواصل اجرا شده کاهش پیدا 
کیلومتر، و  30  ، تا فاصله تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینۀکیلومتر، هاي با واحد تن. در ردیف6

مازاد بر   حمل  . هزینه است  شده  بها، در نظر گرفته  تفهرس  این  هاي سایر فصل  هاي ردیف  ، در قیمت مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  همچنین
  .شود می  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد بر اساس  کیلومتر حسب 30
کنی، پی کنی براي مصرف در خاکریزي (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز هاي حمل مصالح حاصل از خاکبرداري، کانالبراي ردیف. 7

شود حجم خاك براي محاسبه هزینه حمل، حجم خاك یا سنگریزي کوبیده شده در خاکریزها یا مرکز ثقل مصرف منظور میثقل برداشت تا 
ها باید باشد. براي ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبناي محاسبه هزینه سنگریزي

 گیرد. حمل قرار می
 شود.هاي ساخته نشده و یا شنی اضافه پرداختی اعمال نمیدر راه . بابت حمل8
 گیرد.هاي مترتب منظور شده و از این بابت اضافه پرداختی صورت نمیها، افت و ریز و صعوبت. در بهاي واحد ردیف9
کیلومتر محاسبه و پرداخت می 150 کیلومتر باشد، هزینه حمل براي فاصله 150هاي حمل ریلی، چنانچه فاصله حمل کمتر از  در ردیف .10

دستگاه سوزن را دارد و براي  1,5متري یا  18کوپالژ  4، یا B70 تراورس قطعه 120 یا متري، 18 ریل شاخه 48 گنجایش واگن هر. شود
 ریلی حمل کارفرما تصویب و مشاور تایید با چنانچه. شودتن لحاظ می 55محاسبه هزینه حمل هر کدام از موارد یاد شده،  ظرفیت هر واگن 

 هرقطعه وزن و شودتعیین می بینی شده،پیشهزینه آن براساس ردیف  گیرد صورت جاده طریق از حمل ناچار به و نباشد پذیر امکان تراورس
 باید منظور شود. کیلوگرم 160بلوك  و تراورس دي  کیلوگرم 280برابر  B70 تراورس
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  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
هاي مربوط به بارگیري، حمل، تخلیه و عوارض متعلقه لحاظ گردیده است و مبلغ دیگري (از  هزینههاي حمل دریایی، تمامی  . در ردیف11

 اي) قابل پرداخت نیست. جمله ضریب منطقه
 9/0گیري شده باشد، مقدار باالست به ترتیب با اعمال ضرایب . در محاسبه هزینه حمل باالست، چنانچه حجم باالست در دپو یا خط اندازه12
 شود. منظور می 8/0و 

 ها و افت و ریز مترتب بر هر یک از عملیات لحاظ شده است. . در بهاي واحد تمام ردیفهاي این فصل تمام صعوبت13
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  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  واحد پایه رشته راه، راهفهرست بهای 

  
 هاي حمل مصالحجدول فاصله

 
 ردیف

 فاصله حمل عملیات
 (کیلومتر)

حداکثر فاصله حمل قابل 
 قبول (کیلومتر)

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  1
 هاي معمولیخاکریزي

 25 

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  2
 خاکریزیهاي سنگی

 25 

 15  ولیهاي معميزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  3
 10  سنگیهاي يزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  4
 --  حمل به دپو خاك نباتیفاصله  5
 15  (خاك، سنگ، لجن و نظایر آن) حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازادفاصله  6
 15  فاصله حمل مواد حاصل از تخریب 7
 --  خاکریزي، زیراساس، اساس و تثبیت خاكحمل آب براي استفاده در عملیات فاصله  8
 --  حمل آب براي ساخت و عمل آوري بتنفاصله  9
 75  يحمل ماسه بادفاصله  10
 25  راساسیحمل ز فاصله 11
 --  رباالستیحمل ز فاصله 12
 50  يا حمل اساس رودخانه فاصله 13
 50  یحمل اساس کوه فاصله 14
 50  ) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت،اي رودخانه( یحمل مصالح سنگ فاصله 15
 50  (کوهی) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت، یحمل مصالح سنگ فاصله 16
 40  حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، فاصله 17
 50  (رودخانه اي) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 18
 50  (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 19
 20  حمل بتن با تراك میکسر فاصله  20
 20  فاصله حمل بتن براي اجراي رویه بتنی 21
 --  حمل مصالح باالست از محل تولید باالست (دپو) تا مرکز ثقل خط فاصله 22
 30  سنگی ییبراي بناالشه حمل سنگ  فاصله 23
 30  سنگی ییبراي بنامالون حمل سنگ  فاصله 24
 25  حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ الشه فاصله 25
 450  فاصله حمل میلگرد 26
 450  فاصله حمل انواع آهن آالت 27
 300  فاصله حمل سیمان 28
 --  هاي بتنی پیش ساختهفاصله حمل جدول 29
 450  فاصله حمل قیر خالص با تانکره دوجداره 30
 300  فاصله حمل قیر خالص با تانکر معمولی 31
 --  فاصله حمل قیر محلول و امولسیونی 32
 --  فاصله حمل ریلی باالست 33
 --  فاصله حمل ریلی خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات 34
 --  فاصله حمل ریلی بتن 35
 --  فاصله حمل دریایی 36
هاي بتنی و باکس متر، لوله 10فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرهاي با طول کمتر از  37

 پیش ساخته
 -- 
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  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 
 های معمولی  ها برای مصرف در خاکریزی پی کنی

٢٠٠۵٠١ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 
 های سنگی  ها برای مصرف در خاکریزی پی کنی

٢٠٠۵٠٢ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

های  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی
 معمولی مازاد بر یک کیلومتر 

٢٠٠۵٠٣ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

های  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی
 سنگی مازاد بر یک کیلومتر 

٢٠٠۵٠۴ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل به دپو خاک نباتی
٢٠٠۵٠۵ 

  ۴٬٩٩٠ 
  - مترمکعب
 کیلومتر

حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و 
 لجنی)

٢٠٠۵٠۶ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب 
٢٠٠۵٠٧ 

  ٩٬٨٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، 
 اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر 

٢٠٠۵٠٨ 

  ٩٬٨٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک 
 کیلومتر 

٢٠٠۵٠٩ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل ماسه بادی مازاد بر یک کیلومتر 
٢٠٠۵١٠ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل زیراساس مازاد بر یک کیلومتر 
٢٠٠۵١١ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل زیرباالست مازاد بر یک کیلومتر 
٢٠٠۵١٢ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 ای مازاد بر یک کیلومتر  حمل اساس رودخانه
٢٠٠۵١٣ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل اساس کوهی مازاد بر یک کیلومتر 
٢٠٠۵١۴ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

محل معدن ) آسفالت از ای رودخانهحمل مصالح سنگی (
 تا محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر

٢٠٠۵١۵ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی (کوهی) آسفالت از محل معدن تا 
 محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر 

٢٠٠۵١۶ 
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  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ۵٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر 
 یک کیلومتر 

٢٠٠۵١٧ 

  ۶٬۴٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

ای) بتن از محل معدن تا  حمل مصالح سنگی (رودخانه
 محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر 

٢٠٠۵١٨ 

  ۶٬۴٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل 
 تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر 

٢٠٠۵١٩ 

  ١۵٬۶٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل بتن یا مالت با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر 
٢٠٠۵٢٠ 

  ۵٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل بتن برای اجرای رویه بتنی مازاد بر یک کیلومتر 
٢٠٠۵٢١ 

  ۴٬٢١٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح باالست از محل تولید باالست (دپو) تا مرکز 
 ثقل خط مازاد بر یک کیلومتر 

٢٠٠۵٢٢ 

  ۶٬۴٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر 
٢٠٠۵٢٣ 

  ۴٬٩٩٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ 
 با سنگ الشه مازاد بر یک کیلومتر 

٢٠٠۵٢۴ 

  
۵٬۵٠٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

ساخته و جدولهای بتنی بر حمل انواع قطعات بتنی پیش 
حسب حجم بتن پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر 

  نیست)

٢٠٠۵٢۵ 

 ٢٠٠۶٠١ کیلومتر ٣٠گرد مازاد بر  حمل میل  کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  

 ٢٠٠۶٠٢ کیلومتر ٣٠حمل انواع آهن آالت مازاد بر   کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  

 ٢٠٠۶٠٣ کیلومتر ٣٠حمل سیمان مازاد بر  کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  

 ٢٠٠۶٠۴ کیلومتر ٣٠حمل آهک مازاد بر  کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  

 ٢٠٠۶٠۵  حمل جاده ای تراورس کیلومتر  -تن  ٣٬١٣٠  

 ٢٠٠۶٠۶ کیلومتر ٣٠حمل قیر خالص با تانکر دوجداره مازاد بر  کیلومتر  -تن  ٣٬١۵٠  

 ٢٠٠۶٠٧ کیلومتر ٣٠معمولی مازاد بر حمل قیر خالص با تانکر   کیلومتر  -تن  ٢٬۵٠٠  

 ٢٠٠۶٠٨ کیلومتر ٣٠حمل قیر محلول و امولسیونی مازاد بر  کیلومتر  -تن  ٣٬۴۶٠  

 ٢٠٠٧٠١ حمل ریلی باالست کیلومتر  -تن  ١٬٣٢۵  

 ٢٠٠٧٠٢ حمل ریلی خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات کیلومتر  -تن  ۶٧۵  

  ۶٣٬٢٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن با میکسر ریلی در داخل یا خارج از تونل از محل 
 تولید تا محل مصرف، به ازای هر یک کیلومتر.

