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  1393آهن و باند فرودگاه سال بهاي واحد پايه رشته راه، راه ابالغ فهرستموضوع : 
 

) قانون برنامه و 23هاي عمراني، موضوع ماده ( نامه استانداردهاي اجرايي طرح به استناد آيين
هيأت  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339كشور (مصوبه شماره بودجه و نظام فني و اجرايي 

آهن و باند فرودگاه سال  بهاي واحد پايه رشته راه، راه فهرست«محترم وزيران)، به پيوست 
االجرا) كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، ابالغ  از نوع گروه اول (الزم» 1393

شوند، مورد استفاده  رهايي كه بعد از ابالغ اين بخشنامه تهيه ميشود؛ تا براي برآورد هزينه كا مي
قرار گيرد.
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 دستورالعمل کاربرد
، كاربرد  دستورالعمل  اين  شود، شامل مي  ناميده  راه  هايب  اختصار فهرستبه   كه آهن و باند فرودگاه ، راه راه  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست .1

 : زير است  شرح  بها، به  فهرست  هاي و پيوست ها رديفواحد   و بهاي  ، شرحها فصل  ، مقدمه كليات
 كار. پاي  ) مصالح1  ستپيو

 . باالسري  هاي هزينه  اقالم  شرح) 2پيوست 
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  ) دستورالعمل3  پيوست
 كارهاي جديد.) 4  پيوست

 كار بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  نحوه .2
قرار   را زير پوشش آهن و باند فرودگاه ، راه راه  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحويبه بها،  فهرست  اين  يها رديف  شرح .1ـ2

نكند،   بها تطبيق  فهرست  اين  يها رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  دهد. در مواردي
  مشخص  ستاره  ، با عالمتها رديف  شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه قالما  آن  براي  مناسب  رديف  شرح
ي دوره مبناي اين ها قيمتو بر اساس   قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  يها رديفواحد   شوند. بهاي مي  دار ناميده ستاره  رديف  عنوانبه و   شده

  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  يها رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود. هرگاه مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  محاسبه فهرست،
 گردد. مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهايبه و   تهيه

با   هر فصل  يها رديف،  جديد در آينده  يها رديف  درج  مورد نياز و امكان  ياه رديفبه   دسترسي  منظور سهولتبه بها،   فهرست  در اين .2ـ2
  شش  بها، شامل فهرست  يها رديف  . شماره است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  يها فصلها يا زير  گروهبه ، ها آن  ماهيت  به  توجه
در   رديف  شماره  آخر، به  ، و دو رقم يا زير فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  ولا  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتيببه   كه  است  رقم

 ها آن  مصالح  كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  )، براي دستمزدي  (كارهاي  و يكم  بيست  . فصل است  شده  داده  اختصاص  يا زير فصل  هر گروه
 1ـ2بند   كار مطابق  دستمزد اجراي  صورت  دار)، به مورد نظر (ستاره  دستمزدي  كارهاي  برآورد، رديف  تهيه  هنگام شود. مي  كارفرما تأمين  توسط
 شود. مي  درج  ياد شده  و در فصل  تهيه

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

 شوند. مي  محسوب  ايهپ  يها رديف  اقالم  اين  حالت  شود. در اين  درج  ياد شده  رديف  گردد، در مقابل مي  محاسبه  شده
، 1ـ2در بند   شده  درج  روشبه واحد هستند،   بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  در اين ها آن  شرح  كه  ييها رديفواحد   بهاي .4ـ2

 شوند. مي  دار محسوب ستاره  يها رديفنيز   اقالم  شوند و اين مي  تعيين
  ، بايد هنگام4ـ2بند   موضوع  غيرپاية  يها رديفواحد   دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  يها رديفواحد   و بهاي  شرح .5ـ2

 برسد.  اجرايي  دستگاه  تصويببه كار،   اجراي  برآورد هزينه  بررسي
برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  يها يفردبرآورد   مبلغ  جمعشود، چنانچه  واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  در كارهايي .6ـ2

الزم است  درصد باشد، )30سي ( بيشتر از ، رشته ايندر  ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمال بدون)  و غيرپايه  (پايه بها  فهرست  يها رديف
  قيمت  با تجزيه  همراهپس از تصويب، را،   رشته  در آن  دار هستار  يها رديفتمامي واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال جمهور سييرو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  در،  فني  عالي  شوراي به دبيرخانه،  مربوط
شوند، سقف ياد  يا ترك تشريفات مناقصه واگذار مي مناقصه محدوددر كارهايي كه از طريق  قرار گيرد.  عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده (شده 