٢٠٠٧٠٣ 
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  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ١۵٬۵٠٠ 
مابل  -تن 

 دریایی
حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آالت و سیمان پاکتی 

  مایل دریایی ١٠تا فاصله 
٢٠٠٨٠١ 

  ۴٬٢۴٠ 
مابل  -تن 

 دریایی
سنگی، قیر، آهن آالت و سیمان حمل دریایی مصالح  

  مایل دریایی ٣٠تا  ١٠پاکتی تا فاصله 
٢٠٠٨٠٢ 

  ٣٬۵٣٠ 
مابل  -تن 

 دریایی
حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آالت و سیمان پاکتی 

  مایل دریایی ۶٠تا  ٣٠تا فاصله 
٢٠٠٨٠٣ 

  ٣٬٢۵٠ 
مابل  -تن 

 دریایی
سیمان پاکتی حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آالت و 

 مایل دریایی ٩٠تا  ۶٠تا فاصله 
٢٠٠٨٠۴ 

  ٣٬٢۵٠ 
مابل  -تن 

 دریایی
قیر، آهن آالت و سیمان   حمل دریایی مصالح سنگی،

 مایل دریایی ٩٠پاکتی تا فاصله بیش از 
٢٠٠٨٠۵ 
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  دستمزدی  . کارهای و یکم  بیست  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  واحد پایه رشته راه، راهفهرست بهای 

  
  دستمزدی  . کارهای و یکم  بیست  فصل

 
 مقدمه

 : که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  ، برايموضوع این فصل  دستمزدي  کارهاي. 1
، شامل  مورد نظر  دستمزدي  کارهايشرح ردیف و بهاي واحد برآورد،   تهیه  شود. هنگام می  تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط آن  مصالح .1-1

و   تهیهدستورالعمل کاربرد،  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه بارگیري، حمل و باراندازي در کارگاه، جابجایی
 د.شو می  درج  فصلاین در 

 برداري بر عهده پیمانکار است. ، هزینه تامین تمام تجهیزات مورد نیاز نقشهردیفهاي نقشه برداريواحد  تبصره: در بهاي
 باشد.ها (در صورت وجود) نیز می شامل کلوتوئید قوس 210202. ردیف 2
تمام  هیو ته لتیو برداشت ازب شیمایشامل پ ،یلیر یبتن يروساز ياجرا ازیمورد ن يبردار نقشه اتیعمل ی، شامل تمام 210204 فیرد. 3

کردن مختصات نقاط  ادهیخط، پ قیدق میمصالح و نصب نقاط نشانه تنظ هیکل هیته ،يروساز يقبل از اجرا ریمس يالرهایمصالح و نصب پ
مصالح ساخت قطعات نقاط  یتمام هیمربوط به ته يبها فیرد نیاست. در ا يروساز ياجرا نیح يها و کنترل بوطهجداول مر هینشانه، ته

 . ستیقابل پرداخت ن 230801شماره  فیو نصب آن در نظر گرفته شده است و رد یکن ی) شامل پBench markنشانه (
 شود. یبه آن اعمال م 4/1 بیدوخطه انجام شود ضر ریدر مس اتی، هرگاه عمل 210204 فیرد در

 
 

 

١١٧  
 

 



  دستمزدی  . کارهای و یکم  بیست  فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  واحد پایه رشته راه، راهفهرست بهای 

  
       

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

  

 کیلومتر ٣٣٬۶١٨٬٠٠٠

اجرای برداری برای  انجام تمام عملیات مورد نیاز نقشه
آهن تازه احداث، بازسازی خط یا بهسازی  روسازی راه
نویسی و تهیه  کوبی، ریل آهن، از جمله میخ خطوط راه

 های نیولمان. جدول

٢١٠٢٠١ 

 درصد ٣٠  
هایی از مسیر  در بخش ٠٢١٠٢٠١بها به ردیف  اضافه

 متر باشد. ۴٠٠های افقی کمتر از  آهن که دارای قوس راه
٢١٠٢٠٢ 

 درصد ۵٠  
هایی از مسیر  در بخش ٠٢١٠٢٠١بها به ردیف  اضافه

 آهن که در داخل تونل واقع شده است. راه
٢١٠٢٠٣ 

 متر طول ١۶٣٬٠٠٠  
برداری مورد نیاز برای اجرای  انجام تمام عملیات نقشه

 روسازی بتنی ریلی تازه احداث تک خطه.
٢١٠٢٠۴ 

 
 

 

١١٨  
 

 



 سوزن و ملحقاتفصل بیست و دوم. ریل، 
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 فصل بیست و دوم. ریل، سوزن و ملحقات

 
 مقدمه

 
ترخیص، انبارداري،  هاي گمرکی،هاي مترتب از جمله هزینه، تمامی هزینههاهاي مربوط به تهیه ریل و سوزن . در بهاي واحد ردیف1

 بارگیري، حمل تا محل کارگاه مونتاژ خط به هر فاصله و تخلیه لحاظ شده است.
 شود. اي) اعمال می و ضریب پیشنهادي پیمانکار (بدون اعمال ضریب منطقه 14/1ي این فصل، صرفا ضریب باالسري ها ردیفبه  .2
تن، ضریب  30آهن با بار محوري  تن منظور شده است و براي ادوات راه 25با بار محوري آهن  براي راه 220304تا  220301. ردیف هاي 3
 به این ردیف ها اعمال می شود. 3/1
 .دشواعمال میبه آن   02/1 بی)، ضرتیپل سی(ب نچهیپابند، بجز ز يقطعات فلز تمامی باشد زهیبا پوشش گالوان 220305 فیردچنانچه . 4
 

 
 

 

١١٩  
 

 



 فصل بیست و دوم. ریل، سوزن و ملحقات
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 تن ١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
بارگیری،  900A(R260)با گرید  UIC60(60E1)تهیه ریل 

 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠١٠١ 

 تن ١١۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
بارگیری،  900A(R260) با گرید UIC54(54E1) تهیه ریل

 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠١٠٧ 

 تن ١١۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
بارگیری،  900A(R260) با گرید S49(49E1) تهیه ریل

 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠١٠٨ 

 دستگاه ٧٬٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١متر و تانژانت  ٣٠٠با شعاع  UIC60(60E1) تهیه سوزن

 ، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.٩به 
٢٢٠٢٠١ 

 دستگاه ٧٬٧۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١ متر و تانژانت ٣٠٠با شعاع  UIC60(60E1)تهیه سوزن 

 ، با تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.٩به 
٢٢٠٢٠٢ 

 دستگاه ۶٬٨۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١متر و تانژانت  ١٩٠با شعاع  UIC60(60E1)تهیه سوزن 

 ، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.٩به 
٢٢٠٢٠٣ 

 دستگاه ۶٬٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١متر و تانژانت  ١٩٠با شعاع  UIC60(60E1)تهیه سوزن 

 ، با تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.٩به 
٢٢٠٢٠۴ 

  
 دستگاه ٨٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

تن با شعاع  ٣٠بار محوری  UIC60(60E1) تهیه سوزن
، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در ٩به  ١متر و تانژانت  ٣٠٠

 کارگاه مونتاژ خط.

٢٢٠٢٠۵ 

  
 دستگاه ٧٬١۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠

تن با شعاع  ٣٠بار محوری   UIC60(60E1)تهیه سوزن
، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در ٩به  ١متر و تانژانت  ١٩٠

 کارگاه مونتاژ خط.

٢٢٠٢٠۶ 

 دستگاه ۶٬٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١متر و تانژانت  ١٩٠با شعاع  UIC54(54E1) تهیه سوزن

 در کارگاه مونتاژ خط.، با تراورس بتنی حمل و تخلیه ٩به 
٢٢٠٢٠٧ 

 دستگاه ١۴٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر و تانژانت  ١٩٠با شعاع  UIC54(54E1)  تهیه کراس اور

 ، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.٩به  ١
٢٢٠٢٠٨ 

  
 دستگاه ٧٬۵٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

متر و  ١٩٠٫١۵٠با شعاع  UIC54(54E1) تهیه سوزن
تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه ، با ١٣٫٠تانژانت 

 مونتاژ خط.

٢٢٠٢٠٩ 

  
 دستگاه ١٣٬۵٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

متر و  ١٩٠٫١۵٠با شعاع  UIC54(54E1)تهیه کراس اور 
، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه ١٣٫٠تانژانت 

 مونتاژ خط.