  تعيين  روش  طبق زير،  هاي هزينه  آن  به  مربوط  غير پاية  يها رديفبها و   فهرست  اين  يها رديفواحد   بهاي  جمعبه برآورد،   تهيه  هنگام .7ـ2
 شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده
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براي كارهايي كه به صورت مناقصه و  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوانبه   آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .1ـ7ـ2
 شوند. براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1برابر 

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

  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  شود. فهرستي مي  گيري ، اندازه مربوط  غير پايه  يها رديفبها و   فهرست  اين
  يها رديف  مبلغ  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  در اين شود. مي  ، تهيه ستها رديف
 ضريب .آيد مي  دست  نظر، به كار مورد  بها براي  فهرست  يها رديف  مبلغ  جمع ،ها فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  ، مبلغ هر فصلبه   مربوط

  ، مقدمة ، كليات يادشده  مدارك  كار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزينة شود، نتيجه مي  اضافه  آنبه ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينةو باالسري 
 شود. مي  بها و مقاديركار، ناميده  فهرست  عنوان  ، به شده  تهيه  ، مجموعة شده  ، ضميمه4 و 3، 2، 1  هاي و پيوست ها فصل

  بها و مقادير يا برآورد هزينه  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  ، بيش ها آن  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي .3
شود.  مي  تهيه  طور جداگانهبه   مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يكه ب  مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اينبه   اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
به كار،   اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  عنوانبه ،  است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورتبه و   تفكيكبه كار   فمختل  بخشهاي

 شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع  شوند. در اين مي  يكديگر ملحق
  اطالعاتي  هر نوع  طور كليبه و  ها آن  تهيه  و منبع  ، وتجهيزات مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  اور يا واحد تهيهمش  مهندس .4

و در   باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آنبه   نسبت  پيشنهاد قيمت  ارائه  پيمانكار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قيمت  را، كه  ها آن  درباره
 كند.  درج  پيمان  خصوصي  فني  مشخصات

  ها آن  تعريض  كه  ييها راه  شود. در بهسازي مي  نيز استفاده  متر و بيشتر است 2 ها آن  تعريض  كه  ييها راه  بهسازي  بها براي  فهرست  اين .5
  صعوبت  ضريب  عنوانبه   برآورد ضرايبي  ، هنگامباشد يي اين فهرست بها كه مربوط به بخش تعريضي راه مها رديف ، به متر است 2كمتر از 
 گيرد. مي  زير تعلق  شرحبه   تعريض

 درصد. 15  متر و كمتر باشد،  يك  راه  تعريض  كه  در صورتي .5-1
 درصد. 12متر باشد،  2متر و كمتر از   از يك  بيش  راه  تعريض  كه  درصورتي .5-2

عمليات تعريض، در تمام عرض راه، آسفالت به صورت يك پارچه اجرا شود، به آن قسمت از آسفالت اجرا شده چنانچه بعد از انجام  ) تبصره
 شود. شود، ضريب صعوبت تعريض اعمال نمي كه در باالي بخش تعريض اجرا مي

االمكان در زير موارد  ، سعي شده است حتي1392براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .6
قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان گذاري از  اصالحي، عالمت گذاري شود. براي مواردي كه ممكن است عالمت

است.
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  کلیات
 
 يكديگر هستند.  و مكمل  تفكيك  غير قابل  ، اجزايها رديف  و شرح ها فصل  ، مقدمة مفاد كليات .1
از   واحد هر يك  بهاي  ، بلكه كار نيست  كامل  مشخصات  كنندة  تعيين  تنهايي  ، به و كليات ها فصل  در مقدمة  شده  درج  و شرح ها رديف  شرح .2

و  بها  فهرست  در اين  شده  تعيين  شود و با مشخصات  انجام  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  در صورتي ها رديف
 .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر

  هاي هزينه  و شامل  آهن بوده آهن و باند فرودگاه و راه ، راه راه  رشتةبه   مربوط  كارهاي  اجراي  هزينة  بها، متوسط  فهرست  اين  يها قيمت .3
،  مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگيري ، تهيه مورد نياز، شامل  مصالح  تأمين  و ابزار وهمچنين  آالت  ، ماشين انساني  نيروي  كارگيريبه و   تأمين
  مورد)، در بهاي  (بر حسب  اندازي و راه  آزمايش  . هزينة كار است  كامل  ، اجراي طور كلي  به ، و مصالح  ، اتالف در كارگاه  مصالح  جايي جابه