٢٢٠٢١٠ 

 دستگاه ٧٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
، ۶به  ١تانژانت متر و  ١٠٠با شعاع  S49(49E1) تهیه سوزن

 با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢١١ 

 دستگاه ٧٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
، ٧به  ١متر و تانژانت  ١۴٠با شعاع  S49(49E1) تهیه سوزن

 با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢١٢ 

 
 

 

١٢٠  
 

 



 فصل بیست و دوم. ریل، سوزن و ملحقات
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 دستگاه ٧٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
، ٩به  ١متر و تانژانت ١٩٠با شعاع  S49(49E1)تهیه سوزن

 با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢١٣ 

 دستگاه ١۴٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
به  ١متر و تانژانت ١٩٠با شعاع  S49(49E1) تهیه کراس اور

 ، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.٩
٢٢٠٢١۴ 

 دستگاه ۶٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
، حمل ۶به  ١متر و تانژانت  ۵٠با شعاع  Ri59Nتهیه سوزن 

 و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢١۵ 

 دستگاه ۶٬٨۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
، ۶به  ١متر و تانژانت  ١٠٠با شعاع  Ri59N تهیه سوزن

 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢١۶ 

 دستگاه ٧٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
، ۶به  ١متر و تانژانت  ١٠٠با شعاع  PH37a تهیه سوزن

 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢١٧ 

 دستگاه ٧٬٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
، ٩به  ١متر و تانژانت  ١٩٠با شعاع  PH37a  تهیه سوزن

 حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢١٨ 

 ٢٢٠٣٠١ کارگاه.بندی در  تهیه پیچ سیستم پابند فنری وسلو و بسته عدد ٧٨٬٠٠٠  

 ٢٢٠٣٠٢ بندی در کارگاه. و بسته ١۴SKLتهیه فنر وسلو  عدد ٩۵٬٠٠٠  

 عدد ٧۵٬٠٠٠  
تهیه گاید پلیت پالستیکی سیستم پابند وسلو و بسته بندی در 

 کارگاه.
٢٢٠٣٠٣ 

 ٢٢٠٣٠۴ بندی در کارگاه. تهیه پد پالستیکی سیستم پابند وسلو و بسته عدد ۶۵٬٠٠٠  

 عدد ٢٬۴٣۴٬٠٠٠  
بندی در  دار با کلیه ادوات و بسته تهیه سیستم پابند زینچه

 کارگاه.
٢٢٠٣٠۵ 

 بند ٧٬٧٢٠٬٠٠٠  
تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم بلند از نوع 

 خارجی.
٢٢٠۴٠١ 

 بند ١٧٬۵٠٠٬٠٠٠  
تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم کوتاه از نوع 

 خارجی.
٢٢٠۴٠٢ 

 بند ٢٬٧٣٢٬٠٠٠  
تمام مصالح جوش قوسی بسته (شیار باریک) از نوع تهیه 

 خارجی.
٢٢٠۵٠١ 

 
 

 

١٢١  
 

 



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 آهن روسازی راهفصل بیست و سوم. اجرای 

 
 مقدمه

هـاي مترتـب در نظـر گرفتـه شـده اسـت و هرگونـه         آهن و صـعوبت هاي مرتبط با اجراي روسازي راههاي این فصل تمامی هزینه . در ریف1
 ) مجاز نیست.8و  7پرداخت دیگري (به جز موارد اشاره شده در بند 

درصـد از بهـاي    10تی متر اجرا شود، به ازاي هر یک سانتی متر کاهش، سان 15چنانچه ضخامت باالست ریزي کمتر از  230201. در ردیف 2
سانتی متر هیچ گونه مبلغی قابل پرداخت نیست و براي ضـخامت   10واحد ردیف کم می شود، در صورت باالست ریزي با ضخامت کمتر از 

 سانتی متر بهاي مازادي پرداخت نمی شود. 15باالي 
هاي مندرج در فصل بیستم، تا مرکز ثقل پروژه محاسبه  بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات براساس ردیف. هزینه حمل ریلی باالست،  خط 3

 شود. و پرداخت می
 . در این فصل منظور از:4

آهن در محورهایی که عملیات زیرسازي آن به اتمام آهن تازه احداث شده عبارت است از: اجراي روسازي راهـ عملیات اجراي روسازي راه
 رسیده است.

 برداري. ـ عملیات بازسازي خط عبارت است از: تعویض کلی مصالح روسازي خط در محورهاي در دست بهره
ـ عملیات بهسازي خط آهن عبارت است از : انجام اقدامات رفع نقص مانند عملیات تفکیک باالست، تعویض ادوات معیوب و تنظیم رلواژ 

 برداري.خط در محورهاي در دست بهره
 ها به صورت جداگانه مشخص شده است.  هاي کاري مربوط به هر یک از آن باشد که ردیفمی
متر مشخص شده است در محاسبه طول خط عالوه بر طول قوس دایره،  400هاي این فصل که بهاي آن براساس شعاع قوس  .در ردیف5

 شود.طول کلوتوئیدها هم (در صورت وجود) منظور می
درصد پس از  30درصد بهاي واحد ردیف پس از باراندازي، مونتاژ و نصب،  30)، 230702و  230701سوزن ( . در ردیف هاي نصب6

 درصد پس از رلواژ و تکمیل عملیات پرداخت می شود. 40باالست ریزي و 
براي  230702و  230701، 230601، 230504، 230503، 230501، 230401، 230305، 230301، 230201، 230101هاي شماره  . ردیف7

، اجراي 75/1شود و حسب مورد براي برآورد کارهاي بازسازي و بهسازي ضریب آهن تازه احداث استفاده می براورد اجراي روسازي راه
تن  30، اجراي روسازي با بار محوري 40/1متر ضریب  400، اجراي روسازي در قوس افقی کمتر از 10/2روسازي داخل تونل ضریب 

شود. در کارهاي بازسازي و بهسازي خط  ها اعمال می به این ردیف 30/1متر ضریب  72سازي با ریل طویل بزرگتر از و رو 20/1ضریب 
 ضرورت دارد مدت زمان مسدودي و هزینه هاي مربوط به قصور پیمانکار یا عدم تعهد کارفرما در اسناد ارجاع کار و پیمان مشخص شود.  

متر لحاظ شده است و براي برآورد عملیات در داخل تونل  400عملیات در مسیر با شعاع بزرگتر از براي انجام  230901. ردیف شماره 8
 شود. اعمال می 40/1متر ضریب  400و براي قوس افقی با شعاع کمتر از  10/2ضریب 

 .شود یاعمال م به آنها 12/1  بیدر داخل تونل انجام شود ضر اتیهرگاه عمل 231902و  231901و  230102 يها فیدر رد. 9

 
 

 

١٢٢  
 

 



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٩فرودگاه  سال آهن و باند  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  
 کیلومتر ۵٨١٬٩٨۴٬٠٠٠

تهیه خط بسته (کوبالژ) با سیستم پابند وسلو 
١۴SKL  تراورس بتنی و دپو در کنار خط برای استفاده در

 روسازی خط آهن تازه احداث شده.

٢٣٠١٠١ 

  

 متر طول ۵٨٩٬۵٠٠

مونتاژ خط شامل چیدمان تراورس بتنی، پخش ادوات، 
پابند و مونتاژ، جکزنی و نصب خط با انواع سیستم 

بلوک)،تنظیم درز و بستن  تراورس بتنی(مونوبلوک یا دی
 اتصالی بصورت دستی در خارج از تونل.

٢٣٠١٠٢ 

  

 کیلومتر ١١۵٬۶٣۵٬٠٠٠

بارگیری باالست از محل دپو، حمل تا محل پخش و پخش 
 ١۵متر و ضخامت  ٣٫۵قشر اول باالست در عرض 

تازه  متر، با فینیشر. در اجرای روسازی خط آهن سانتی
 احداث شده.

٢٣٠٢٠١ 

  
 کیلومتر ٧٨١٬۴١۴٬٠٠٠

بارگیری خط بسته، تخلیه و نصب خط به روش منقطع با 
جرثقیل ریلی، تنظیم درز و بستن اتصالی. در اجرای 

 روسازی خط آهن تازه احداث شده.

٢٣٠٣٠١ 

 کیلومتر ۶٢۶٬٩٧٨٬٠٠٠  
عملیات باالست ریزی با واگن بر روی خط نصب شده در 

 روسازی خط آهن تازه احداث.اجرای 
٢٣٠٣٠۵ 

 کیلومتر ۵٠٧٬٨٢۴٬٠٠٠  
در  ٠٨آرا و رلواژ اول و دوم با زیرکوب   تسطیح با خط

 اجرای روسازی خط آهن تازه احداث شده.
٢٣٠۴٠١ 

  

 بند ١٢٬٢٨٢٬٠٠٠

کاری توسط ماشین جوش  ها و جوش سازی ریل آماده
به  زدایی جوش طویل زنی و تنش الکتریک، روزنی، بغل

همراه تست التراسونیک. در اجرای روسازی خط آهن تازه 
 احداث شده.

٢٣٠۵٠١ 

  

 بند ٧٬١١٧٬٠٠٠

اجرای عملیات جوشکاری ریل با جوش ترمیت، روزنی، 
زدایی جوش طویل به همراه تست  زنی و تنش بغل

التراسونیک، در اجرای روسازی خط آهن تازه احداث 
 شده

٢٣٠۵٠٣ 

  

 بند 

جوشکاری ریل با جوش قوسی بسته اجرای عملیات 
زدایی جوش  زنی و تنش (شیار باریک) ، روزنی، بغل

طویل به همراه تست التراسونیک، در اجرای روسازی خط 
 آهن تازه احداث شده.

٢٣٠۵٠۴ 

  
 کیلومتر ۵٠٢٬٠٧۶٬٠٠٠

، رگالژ شیروانی باالست با ٠٩رلواژ نهایی با زیرکوب 
پایدارساز در اجرای آرا و تثبیت خط، توسط ماشین  خط

 روسازی خط آهن تازه احداث .