 . است  شده  بيني بها پيش  فهرست  اين  يها رديفواحد 
،  زمين  سختي  بابت  ييبها اضافه  گونه  . هيچ است  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  يكامل  يها قيمتبها،   فهرست  اين  يها قيمت. 4

  در اين  صراحت  به  كند، جز آنچه  كار را مشكلتر يا مخصوص  اجراي  و موارد ديگر كه  ، باراندازي ، حمل ، بارگيري سوراخ  ، تعبيه يا ارتفاع  عمق
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  بيني پيش بها اضافهبها يا   آن  بها براي  فهرست

  در برآورد هزينه  كه  ، در صورتي كارگاه  تجهيز و برچيدن  باالسري و هزينه،  تونل  طول  ، سختي تعريض  صعوبت  هاي ضريب  به  مربوط  مبلغ .5
ها در  ها يا هزينه بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش . ستا  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده پيمان  به  كارمنضم  اجراي

 باشد. برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمي
وز ر  يها قيمتبا   آن  ديگر، يا مقايسه  بها با فهرستهاي  فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسة  فهرست  اين  يها فصل  از مقايسة  گيري  با نتيجه .6

 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  تجزيهبه يا استناد 
 بود. برآورد، نافذ خواهد  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  در هر بخش .7
معاونت نظام فني  امور 101  شماره  (نشريه »تجديد نظر اول«  راه  عمومي  فني  بها، مشخصات  فهرست  در اين  فني  منظور از مشخصات .8

  اجرايي  هاي در نقشه  شده  تعيين  ، مشخصات پيمان خصوصي  فني  مورد، مشخصات  ) و بر حسبرييس جمهور نظارت راهبرديريزي و  برنامه
 . و دستور كارهاست

 . است  يك  پرتلند نوع  ، منظور سيمان است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  كه  ييها رديفدر  .9
 . است 101  شماره  نشريه  الف 1ـ3ـ5  جدول  بها، طبق  فهرست  در اين  شده  نامبرده  يها مالت  ساخت  مورد نياز براي  مصالح  و ميزان  نوع .10
  ، تنها براي بيش از آن  حمل  . هزينه است  بها منظور شده  فهرست  اين  يها رديف  در قيمت  مصالح  و باراندازي  ، حمل يريبارگ  هزينه .11

 شود. مي  پرداخت  و نقل  حمل  يا فصل  مربوط  فصل  يها رديفمورد، از   ، برحسب است  شده  تعيين ها فصل  ر مقدمهد   كه  مواردي
 . نيز نافذ است  ساخته  پيش  بتن  مورد براي  ، بر حسب است  شده  بيني درجا پيش  بتن  فصل  در مقدمه  كه  عمومي  شرايط .12
 مشاور برسد.  تأييد مهندسبه   از سفارش  ، قبل فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  ، و تجهيزات مصالح  فني  يا كاتالوگ  نمونه .13
  ستا ها مجلس ، دستور كارها و صورت اجرايي  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  كه  شده  انجام  ابعاد كارهاي  كارها، بر اساس  گيري اندازه .14

  دهش  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه  گيرد.در مواردي مي  ، صورتها فصل  و مقدمه  مفاد كليات  به  با توجه
 شود. مي  انجام  شده  تعيين  روشبه   گيري ، اندازه است

  ، بايد مطابقتميلگرد  ها، نصب كني پي، مانند  بعداً ميسر نيست  ها آن  كامل  بازرسي  شود و امكان مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه  عملياتي .15
 شود.  جلسه  مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  حينو دستور كارها،   فني  ، مشخصات اجرايي  هاي با نقشه  ها آن
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 شود. مي  منظور و پرداخت  موقت  يها وضعيت  صورتدر  1  پيوست  كار، طبق پاي  مصالح .16
  تأييد مهندسبه بايد   و باالست  ، اساس ، زير اساس آسفالتي  ، بتن بتن  سنگي  توليد مصالح  و دستگاههاي  آسفالت  استقرار كارخانه  محل .17