٢٣٠۶٠١ 

 
 

 

١٢٣  
 

 



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٩فرودگاه  سال آهن و باند  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  
 دستگاه ٧٨٠٬١۵۴٬٠٠٠

نصب انواع سوزن با تراورس بتنی و انجام تمامی اقدامات 
مورد نیاز از جمله باراندازی، مونتاژ، نقشه برداری، 

 گانه. ریزی و رلواژ سه باالست

٢٣٠٧٠١ 

  
 دستگاه ٣۴۵٬۶١٩٬٠٠٠

تراورس چوبی و انجام تمامی نصب انواع سوزن با 
اقدامات مورد نیاز از جمله باراندازی، مونتاژ، نقشه 

 گانه. برداری، باالست ریزی و رلواژ سه

٢٣٠٧٠٢ 

  

 دستگاه ٨٩٬٢١٨٬٠٠٠

بارگیری و حمل قطعات و اجزاء منفصله سوزن به هر 
شعاع از محل کارگاه تا محل نصب و نصب سوزن شامل 

مطابق با نقشه سوزن و مونتاژ و تنظیم کامل آن 
 دستورالعمل مربوطه در خطوط ریلی با روسازی بتنی.

٢٣٠٧٠٣ 

 عدد ٢٬٨١۴٬٠٠٠  
 fix( تهیه تمامی مصالح، ساخت قطعات نقاط ثابت خطی

pointکنی و نصب آن. )، پی 
٢٣٠٨٠١ 

  

 کیلومتر ٢٩۴٬٢٠۵٬٠٠٠

جمع آوری کوپالژهای قدیمی و باالست موجود، بارگیری 
های مشخص شده، تسطیح بستر  و حمل و تخلیه در محل

زنی در طولی از مسیر که شعاع افقی خط بیشتر از  و غلتک 
 متر باشد.  ۴٠٠

٢٣٠٩٠١ 

 کیلومتر ٢۵١٬١۴٧٬٠٠٠  
بارگیری و حمل خطوط بسته مستعمل به نزدیکترین 

 ها. دپوی آنایستگاه، تخلیه و 
٢٣١٠٠١ 

 دستگاه ٢۶٬٠٧۵٬٠٠٠  
آوری،  عملیات دمونتاژ سوزن با تراورس چوبی، جمع

 زنی و تراکم. تسطیح بستر و غلتک
٢٣١١٠١ 

 ٢٣١٢٠١ تفکیک باالست با دستگاه سرند در عملیات بهسازی خط. کیلومتر ١٬٠٩٢٬٠٢٢٬٠٠٠  

 کیلومتر ٧۵٬٢۶٣٬٠٠٠  
بتنی جهت تعویض تمامی های  تراورس تخلیه و توزیع 

 های خط برای عملیات بهسازی خط. تراورس
٢٣١٣٠١ 

 قطعه ١٢٠٬۵٠٠  
تخلیه موردی تراورس بتنی و توزیع در محل مورد نیاز 

 برای عملیات بهسازی خط.
٢٣١٣٠٢ 

 اصله ١٠٠٬۵٠٠  
تخلیه موردی تراورس چوبی و توزیع در محل مورد نیاز 

 برای عملیات بهسازی خط.
٢٣١٣٠٣ 

  
 کیلومتر ٧١٢٬۶٨٧٬٠٠٠

های  های چوبی خط با تراورس تعویض تمامی تراورس
ها برای عملیات بهسازی  بتنی نو با بستن و سفت کردن پیچ

 خط.

٢٣١٣٠۴ 

  
 کیلومتر ١٬٠٠٩٬۶۴٠٬٠٠٠

های بتنی  های بتنی خط با تراورس تعویض تمامی تراورس
ها برای عملیات  نو به همراه بستن و سفت کردن پیچ

 بهسازی خط.

٢٣١٣٠۵ 

 
 

 

١٢۴  
 

 



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٩فرودگاه  سال آهن و باند  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

 اصله ١٬١٣۴٬٠٠٠  
تعویض موردی تراورس چوبی فرسوده در عملیات 

 ها. بهسازی خط به همراه بستن و سفت کردن پیچ
٢٣١٣٠۶ 

 قطعه ١٬٨۵٣٬٠٠٠  
تعویض موردی تراورس بتنی فرسوده در عملیات بهسازی 

 ها. خط به همراه بستن و سفت کردن پیچ
٢٣١٣٠٧ 

 مترمکعب ٣٩٢٬٠٠٠  
گیری) در عملیات بهسازی  باالست ریزی موردی (لکه

 خط.
٢٣١۴٠٣ 

 ٢٣١۶٠١ تنظیم و تثبیت عالیم ثابت خط در عملیات بهسازی خط. عدد ١٬٣٠٨٬٠٠٠  

  
 اصله ١۵١٬۵٠٠

آوری و انتقال هر اصله تراورس چوبی با ادوات  جمع
مربوط حاصل از تعویض در عملیات بهسازی خط به 

 نزدیکترین ایستگاه.

٢٣١٧٠١ 

  
 قطعه ٢۴۶٬٠٠٠

شکستن هر قطعه تراورس بتنی فرسوده و انتقال ادوات 
حاصل از تعویض درعملیات بهسازی خط، به نزدیکترین 

 ایستگاه.

٢٣١٧٠٢ 

 ٢٣١٨٠١ تعویض هر شاخه ریل معیوب برای عملیات بهسازی خط. شاخه ١٠٬٩٣٢٬٠٠٠  

 شاخه ۴٩٧٬٠٠٠  
) Fish Plate(اتصالی   سوراخکاری ریل برای نصب

 ریل.
٢٣١٨٠٢ 

 ٢٣١٨٠٣ برشکاری ریل. عدد ٨٧۶٬۵٠٠  

  

 متر طول ٧٨٧٬٠٠٠

جک زنی و تراز نمودن خط مونتاژ شده در ارتفاع خط 
پروژه و تنظیم کامل راستای افقی و قائم و تهیه و نصب و 

ها و مهارهای فیکسچر عرضی در  مهار خط به کمک براکت
مستقیم و قوسی با فواصل معین برای خطوط ریلی 

 روسازی بتنی در خارج از تونل.

٢٣١٩٠١ 

  

 دستگاه ٩٢٬٣٧٣٬٠٠٠

نصب و تنظیم سوزن مونتاژ شده با هر شعاع در ارتفاع 
های  ها و مهاری خط پروژه و مهار سوزن به کمک براکت

فیکسچر عرضی در خطوط ریلی با روسازی بتنی در 
 خارج از تونل.

٢٣١٩٠٢ 

  

 عدد ١٢۵٬۵٠٠

ریل  (Fish Plate)حمل و نقل و بستن موقت اتصالی 
شامل دو عدد اتصالی و دو عدد پیچ و مهره آن و باز 
نمودن آن قبل از انجام جوشکاری در داخل یا خارج از 

 تونل.

٢٣١٩٠٣ 

 مترمربع ۵٬۴٨٠  
کیلومتر و شستشوی کف تونل  ۵آوری نخاله، حمل تا  جمع

 با روسازی بتنی.با هر عرض قبل از اجرای خطوط ریلی 
٢٣٢٠٠١ 

 
 

 

١٢۵  
 

 



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٩فرودگاه  سال آهن و باند  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

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

  
 مترمربع ٣٬٨٢٠

کاری نهایی خطوط ریلی با روسازی بتنی و  تمیز
آوری ضایعات، بارگیری و حمل به خارج از محل  جمع

 سازی جهت تحویل. کارگاه و آماده

٢٣٢٠٠٢ 

 
 

 

١٢۶  
 

 



 ها بیست و چهارم. ژئوسنتتیک فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 ها بیست و چهارم. ژئوسنتتیک فصل
 مقدمه

 همچنین و)» دوم نظر تجدید( راه عمومی فنی مشخصات« عنوان با 101 شماره ضابطه 22 فصل در مندرج فنی مشخصات تمام رعایت ـ1
هاي این فصل تنها در صورت انجام  پرداخت وجه بابت ردیف. است الزامی پیمان خصوصی فنی مشخصات در مندرج مشخصات

 هاي کنترل کیفی و تایید کیفیت محصول مجاز است. آزمایش

 مالك و تعیین شده ابالغ هاينقشه براساس پوشانیهم مقدار و است نشده منظور) Overlap( پوشانیهم هزینه فصل این هايردیف در ـ2
 .بود خواهد پرداخت

 reduction( کاهشی ضرایب اعمال با اسمی کششی مقاومت) LTDS( ساله120)  مدت بلند(  نهایی کششی مقاومت تعیین مبناي ـ3

factors (استانداردهاي از یکی براساس المللیبین معتبر آزمایشگاه یک حداقل توسط که است تولیدکننده ژئوگرید ASTM D5818  و 
ASTM D6992 وASTM D5262 و ASTM D4355 یا BS8006 باشد شده تائید و کنترل. 

 براي کاهشی ضرایب و( محصول فنی مشخصات گواهی پیمانکار دارد ضرورت فصل، این در مندرج هايردیف از هریک پرداخت براي ـ4 
 .دهد ارائه مشاور مهندس به را است شده مهر پیمانکار خود همچنین و کنندهعرضه یا تولیدکننده توسط که را) ژئوگریدها

 خاکریز نوع با متناسب Installation damage”" نصب هنگام آسیب کاهشی ضریب ژئوگریدها، به مربوط هايردیف پرداخت در ـ5
 بلند(  نهایی کششی مقاومت محاسبه در و شده تعیین ASTM D5818 استاندارد طبق کارفرما تایید مورد معتبر آزمایشگاه توسط اجرا حین
 پرداخت مبناي و شده تکرار مشاور مهندس نظر با خاکریز نوع تغییر صورت در آزمایش این. شودمی اعمال) LTDS( ساله120)  مدت

 .بود خواهد
الیه با مناسب چسبندگی و فنی مشخصات در مندرج آسفالت گرماي تحمل توانایی باید آسفالت در استفاده مورد هايژئوسنتتیک تمامی ـ6

 .باشد داشته را آسفالت روکش برشی مقاومت در افت بدون آسفالت هاي
 از منظور و باشد برابر جهت دو هر در آن کششی مقاومت که است ژئوگریدي فصل این هايردیف در دوسویه ژئوگرید از منظور ـ7

 یک در آن کششی مقاومت ولی بوده کششی مقاومت داراي جهت دو در که است ژئوگریدي فصل این هايردیف در سویهتک ژئوگرید
شود. به عنوان  براي افزایش مقاومت در دو جهت تنها یک بار اعمال می 240103بهاي ردیف شماره  اضافه .باشد دیگر جهت از بیشتر جهت

 22دو جهت به میزان  ) درLTDSساله ( 120مثال مقدار ردیف یاد شده براي یک مترمربع ژئوگرید دوسویه که داراي مقاومت کششی نهایی 
 ) خواهد بود.22-10/(5=  4/2کیلونیوتن بر متر باشد، برابر 

شود، به عنوان مثال مقدار این ردیف براي  براي افزایش مقاومت در هر دو جهت تنها یک بار اعمال می 240302بهاي ردیف شماره  اضافه ـ8
 ) خواهد بود.5/9-7/(1=  5/2ن بر متر در هر دو جهت برابر کیلونیوت 5/9یک مترمربع ژئوتکستایل نبافته با مقاومت کششی 

 تولید هم به متصل ژئوسنتتیک محصوالت از الیه دو حداقل از متشکل که است محصولی فصل این هايردیف در ژئوکمپوزیت از منظور -9
 .باشد فنی بامشخصات مطابق و کارخانه در
 و شده منظور ردیف واحد بهاي در آن نظایر و بنتونیت گل زنی، پرچ زنی،میخ جمله از مترتب هايهزینه تمام 240801 شماره ردیف در ـ10

 .نیست مجاز جداگانه پرداخت
ردیف در مندرج ضخامت برابر 2 تا 5/0 بین مشخصات، برابر ژئوممبراین ضخامت چنانچه 240704 الی 240701 شماره هايردیف در ـ11

 ردیفهاي واحد بهاي به باشد متر میلی 2 ژئوممبراین ضخامت اگر مثال عنوان به. شودمی پرداخت تناسب به آن بهاي باشد شده یاد هاي
 .شودمی اعمال 33/1 ضریب مربوطه

 اعمال با ردیف واحد بهاي باشد کیلوگرم 6 تا 5/3 بین مشخصات طبق رسی ژئوسنتتیک عایق وزن چنانچه 240801  شماره ردیف در ـ12
 4 برابر رسی ژئوسنتتیک عایق مترمربع هر وزن اگر مثال عنوان به شودمی لحاظ ردیف در مندرج وزن به ژئوسنتتیک عایق وزن نسبت

 . شودمی ضرب 8/0 به ردیف واحد بهاي باشد کیلوگرم

 
 

 

١٢٧  
 

 



 ها بیست و چهارم. ژئوسنتتیک فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 :باشد زیر استانداردهاي در مندرج فنی مشخصات با مطابق باید رسی ژئوسنتتیک عایق و هاژئوممبراین فنی مشخصات ـ13

 
 استاندارد نام محصول

 GRI-GM13 ژئوممبراین پلی اتیلنی سنگین 

 GRI-GM17 ژئوممبراین پلی اتیلنی سبک خطی

 ZTV-ING ژئوممبراین پلی اتیلنی خیلی سبک 

 EN 13941 میلی متر و بیشتر 2ژئوممبراین پلی وینیل کلراید با ضخامت 

 ASTM-D7176 میلی متر  5/1تا  5/0ژئوممبراین پلی وینیل کلراید با ضخامت 

 GCL3 (GCL)عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده 

 
 

 

١٢٨  
 

 



 ها بیست و چهارم. ژئوسنتتیک فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار (ریال)بهای کل 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ١٧٣٬٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک 
) در محیط خاکی LTDSساله ( ١٢٠دارای مقاومت نهایی 

جهت  ٢٠ KN/m ) به میزان٩ و کمتر از ۴بیشتر از  PH (با
 ها. شیبساخت دیوارهای حایل خاک مسلح و تسلیح 

٢۴٠١٠١ 

  
 مترمربع ١۶٬۶٠٠

افزایش در  KN/m ۵ به ازای هر  ٢۴٠١٠١بها به ردیف  اضافه
) در جهت طولی LTDSساله ( ١٢٠مقاومت کشش نهایی 

 شود). کیلونیوتن به تناسب محاسبه می ۵(افزایش کمتر از 

٢۴٠١٠٢ 

  

 مترمربع ١۵٩٬۶٠٠

خاکی تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه در محیط 
 ١٢٠) با مقاومت کششی نهایی ٩ و کمتر از ۴بیشتر از  PH (با

جهت تثبیت بسترهای  ١٠ KN/m ) به میزانLTDSساله (
 سست، باتالقی و افزایش ظرفیت باربری خاک.

٢۴٠١٠٣ 

  
 مترمربع ١۶٬٠٠٠

افزایش در  KN/m ۵ به ازای هر  ٢۴٠١٠٣بها به ردیف  اضافه
) در هر دو جهت. LTDSساله ( ١٢٠مقاومت کشش نهایی 

 شود). کیلونیوتن به تناسب محاسبه می ۵(افزایش کمتر از 

٢۴٠١٠۴ 

 مترمربع ٢٢٧٬۵٠٠  
تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید پلی استری برای مسلح سازی 

 .kN/m ۵٠آسفالت با مقاومت کششی دو سویه
٢۴٠٢٠١ 

  
 مترمربع ٣٣٠٬٠٠٠

مسلح سازی  تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید فایبرگالس برای
درصد و مقاومت  ٣آسفالت با کرنش گسیختگی کمتر از 

 بر متر. kN/m ۵٠کششی دو سویه

٢۴٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ١۴٬٧٠٠

به ازای  ٢۴٠٢٠٢و  ٢۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
.  جهت مقاومت کششی مازاد در هر دو ١٠ kN/m هر

 شود.) کیلونیوتن به تناسب محاسبه می ١٠(افزایش کمتر از 

٢۴٠٢٠٣ 

  
 مترمربع 

در صورتی که یک  ٢۴٠٢٠٢و  ٢۴٠٢٠١بها به ردیف  اضافه
الیه ژئوتکستایل نبافته به ژئوگرید توسط تولید کننده اضافه 

 شود.

٢۴٠٢٠۴ 

  
 مترمربع 

در صورتی که یک  ٢۴٠٢٠٢و  ٢۴٠٢٠١بها به ردیف  اضافه
الیه ژئوتکستایل نبافته قیر اندود شده توسط تولید کننده به 

 ژئوگرید اضافه شود.

٢۴٠٢٠۵ 

  
 مترمربع 

 ٧تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با مقاومت کششی حداقل 
کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت برای کاربرد در جداسازی، 

 وری و نظایر آن. زهکشی و کنترل غوطه

٢۴٠٣٠١ 

  
 مترمربع 

به ازای هر یک کیلونیوتن افزایش  ٢۴٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
کیلونیوتن به  ١مقاومت کششی در هر جهت (افزایش کمتر از 

 تناسب محاسبه می شود.)

٢۴٠٣٠٢ 
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 ها بیست و چهارم. ژئوسنتتیک فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار (ریال)بهای کل 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴۶٬٠٠٠  
گرم بر مترمربع  ٣٠٠تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با وزن 

 جهت محافظت از ژئوممبران. GT12مطابق استاندارد 
٢۴٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٨٬٠٠٠

به ازای هر صد گرم  ٢۴٠۴٠١بها به ردیف   اضافه یا کاهش
افزایش و یا کاهش وزن هر مترمربع سطح (اضافه و یا کاهش 

 صد گرم به تناسب پرداخت می شود.)