 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب
 . است  زمال  مواد منفجره  كار بردنبه   ها آن  استخراج  براي  كه  است  سنگي  ، مصالح كوهي  منظور از سنگ .18
كار در   پيشرفت  كندي  هاي هزينه  ، شامل است  شده  بيني پيش  زيرزميني  تراز آب كار زير  اجراي  يبها اضافه  صورت  به  كه  ييها رديف .19

تاييد   به  آن  مشابه  يا وسيله  موتوري  از تلمبه  استفاده  لزوم  شود كه مي  پرداخت  و در صورتي  است  موتوري  با تلمبه  آب  آبدار و تخليه  محيط
  انجام  زيرزميني  تراز آب زير  كه  از عمليات  قسمت  آن  به  ياد شده  يها رديفشود.   مجلس كار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس  مهندس

 گيرد. مي  شود، تعلق
 :)T.B.Mي حفاري شده با دستگاه حفار ها تونلجز ه تونل (ب ساختمان .20

 عملياتي كه هزينه .است شده بيني پيش چهارم فصل در تونل داخل در مصرفي مصالح و حاصله مواد حمل و تونل حفاري عمليات هزينه .20-1

سـاختمان   بـراي  مشـخص  طـور  به كه ييها رديف استثناي (به است شده بيني پيش فصول ساير در آن يها رديف و شود مي انجام تونل داخل در
 گردد، مي پرداخت زير ضرايب اعمال و مربوط يها رديف قيمت از استفاده با است)، شده گرفته نظر در تونل

 و بتنـي  هـاي  رويـه  ،باالسـت  ،آسفالت ،اساس ،اساس زير قشرهاي اجراي و مصالح تهيه مانند تونل سازي كف به مربوط عمليات براي .20-1-1
 ،10/1 ضريب ،كف زهكشي و آب هدايت هاي كانال

گرفتـه   درنظـر  تونـل  سـاختمان  براي مشخص بطور كه ييها رديف و 1-1-20بند  موضوع عمليات بجز تونل داخل عمليات ساير . براي20-1-2
 ،20/1 ضريب ،است شده

يي كه بطور مشخص براي مناطق آبدار در نظر گرفتـه  ها رديفبه استثناي  ،تونل آبدار هاي قسمت در كار اجراي سختي و آب تخليه . براي20-2
 يا پرداختي صورت نخواهد گرفت، بها اضافهشده 

هاي مربوط در نظر گرفتـه   ي كه به طور مشخص براي جبران هزينهها رديف. براي صعوبت و سختي عمليات در عمق تونل به استثناي 20-3 
 گردد، اعمال نمي ها رديفشده هيچ گونه صعوبت يا سختي براي ساير 

حداكثر فاصله از دهانه دسترسي ) كه T.B.Mي حفاري شده با دستگاه حفار ها تونلجز ه بيي (ها تونل ي اين فهرست بها برايها رديف. 20-4
 طـرف  از مناقصـه  تـرك  طريـق  از كار واگذاري و يا برگزاري مناقصه از قبل ي با طول مازاد،ها تونلنظر گرفته شده است.  در متر باشد، 2250

 گردد، فني اعالم مي عالي شوراي صعوبت عمق به براي بررسي و تصويب برآورد و ضرايب كارفرما
 7/0ي مـذكور بـا اعمـال ضـريب     ها رديفها)، بهاي واحد  . در صورت انجام عمليات بتن پاشي و راك بولت در فضاي باز(مانند ترانشه20-5

 پرداخت خواهد شد،
 از اسـتفاده  بـه  نيـاز  صـورت  در مراحل مختلف اجراي تونل در مصرفي هاي آب و ها آب نشت جاري، هاي آب پمپاژ و كشي لوله هزينه. 20-6

 از كانـال  سـاخت  هزينه ،آب ثقلي تخليه صورت در و شود مي پرداخت منفي هاي شيب براي متفرقه فصل از و مهندس مشاور تشخيص به پمپ

 شود. مي پرداخت و مربوط محاسبه يها رديف
 نمايد. را مشخص مي ها مالتمقدار سيمان مورد استفاده در انواع  1. جدول شماره 21
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 بر حسب كيلوگرم در مترمكعب مالت ها مالتمقدار سيمان در  -1جدول شماره 
 

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

 360 285 225 200 مقدار سيمان

 شرح
مالت ماسه بادي و سيمان 

1:4 
مالت ماسه بادي و سيمان 

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

 110 130 360 285 مقدار سيمان
 

ها و مشخصات فني شود، هزينه  اي با مقاومت مشخصه مورد نظر در نقشه . چنانچه پيمانكار با اتخاذ تدابير مناسب، موفق به توليد بتن سازه22
ي متنـاظر بـا   هـا  رديف(و حمل سيمان و ساير مصالح مشمول حمل) براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطبيقي زير از   ريزي مربوط به بتن

شود، ليكن هزينه اجراي بتن براسـاس ايـن روش (بـدون در نظـر گـرفتن تغييـر        بهاي پايه منضم به پيمان پرداخت مي سيمان در فهرست عيار 
ريزي و عيار سيمان)، نبايد بيشتر از روش مندرج در پيمان شود و افزايش هزينه حمل بـه علـت تغييـر فاصـله حمـل بـراي تـامين         احجام بتن

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

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

MPafcMPa 3716                                                                         8010fcw 
 

fcبر حسب مگاپاسكال ( اي استوانههاي  نامه بتن ايران و نمونه : مقاومت فشاري مشخصه بتن، براساس آيينMPa( 
w (پايه پرداخت) عيار سيمان بر حسب كيلوگرم در مترمكعب بتن : 

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

وري مصرف سيمان بوده و در ساير موارد نظير تهيه طـرح اخـتالط، بـه هـيچ      رابطه ياد شده صرفاً براي موضوع اين بند در افزايش بهره ندارد.
 باشد. وجه قابل استناد نمي

ول پايـايي در  نامه بتن ايران خواهد بود و رعايت حداقل مقدار سيمان الزم بـراي حصـ   الزم به ذكر است كه ضوابط پذيرش بتن براساس آيين
و شـرح مشخصـات    ، مشخصات فني عمومي راه101، نشريه شماره 16-4نامه بتن ايران، جدول  آيين 3-6شرايط محيطي مختلف طبق بخش 

 باشد. فني خصوصي پيمان اجباري مي
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 حمل مصالح .23
هزينه بارگيري، حمل و باراندازي مصالح قرضه خاكريزي، حمل براي دپو مصالح نامناسب، شن و ماسه بتن، آب، مصالح بنايي سنگي، اسـاس  

شود. براي برآورد هزينه حمـل بايـد اسـناد و مـدارك شناسـايي       ي مربوط پرداخت ميها فصلي مندرج در ها رديفو زيراساس و آسفالت از 
 كدام از مصالح مذكور به همراه كروكي و موقعيت معادن مصالح در اسناد مناقصه با حداقل اطالعات شامل:معادن مربوط به هر

 هاي انجام شده، ) مشخصات فني عمومي مصالح همراه با نتايج آزمايش1
 هاي حفاري شده، ) موقعيت گمانه2
 ) حجم مصالح موجود در معدن و كفايت آن براي پروژه،3
 ادسازي و برداشت مصالح از معادن،) بررسي امكان آز4
در اسناد مناقصه  2تا محل مصرف تهيه و مطابق جدول شماره  ها آندپو مصالح نامناسب و فاصله  هاي محل) كروكي دقيق موقعيت معادن و 5

هـاي   عمـل آورده و بررسـي   شود. پيمانكار موظف است قبل از ارايه پيشنهاد قيمت در مناقصه، از محل بازديد بـه  (يا ترك مناقصه) ضميمه مي
ـ     ه كافي را انجام داده و با در نظر گرفتن تمامي جوانب كار و مورد توجه ويژه قراردادن موارد فوق و انجام اصـالحات احتمـالي اطالعـات اراي

 شده در اسناد مناقصه و اعمال آن در تجزيه بهاي انجام كار، قيمت پيشنهادي خود را تهيه و در مناقصه ارايه نمايد.

 هاي حمل مصالح فاصله -2جدول شماره 

 مصالح رديف
حمل در راه ساخته نشده 

 )كيلومتر(
حمل در راه شني 

 )كيلومتر(
حمل در راه آسفالتي 

 )كيلومتر(
 جمع

 )كيلومتر(

     شن 1
     ماسه 2
     اساس 3
     زير اساس 4
     مصالح سنگي آسفالت 5
     ريزي معمولي قرضه براي خاك 6
     ريزي سنگي قرضه براي خاك 7
     ريزي استفاده از مصالح ترانشه در خاك 8
     مناسب حمل به دپو مصالح نا 9
     سنگ الشه 10
     سنگ مالون 11
     مصالح تونان 12
     ها پلقلوه سنگ براي درناژ پشت  13
     حمل آب  14
....      
....      
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تكميل شده، مبناي پرداخت بـوده و   2هاي حمل ذكر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پيمان كه مطابق جدول شماره  فاصلهالزم به ذكر است 
هـاي حمـل)    هاي حمل (كم يا زياد شدن فاصله هاي حمل تنظيم نخواهد شد. در صورت تغيير در موقعيت معادن و فاصله جلسه فاصله صورت