٢۴٠۴٠٢ 

  
 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با 
کیلو نیوتن بر متر طول به منظور افزایش  ١٠٠مقاومت کششی 

 خاک.ظرفیت باربری و تسلیح 

٢۴٠۵٠١ 

  
 مترمربع 

کیلونیوتن  ۵٠به ازای هر  ٢۴٠۵٠١یا کسربها به ردیف   اضافه
در هر دوجهت. (افزایش  افزایش یا کاهش در مقاومت کششی

 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود.) ۵٠کمتر از 

٢۴٠۵٠٢ 

  

 مترمربع 

 ١۴٠تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته با گرماژ حداقل 
گرم در  ٧٢۵قیر  جذب حداقل با گرم، ٢٠٠و حداکثر گرم 

 ۴۵٠) حداقل grabو مقاومت گراب ( ٪۵٠مترمربع، کرنش 
کیلونیوتن  ٨نیوتن و مقاومت کششی طولی و عرضی حداقل 

 بندی آسفالت. بر متر جهت آب

٢۴٠۶٠١ 

  

 مترمربع ٣۴۵٬٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوتکستایل 
پروپیلن (یا پلی استر) مسلح شده، با ژئوگرید الیاف  پلینبافته 

کیلونیوتن بر متر و  ۵٠شیشه و مقاومت کششی دو سویه 
و دارای کاربرد در تسلیح و  ٪٣کرنش گسیختگی حداکثر 

 بندی آسفالت. آب

٢۴٠۶٠٢ 

 مترمربع ١٣٬٨٠٠  
کیلونیوتن افزایش  ١٠بابت هر  ٢۴٠۶٠٢بها به ردیف  اضافه

 در هردو جهت. مقاومت کششی
٢۴٠۶٠٣ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی 
بندی  متر برای عایق میلی ١٫۵) به ضخامت PVCوینیل کلرید (

های مختلف مانند مخازن آب، سدها،  سطوح و سازه
های انتقال  های فاضالب، گود ساختمان، تونل، کانال حوضچه

 کشاورزی و غیره.آب، استخرهای 

٢۴٠٧٠١ 

  

 مترمربع ٢٩٠٬٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی 
متر برای  میلی ١٫۵) به ضخامت HDPEاتیلن سنگین (

های مختلف مانند مخازن آب،  بندی سطوح و سازه عایق
های انتقال آب،  های فاضالب، کانال -سدها، حوضچه

 غیره.استخرهای کشاورزی و 

٢۴٠٧٠٢ 
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 ها بیست و چهارم. ژئوسنتتیک فصل
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
       

 مقدار (ریال)بهای کل 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۴۵٠٬٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی 
متر برای  میلی ١٫۵) به ضخامت LLDPEاتیلن سبک خطی (

های مختلف مانند مخازن آب،  بندی سطوح و سازه عایق
های فاضالب، گود ساختمان، تونل، - سدها، حوضچه

 کشاورزی و غیره.های انتقال آب، استخرهای  کانال

٢۴٠٧٠٣ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلیمیر 
متر برای  میلی ١٫۵) به ضخامت VLDPEخیلی سبک (

های مختلف مانند مخازن آب، - بندی سطوح و سازه عایق
های فاضالب، گود ساختمان، تونل،  -سدها، حوضچه

 کشاورزی و غیره.های انتقال آب، استخرهای  کانال

٢۴٠٧٠۴ 

  
 مترمربع 

و  ٢۴٠٧٠٣، ٢۴٠٧٠٢، ٢۴٠٧٠١های  بها به ردیف اضافه
 چنانچه این مصالح در سقف تونل استفاده شود. ٢۴٠٧٠۴

٢۴٠٧٠۵ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده 
)GCL بندی  کیلوگرم بر مترمربع برای عایق ۵) با وزن نهایی

های مختلف مانند مخازن آب، سدها،  سطوح و سازه
های  -های فاضالب، گود ساختمان، تونل، کانال -حوضچه

 انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره.

٢۴٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

و  ٢۴٠٧٠٣، ٢۴٠٧٠٢، ٢۴٠٧٠١بها به ردیف های  اضافه
هایی با  چنانچه این مصالح در دیواره ٢۴٠٨٠١و  ٢۴٠٧٠۴

 درجه نسبت به افق استفاده شود. ۶٠ شیب بیش از

٢۴٠٨٠٢ 
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 کار پای  . مصالح١  پیوست

 
  مقدمه

 
  کار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  ، مورد نیاز باشد و با توجه پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  کار، به مصالحی پاي  مصالح .1

به   ورود مصالح  باشد. هنگام  یا شمارش  گیري اندازه  قابل  انبار شود که  به شکلی  به طور مرتب  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات
 شود.  مشاور تنظیم  ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه  ، باید صورت کارگاه

در   مصالح  زيو باراندا  مربوط  هاي فصل  هاي در ردیف  شده  بینی پیش  تا فاصله  ، حمل بارگیري  ، هزینۀ ضمیمه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت .2
  در مقدمه  شده  بینی موارد پیش  ، به استثناي مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  به صورت  کارگاه
 شود. نمی  ها، انجام فصل

  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  برايشود و  می  گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت  صورت  تهیه  هنگام .3
  ضریب اي، ضریب منطقه با احتسابشوند)،  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي 7/0بدون اعمال ضریب   حمل  کار و هزینه پاي

 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي ضریبو   باالسري
  کارگاه  ها را از محوطه آن  کردن  خارج  و پیمانکار حق  به کارفرماست  ، متعلق وضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  امتم .4

در   انچه(چن  وضعیت  از صورت  از کسر آن  ، پس صورت  در این  باشد. که  نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  اجراي  براي  که  ندارد، مگر مصالحی
 کند.  خارج  ها را از کارگاه کارفرما، آن  مشاور و موافقت  تواند با پیشنهاد مهندس باشد )، پیمانکار می  منظور شده  وضعیت  صورت

  در مقابل  که  مناسبی  ها را در محل و پیمانکار باید آن  پیمانکار است  ، به عهده پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  مسئولیت .5
 باشد، انبار کند.  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل

  شده  در نظرگرفته  موقت  هاي وضعیت  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  کار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح  نرخ .6
 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  ، و قابل است

مازاد   کار منظور شود. مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  ، و صورت موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت  در آخرین .7
 شود.  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط به پیمانکار است  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  بر مصرف

بندي و نظر  زمانکار، بنا به مقتضیات پروژه، برنامه  ) قابل پرداخت در مصالح پاي411101حداکثر حجم سگمنت بتنی (ردیف شماره  .8
شود. مهندس مشاور تعیین می
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ ماسه شسته. مترمکعب ٣٧٩٬٠٠٠  

 ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترمکعب ٣۴٩٬٠٠٠  

 ۴١٠٢٠١ باالسـت از قلوه سنـگ رودخانه ای. مترمکعب ٣٣٧٬٠٠٠  

 ۴١٠٢٠٢ باالسـت ازسنـگ کوهی. مترمکعب ۴٧٢٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠١ مصالح زیر اساس. مترمکعب ١٣۶٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٢ مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای. مترمکعب ١٩٨٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٣ مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی. مترمکعب ۴٩۴٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠۴ .۴و  ٢مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب ٧٨١٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠۵ .٣و  ١مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب ٩۴١٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠۶ .۴مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب ١٬٠٢٢٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٧ .۵مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  مترمکعب ١٬٠۶٨٬٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٨ مصالح سنگی آسفالـت ردمیکس. مترمکعب ٢۴٠٬۵٠٠  

 ۴١٠٣٠٩ سنگی اساس آسفالتی (بالک بیس).مصالح  مترمکعب ٢۴٩٬۵٠٠  

 ۴١٠٣١٠ مصالح سنگی قشر بیندر. مترمکعب ۴١٧٬٠٠٠  

 ۴١٠٣١١ مصالح سنگی قشر توپکا. مترمکعب ۴۵٣٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٠١ سنـگ الشه بنایی. مترمکعب ۴٣٧٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۴ سنـگ بادبر. مترمکعب ١٬١٣۵٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۵ سنـگ سر تراش. مترمکعب ١٬۶٩۵٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۶ سنـگ نیم تراش. مترمکعب ١٬٨٧۵٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٧ سنـگ تمام تراش. مترمکعب ٢٬۴٨۵٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. تن ٢٬۴٠٠٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند نوع یک فله. تن ٢٬٠۵۶٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠٣ سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. تن ٢٬٣٧٨٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۴ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ٢٬٠٣۴٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۵ پاکتی. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ٢٬۴٢٠٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۶ فله. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ٢٬٠٧۶٬٠٠٠  

 ۴١٠۶٠١ مواد منفجره. کیلوگرم ١١٠٬۵٠٠  

 ۴١٠۶٠٢ انواع فتیله . مترطول ١٢٬٣٠٠  
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠۶٠٣ انواع چاشنی. عدد ٣۵٬٣٠٠  

 ۴١٠٧٠١ انواع تیرآهن. کیلوگرم ۶٣٬۴٠٠  

 ۴١٠٧٠٢ انواع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم ١١٠٬۵٠٠  

 ۴١٠٧٠٣ انواع ناودانی. کیلوگرم ۶٧٬١٠٠  

 ۴١٠٧٠۴ انواع نبشی. کیلوگرم ۶٧٬١٠٠  

 ۴١٠٧٠۵ انواع سپری. کیلوگرم ۶٧٬١٠٠  

 ۴١٠٧٠۶ انواع تسمه. کیلوگرم ٨٩٬٧٠٠  

 ۴١٠٧٠٧ سیاه.انواع ورق  کیلوگرم ٨٩٬٧٠٠  

 ۴١٠٧٠٨ انواع سپر فلزی. کیلوگرم ۶٧٬١٠٠  

 ۴١٠٨٠١ انواع میل گردساده. کیلوگرم ۶۶٬۴٠٠  

 ۴١٠٨٠٢ انواع میل گرد آجدار. کیلوگرم ۵۵٬٣٠٠  

 ۴١٠٩٠١ انواع قیرهای محلول و امولسیونی. کیلوگرم ٣٩٬١٠٠  

 ۴١٠٩٠٢ سایر قیرها. کیلوگرم ٣٠٬١٠٠  

 ۴١١٠٠١ کابل تیرهای تنیده.انواع  کیلوگرم   

 مترمکعب ۶٬١۶۵٬٠٠٠  
های حفاری شده با  سگمنت بتنی برای نصب در تونل

TBM. 
۴١١١٠١ 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  به هزینه  طور کلی  ، به باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  ها را به کار مشخصی آن  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  کارفرما)، به انضمام  (سهم  مرکزي دفتر  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  ملزومات التحریر و  لوازم  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ها. ، و مانند آن در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  را به کار مشخصی  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  به وجوه  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  راياج  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
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  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  سایر عواملدستمزد 
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  به کارگاه  فتر مرکزيد  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه کارگاه و هزینهمخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن ،  پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . وقتم  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  به امور تحویل  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي در طرح )2 توضیح
شود،  می  تپرداخ  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست

 
، بایـد بـه    به هر رشـته   مربوط  رو، در کارهاي  ، از این است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  ، به صورت دستورالعمل  این

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب
 
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تـا آغـاز و انجـام     اجرا انجام  دوره  براي  موقت  باید به صورت  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1 

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  گیرند، مانند کارگاههـاي  قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی پشتیبانی  هاي . ساختمان2ـ1 

و ماننـد    ساخته پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قرار گیرد، مانند   ها، مورد استفاده به آن  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی عمومی  هاي . ساختمان3ـ1 

  هاي ، پارکینگ ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  هاي ، مهمانسرا، ساختمان دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده

  و تمهیدات  آب  هدایت  ، ایجاد خاکریز و کانالهاي و فاضالب  سطحی  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 
  روشـنایی   ، تـامین  روبـاز، حصارکشـی    هاي ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي

 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  مین، تا محوطه
کارفرمـا    کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 

 شود. می  تعیین  پیمان  خصوصی  ، در شرایط پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین
  و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  به طرح  با توجه  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل . انبار کارگاه6ـ1 

 شود. می  ها استفاده ، از آن مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت
 کند.  متصل  ود کشور را به کارگاهموج  هاي از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  به محل  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي . راه8ـ1 
  یـا بـا واسـطه     قیمرا، به طور مست  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي . راه9ـ1 

 کنند. می  کار متصل  اجراي  دیگر، به محل  هاي راه
  موضـوع   عملیـات   شد اما به علت می  از مسیر موجود انجام "قبال  ، که عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه10ـ1 

راه انحرافی در صورت لزوم مطابق با دستور کار ابالغی به پیمانکار و احجام و مقادیر کـار  هزینه احداث  شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان
 شود. هاي مرتبط در فهرست بها محاسبه و پرداخت می هاي فصل اجرا شده بر اساس ردیف

یـا    احـداث   ، بـه روش  آالت و ماشـین   ساتها، تاسی ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین11ـ1 
 و  بـه نگهـداري    مربـوط  هـاي  و اقـدام   یااجـاره   خریدخـدمت   ، به صـورت  موجود درمحل  هااز امکانات آن  یا دراختیار گرفتن  در کارگاه  نصب
 . هاست از آن  برداري بهره

و دیگـر    آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات  مصـالح   کردن  ، خارج موقت  هاي ختمانو سا  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1 
نظـر    کارفرمـا، طبـق    تحـویلی   هاي ها و محل زمین  برگرداندن  اول  به شکل  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 . کارفرماست
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 کارگاه توسط مشاور هزینه تجهیز و برچیدن برآورد  تهیه  . روش2 

ها، مشخصات فنی و حداقل فضاها و تسـهیالت مـورد    به منظور تهیه برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، مهندس مشاور الزم است با نقشه
 نیاز را قبل از مناقصه تهیه و ضمیمه این برآورد بنماید.

،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نیـاز هـر کـار و همچنـین      به شرایط  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس1ـ2 
تجهیـز و    در فهرسـت   شـده   بینـی  پـیش   هـاي  ردیف  را طبق  مربوط  هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
   برچیدن
و در برابر   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به باالسري  هاي هزینه  کار و با منظور نمودن  اجراي  محل  هاي قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه
  ، پیش و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات د و چنانچهکن  مورد نظر، درج  هاي ردیف

شود و اضافه کردن ردیف با هر  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می رفا بر اساس ردیفتجهیز کارگاه، ص کند.  بینی
 باشد. دار مجاز نمی عنوان از جمله ستاره

شود. در  منظور میها  برآورد آن  ، به عنوان و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  هایی ساختمان  براي 
و   ، اسـتهالك  و نصـب   حمـل   ، هزینـه  فلـزي   ها، مانند قابهـاي  ساختمان  ساخته  پیش  ها و قطعات نا، مانند کارو ساخته پیش  هاي مورد ساختمان

از چنـد    که  هایی ود. در پیمانش ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  ها، در طول آن  گذاري سرمایه
 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته

توجه به  هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با هایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان تبصره) در پیمان
 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می

اجـرا    دوره  و بـراي   موقت  شود، به صورت منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  هایی و راه  ها، تاسیسات . ساختمان2ـ2 
  دوره  بـراي   در طـرح   که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات  به اجراي  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  قلیلشود. به منظور ت می  در نظر گرفته

در   موضـوع   و ایـن  شود  استفاده  تجهیز کارگاه  به عنوان  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره
  اجـراي   و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  ها با استفاده آن  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  و مدارك اسناد

  و عمـومی   ، پشـتیبانی  ي، ادار مسکونی  هاي ساختمان  یا تامین  کارگاه  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می
هـا   آن  هزینه  به اینکه  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  یا سایر موارد، از تاسیسات

 شود. منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  شده یاد  ایجاد تاسیسات  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي در ردیف
،  آب  انتقـال   بـراي   شود. چنانچـه   ، مشخص پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2 

  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  کشـی  و کابـل   کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  ديتا ورو  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق
 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی

ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل نآ  کارهاي  بگیرد، که  را به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2 
و سـایر    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هاي (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیز   بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  انپیم  خصوصی  در شرایط  ، به طور مشخص زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي

از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه     به عهـده   کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  و برچیدنتجهیز   هاي جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه

  از شـبکه   اسـتفاده   بگیرد، در حالت  را به عهده  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین  که  در صورتی 05ـ2 
و سـایر    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی

  ، در اسـناد ومـدارك   زمینـه   کارفرما در ایـن   ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  کارهایمشابه
  یا احـداث   کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان
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، منظـور   کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  ، به عهده آب  چاه
 شود. می

  بینـی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  اهاجرا نیاز به ر  در دوره  به کارگاه  دسترسی  براي  . چنانچه6ـ2 
تجهیـز و    هـاي  در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  به عهده  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی

  رشته  واحد پایه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده  دسترسی  راه  احداث  هک  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  و به صورت  آهن محاسبه آهن و باند فرودگاه و راه ، راه راه

باشـد    کارفرمـا در نظـر داشـته     ، چنانچه کارفرماست  به عهده  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2 
  بینـی   پـیش   پیمـان   صیخصو  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی  تمام
 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  و هزینه  کرده

، هـر   اسـت   شـده   گذاشته  کارفرماست  به عهده  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به8ـ2 
  بینـی   پـیش   پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري  التتسهی  نوع
 کند.

  هـاي  واحـد ردیـف    ، در بهـاي  سـاخته  پـیش   قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  تجهیز کارگاههایی  . هزینه9ـ2 
 شود. منظور نمی  اي ، هزینه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، در ردیف بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل

ـ   است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  تجهیز تعمیرگاههاي  . هزینه10ـ2    نو از ای
 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت

در   اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد ردیف  کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه11ـ2 
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف

  اسـت   الزم  که  . در کارهایی است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  ، در هزینه پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه12ـ2
 شود. منظور می  کارگاه  هیز و برچیدنتج  هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک پیمانکار هزینه

از غـذا، در    کننـده   ، شمار اسـتفاده  است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2 
 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  به طور مقطوع  آن  شود، و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط

کـار مجـاز     اجـراي   پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2 
 . نیست

  ، بـر اسـاس   انحرافی  هاي به راه  مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  گاهکار  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه  . هزینه15ـ2 
 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه و باند فرودگاه آهن ، راه راه  رشته  پایه  بهاي فهرست

، و  شـده   درج  ، در اسناد مناقصـه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  نتسکو  دفاتر و محل  هاي ساختمان  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 
  تجهیـز و برچیـدن    هـاي  بـرآورد و جـزو هزینـه     مقطـوع   صورت  ، به شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  به  ها، با توجه آن  اجراي  هزینه

 شود. ، منظور می کارگاه
تـا   421001و  420303تـا   420301  هاي ردیف  به  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  وعمقط  مبالغ  . جمع17ـ2 

هـا بـه    (که خـود ایـن ردیـف   ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرستها توسط پیمانکارهاي مربوط به انجام آزمایشردیف و 420104 و 421104
،  شـده   از حد تعیـین   هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  در زیر بیشتر شود. در صورتی  شده  تعیین  نباید از میزاند) شون صورت مقطوع منظور می

  فنـی   عـالی   شـوراي   ، بـه تصـویب   مناقصـه   ترك  کار به صورت  یا ارجاع  مناقصه  از انجام  ، باید قبل کارگاه  تجهیز و برچیدن  بیشتر باشد، هزینه
  برسد.
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راهـداري، آبرسـانی   ،  و بانـد فرودگـاه   آهن ، راه ، راه برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 1ـ17ـ2

  بـرآورد هزینـه    لـغ درصـد مب  4  میزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال  روستایی،آبخیزداري و منابع طبیعی، خطوط
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي

کـار    اجـراي   بـرآورد هزینـه    درصد مبلغ 5  میزان ، به و زهکشی  و آبیاري آبیاري تحت فشار   رشته  پایه  هاي به فهرست  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  بدون

  تجهیـز و برچیـدن    حد مبلـغ   شود، هر گاه می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  ها بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  کارهایی در 2-17-3 
  تناسـب  درصـد بـه   5درصد تا  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  به کار رفته  هاي رشته  کارگاه

 شود. می  ها محاسبه از رشته  هریک به  برآورد مربوط  مبلغ
  کلی  . شرایط3
  را تهیـه   تجهیز کارگـاه   جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3 

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  نايرا مب  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
  ، پیمانکـار را بـه دسـتگاههاي    ، گـاز و مخـابرات   ، بـرق  آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه2ـ3 

  ، براي و موارد مشابه  قعمی یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

در چـارچوب  ،  منطقـه   به شرایط  ، با توجه تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3ـ3 
  تجهیـز و برچیـدن    عملیـات   ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  جامبه ان الزامات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان

 . است  آن  رعایت به  باشد، پیمانکار ملزم  شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه
شـود. تجهیـز    مـی   ، انجـام  است  شده  بینی پیش  پیمان  ركدر اسناد و مدا  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات4ـ3 

   ، انجام بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت  هزینه ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
 تجهیز  کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  ، مبلغزایش پیدا کنداف  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

 . است  پرداخت  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  هاي از قیمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  ، تنها براي اضافی
  مبلـغ   ، تا سـقف 4به مفاد بند   ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3 

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش
  کند، در برابـر حـوادث   می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  ها و تاسیسات خود، ساختمان  به هزینه  است  . پیمانکار، موظف6ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
  کـار برچیـده    از انجـام   ، بایـد پـس   است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  به تجهیز کارگاه  مربوط  ها و تاسیسات . ساختمان7ـ3 

هـا و   . به جز ساختمان به پیمانکار است  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  (به استثناي  اهتجهیز کارگ  بازیافتی  ، و مصالح شوند. تجهیزات
، مورد نیـاز کارفرمـا    است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه ساخته  پیش  قطعات

هـا و   بـه پیمانکـار، سـاختمان     آن  وجـه   و بـا پرداخـت    تعیـین   دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  ها، بر اساس آن  تیبازیاف  مصالح  باشد، بهاي
 شود. ، به کارفرما واگذار می یاد شده  تاسیسات

 
  پرداخت  . نحوه4 
، همـان ردیـف تجهیـز و برچیـدن کارگـاه      بـه   مربوط  عملیات  پیشرفت  ، به تناسب کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  . هزینه1ـ4 

 شود. می  ها درج وضعیت  و در صورت  شده  محاسبه

 
 

 

١۴٠  
 

 



  کارگاه  برچیدنتجهیز و   . دستورالعمل٣  پیوست
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
  از کـار باشـد، بـه تناسـب      به بخشـی   مربوط  شود، چنانچه می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  هابه صورت آن  تامین  که  هایی ردیف  ) هزینه تبصره

 شود. می و پرداخت  ، محاسبه پیمان  موضوع عملیات  پیشرفت تناسب شود،به  کارمربوط کل به که شودودرصورتی می  ازکارمحاسبه  بخش آن پیشرفت
 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4 
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4 

میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبـل   50هاي با برآورد هزینه اجراي کمتر از  در پروژه. 4ـ4
شود و در این حالت بر  ، درج نمی420304تا  420301هاي  به مهندس مشاور در ردیفهاي مربوط  از برگزاري مناقصه و تایید کارفرما، هزینه

 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه
ت پنجگانه مندرج در به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزاما 421403تا  421401هاي شماره . ردیف5ـ4

 قابل پرداخت است. "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده"با عنوان  773ضابطه شماره  5پیوست شماره 
 
 
 
 

 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 

 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره
تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص  420101

 مقطوع پیمانکار.
 

  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 420102

  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 420103

  مقطوع اجاره زمین تجهیز کارگاه 420104

  مقطوع تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 420201

  مقطوع تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 420202

محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور  تامین و تجهیز 420301
 )4-4و آزمایشگاه. (با رعایت بند 

 مقطوع
 

کارفرما، هاي اداري و دفاتر کار  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 )4-4(با رعایت بند  .مهندس مشاور و آزمایشگاه

 مقطوع
 

غذاي کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با  تامین 420303
 )4-4رعایت بند 

 مقطوع
 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت  420304
 )4-4پر سرعت. (با رعایت بند 

 مقطوع
 

هاي مدار بسته با  تلوزیونتجهیز دفتر مرکزي کارفرما با  420305
 مقطوع قابلیت انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.

 

) و HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( 420306
 مقطوع هاي مندرج در اسناد پیمان. حفاظت کار، براساس دستورالعمل
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  کارگاه  برچیدنتجهیز و   . دستورالعمل٣  پیوست
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

انبارهاي سرپوشیده، تجهیز و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان 420401
 مقطوع آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

 

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 420402
هاي  ، بجز ساختمانهاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع مسکونی و اداري و دفاتر کار.
 

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع نیمه عمیق.احداث چاه آب عمیق یا  420501
  مقطوع تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. 420601
  مقطوع تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 420603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 420604
  مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. 420605
  مقطوع تامین راه دسترسی. 420701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 420703
  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 420801
آالت و تجهیزات سیستم  تامین پی و سکو براي نصب ماشین 420901

مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و تولید 
 مقطوع ها. مانند آن

 

ها، یا تامین  آالت و تجهیزات و راه اندازي آن نصب ماشین 420902
 مقطوع ها از راه خرید خدمت یا خرید مصالح. آن

 

آالت و تجهیزات به کارگاه  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین 420903
 مقطوع و برعکس.

 

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي  421001
خارج ساختمان در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع 

 مقطوع متر باشد. 3,5نماسازي بیش از 
 

آالت و  بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع برعکس.لوازم حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و 

 

آالت  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
حفاري محل شمع و باروت از یک محل به محل دیگر در 

 مقطوع کارگاه.
 

کوبی و  آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین 421004
 مقطوع سپرکوبی به کارگاه و برعکس.

 

 
 

 

١۴٢  
 

 



  کارگاه  برچیدنتجهیز و   . دستورالعمل٣  پیوست
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  و مصالح و کفتهیه لوازم  421005
 مقطوع ها. ساخته پل پیش

 

بارگیري، حمل و باراندازي وسایل وقطعات تیر مشبک  421006
 مقطوع النسمان) به کارگاه و برعکس.ترفلزي(پو

 

ساخته از  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهاي بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع محل هر پل به محل پل دیگر.

 

ها و میله  م و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشهیتامین عال 421101
ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه  چاه

شبکه  ،قرار دارد، در کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

 

پیاده و وسایط نقلیه تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین  421102
 ،ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزیع آب از روي ترانشه

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب شبکه جمع
 

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود  محل

شبکه  ،کارهاي رشته شبکه توزیع آبشود، در  قطع می
 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم،  421104
 مقطوع .آوري فاضالب در کارهاي رشته شبکه جمع

 

حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده  421201
 مقطوع کارگاه.

 

  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه. 421302
421401 

 
انجام آزمایشهاي  وو استقرار یک واحد آزمایشگاه،  تجهیز

عملیات خاکریزي (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، 
 مقطوع اساس و باالست توسط پیمانکار 

 

و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي  تجهیز 421402
 مقطوع عملیات بتنی توسط پیمانکار

 

و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي  تجهیز 421403
 مقطوع عملیات آسفالتی توسط پیمانکار

 

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 . کارهای جدید۴پیوست 
 ١٣٩٩آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  
 . کارهای جدید۴پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می قیمت آنجدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین   ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب

بینـی نشـده    براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقـدار پـیش   (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان چنانچه در فهرست  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش ي کار جدید ابالغی در فهرستکه برا  در صورتی .2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می ، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریببوطمر هاي باالسري پیمان (مانند هزینه
درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مبلغ مربوط به این ردیف

 است.
  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره

،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك  شده
 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25تا  حداکثر
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 تعالی باسمه

 

 تشکر و قدردانی

 

هایی بوده که از زمان تشکیل سازمان  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست     
) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

شود. این  اي کشور انجام می هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه20/4/1385
شود. اولین  هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ می االجرا) بوده و به دستگاه فهارس از نوع گروه اول (الزم

هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل  ابالغ گردید و از آن پس، فهرست  1355بهاي واحد پایه در سال  فهرست
 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به

نظران ارزشمندي که در طول بیش از  صاحب داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی
 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 40

براي  کشور، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی یکپارچه 1399بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست
 ها برداشته شده است. ه گام طرح ها و پروژبرآورد بهن

به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، کارشناسان و 
ه رابهاي واحد پایه رشته راه،  هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست نظرانی که در مراحل تعیین قیمت صاحب

 گردد. به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می 1399سال  رودگاهفآهن و باند 

 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم.  

 
 :راه، راه آهن و باند فرودگاهکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 

 و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) (رییس امور نظام فنی فر سیدجواد قانع
  کار کیهاندخت نازك
 سهیال شریعتی

             طاهر فتح اللهی
 مظفر بیگلر      مریم سرایی

 برهان رستمی                                                                   امیر جهانشاهی
 شیالن حسینی      امیر احمدي پوالدي
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