 بابت به پيمانكار اعمال نخواهد شد. اضافه و يا كاهش پرداختي از اين
ي حمـل مصـالح در   هـا  رديـف ي شني و يا ساخته نشده انجام شود، به ها راهمتر، در صورتي كه حمل مصالح در  500هاي بيشتر از  براي حمل

 شود. اعمال مي 30/1و  15/1هاي  ي آسفالتي، به ترتيب ضريبها راه
بيني نباشد، هرگونه تغيير در  مناقصه قابل پيش  تغييري در شرايط كار حادث شود كه در زمان برگزاريتبصره: چنانچه در حين اجراي عمليات، 

هاي استاني  هاي حمل مصالح،  با درخواست پيمانكار و پس از بررسي و تاييد باالترين مقام دستگاه اجرايي اعمال خواهد شد. در پروژه فاصله
 اجرايي، تاييد معاون امور عمراني استاندار نيز الزامي است. عالوه بر تاييد باالترين مقام دستگاه

هـاي حمـل بـا توجـه بـه حجـم        ريزي متعدد باشد، متوسط وزني فاصله جدول، چنانچه معدن تامين قرضه خاك 7و  6)، در رديف 1توضيح 
 شود. مصالح مورد نياز براي برداشت از هر معدن، محاسبه مي

شود و از  ها با توجه به حجم مصالح منظور مي ريزي ها تا محل خاك هاي مركز ثقل ترانشه سط وزني فاصلهجدول، متو 8)، در رديف 2توضيح 
 قابل پرداخت نيست. اي جداگانهبابت تخليه و بارگيري مجدد مصالح، بهاي 

هر گونه استناد بـه مقـادير    شود و محاسبه و پرداخت مي 2هاي حمل ذكر شده در جدول شماره  )، هزينه حمل صرفا براساس فاصله3توضيح 
 ي دفترچه فهرست بها و مقادير كار براي محاسبه هزينه حمل مصالح، مجاز نيست.ها فصلي حمل مندرج در هر يك از ها رديف

به آن اشاره نشـده اسـت    2)، در صورت تعلق هزينه حمل مصالح براساس ضوابط اين فهرست بها، به مصالحي كه در جدول شماره 4توضيح 
باشد به عنوان رديف تكميلي به جدول اضافه و در اسـناد مناقصـه (يـا تـرك مناقصـه)، منتشـر و        گيري آن مترمكعب كيلومتر مي حد اندازهو وا

 مالك عمل خواهد بود.
 . در تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد:24
هاي اجرايي، مشخصات فني عمومي،  ارد تعيين  شده در پيمان، بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه. صورتجلسات در مو24-1

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

شاور و كارفرما (در موارد تعيين شده) برسد. تمامي صورتجلسات . صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر مقيم، مهندس م24-2
بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود. صورتجلسات 

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



  کلیات
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٨  
 

 

و تاييد باالترين و ابالغ صرفاً با مسووليت باشد  . تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته24-3
 .واند در زمان ديگر انجام شود.ت مقام دستگاه اجرايي مي

. هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز 24-4
 باشد. نمي
ها و  ي مربوط به ساخت و نصب سگمنتها رديف، TBMي حفاري با دستگاه حفار ها رديفي مربوط به حفاري مكانيزه (ها رديف. مبلغ 25

 شود: به شرح زير پرداخت مي ي مرتبط) در صورت كاركردهاي موقت با اعمال ضريب ها رديفساير 
 

0 85 0 15  

 كه در آن:
 طولي از تونل كه حفاري شده است. جمع كل برابر است با   
 اعمال خواهد شد برابر است با طول كل تونل كه بايد حفاري و احداث شود و در خاتمه يا پايان موضوع پيمان در رابطه فوق  

 شود. بر اساس جمع كل طولي از تونل كه حفاري شده، محاسبه و اعمال مي چنانچه پيمان فسخ شود ضريب وليكن 
 . است  شده  ، محاسبه1392  سال  چهارم  ماهه  سه  يها قيمت  بها، بر مبناي  فهرست  اين. 26
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  تخریب  . عملیات اول  فصل
 
  مقدمه 

 
 گيرد. نمي  رسد، تعلق خاكريز نمي  مصرفبه   حاصله  شوند و مصالح مي  خاكبرداري  كه  سطوحيبه ، 010101  رديف  قيمت .1
  پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسة  صورت  از تنظيم  و پس  مشاور است  دستور كار مهندسبه   ، منوط010101  رديف  اجراي .2

 . است
  پرداخت  مربوط  يها رديفاز   جداگانه  هزينه  و اين  است  نشده  بيني پيش  درخت  بريدن  درختها، هزينه  كردن  كن ريشه  يها رديفدر  .3
 شود. مي
  اي جداگانه  كار، هزينة  سختي  عنوانبه و   است  و هر وضع  هر شكلبه ،  ، هر عمق هر ارتفاع  ، براي فصل  دراين  تخريب  واحد عمليات  بهاي .4

 گيرد. نمي  تعلق  آنبه 
و مجزا از يكديگر   تفكيك  طور مرتببه مشاور،   مهندس  تشخيص  بايد طبق  شود، در موارد لزوم مي  حاصل  از تخريب  كه  مفيدي  مصالح .5

 نخواهد شد.  ، پرداخت ها آن  كردن  بندي دسته  ) براي شده مشخص  صراحتبه   كه  مواردي  استثنايبه (  اي جداگانه  شود و هزينه چيده
و در   منظور شده ها قيمت، در  و باراندازي  در كارگاه  موقت  انباشت  تا محل  از تخريب  حاصل  مصالح  و حمل  و بارگيري  آوري جمع  هزينه .6

  و باراندازي  و حمل  بارگيري  شود، بهاي  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخريبي  باشد مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخيص طبق  كه صورتي
و   ، محاسبه كاميون  در داخل  شده  بارگيري  مصالح  حجم  ، بر اساس با ماشين  خاكي  عمليات  ، از فصل حملبه   مربوط  يها رديف  طبق آن

 شود. مي  پرداخت
ي با ها ساختمان، با هر نوع سقف (غير از  و سنگي  ، بلوكي آجري ، ، گلي خشتي  يها ساختمانمشاور،   دستور مهندس  طبق  كه  در مواردي .7

  يها قيمتو   شده  ، پرداخت010202و  010201  يها رديف  مورد طبق  بر حسب  ها آن  شوند، بهاي  كلي  تخريب اسكلت كامل بتني يا فلزي)،
 رار گيرند.ق  مورد استفاده  ياد شده  يها ساختمان  تخريب  تواند براي نمي  تفكيكي

و شامل تخريب احتمالي فونداسيون نيز  شود مي  ، پرداخت زيربنا در هر طبقه  متر مربع  ، بر اساس010202و  010201  يها رديف  بهاي .8
 گيرد. پرداخت ديگري صورت نمي ها ساختمانباشد، به عبارت ديگر براي تخريب فونداسيون اين نوع  مي
آالت سنگين راهسازي نظير بولدوزر يا بيل مكانيكي استفاده  ) از ماشين010308و  010307  ي شمارهها رديفبراي تخريب بتن ( چنانچه  .9

 ي مذكور اعمال خواهد شد.ها رديفدرصد به  30يي معادل كسربهاشود، 
 شود. مي  اختپرد  شده  چيده  مصالح  ظاهري  حجم  مشاور، بر حسب  دستور كار مهندس  ، درصورت010310  رديف  بهاي .10
 شود. نمي  آسفالت  از ضخامت  قسمتيو كندن آسفالت   تخريب  عمليات  ، شامل آسفالتو كندن   تخريب  يها رديف .11
، كندن آسفالت به صورت پراكنده و ناپيوسته است كه به دليل حجم كم كار و 010401. منظور از كندن آسفالت براي لكه گيري در رديف 12

 تراش با تاييد كارفرما از كمپرسور استفاده شود. استفاده از ماشين مخصوص آسفالتيا مقدور نبودن 
 ، هزينه كندن بتن زير و اطراف جدول منظور نشده است.010311 رديفبهاي در . 13
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٣٠  
ی پوشیده شده از بوته و خارج کردنها زمینبوته کن در 

 های آن از محل عملیات. ریشه
٠١٠١٠١ 

  

 اصله ۴,۵۴٠

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

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

 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٢ 

  
 اصله ١٠٠,١۵

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

٠١٠١٠٣ 

  
 اصله ٢۶,۴٠٠

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

٠١٠١٠۴ 

  
 اصله ۴١,٨٠٠

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

٠١٠١٠۵ 

  
 اصله ۵,۶۴٠

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

 تناسـب محاسبه میشود).

٠١٠١٠۶ 

  
 اصله ٢٠٠,٢۶

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

 باشد. متر سانت ٣٠تا  ١۵بیش از 

٠١٠١٠٧ 

  
 اصله ۵٠٠,٧٢

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

 باشد. متر سانت ۶٠تا  ٣٠بیش از 

٠١٠١٠٨ 

  
 اصله ۵٠٠,١٢٢

ها و حمل ریشه به خارج از محل ریشه کن کردن درخت
٩٠تا  ۶٠عملیات در صورت که محیط تنه درخت بیش از 

 باشد. متر سانت

٠١٠١٠٩ 

  
 اصله ٧٠٠,١۴

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

 تناسـب محاسبه م شود).

٠١٠١١٠ 

  

 اصله ٣١٠,۴

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

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

٠١٠١١١ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اصله ۴٠٠,٢١

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

 باشد. متر سانت

٠١٠١١٢ 

  
 اصله ٧٠,٨٠٠

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

 باشد. متر سانت

٠١٠١١٣ 

  
 اصله ۵٠٠,١١٣

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

 باشد. متر سانت

٠١٠١١۴ 

  
 اصله ١٣,٢٠٠

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

 محاسبه م شود).تناسـب 

٠١٠١١۵ 

 مترمربع ۵٠٠,١٣٢  
ی خشت ، گل و چینه ای، شاملها ساختمانتخریب کل 

 تمام عملیات تخریب.
٠١٠٢٠١ 

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

 ی مختلـف، شامل تمام عملیات تخریب.ها مالت
٠١٠٢٠٢ 

عب ٢٠٠,۴۴   ). بناییتخریب  مترم  ٠١٠٣٠١ های خشت یا چینه های گل (چینه باغ

عب ٧٢,٧٠٠    مترم
های آجری و بلوک که بامالت ماسه و سیمان تخریب بنایی

 یا با تارد چیده شده باشد.
٠١٠٣٠٢ 

عب ۶٢,٨٠٠    مترم
های آجری و بلوک که با مالت گل وآهـ تخریب بنایی

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

عب ٧٢,٧٠٠    مترم
های سنگ که با مالت ماسه سیمان یا با تارد تخریب بنایی

 چیده شده باشد.
٠١٠٣٠۴ 

عب ۶٢,٨٠٠    مترم
های سنگ که با مالت گل آهـ یا ماسه تخریب بنایی

 آهـ یاگچ و خاک چیده شده باشد.
٠١٠٣٠۵ 

عب ٠٠٠,١۶۶    مترم
ی آن سالم از کارها سنگتخریب بنایی از سنـ تراش که 

 .ها آندرآید و دسته کردن 
٠١٠٣٠۶ 

عب ٨۴۶,۵٠٠    ٠١٠٣٠٧ تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان. مترم

عب ۵٠٠,١,١٠٠   ردتخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن  مترم  ٠١٠٣٠٨ ها.میل

  
 مترمربع 

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

٠١٠٣٠٩ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ۵٠٠,٨٩  مترم

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

 مصالح چیده شده.

٠١٠٣١٠ 

 ٠١٠٣١١ ساخته. برچیدن جدولهای بتن پیش مترطول ۴٠٠,٢٧  

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٠

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

 شده.

٠١٠۴٠١ 

  
 مترمربع ۴٠٠,٣

متر سانت، به ازای هر ی ٠١٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
(کسر متر سانت ۵اضافه ضخامـت نسبـت به مازاد 

 به تناسب محاسبه میشود). متر سانت

٠١٠۴٠٢ 

  
 مترطول ٢٠,٨٠٠

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

 ماشین شیار زن.

٠١٠۴٠٣ 

  
 مترطول ١,٨۴٠

عمق متر سانت، به ازای هر ٠١٠۴٠٣به ردیف  بها اضافه
به تناسب محاسبه متر سانت(کسر  متر سانت ١٠مازاد بر 
 میشود).

٠١٠۴٠۴ 

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

 بر حسب طول هر خط برش).
٠١٠۴٠۵ 

  
 مترطول ۶٨٠

متر سانت، به ازای هر ٠١٠۴٠۵نسبت به ردیف  بها اضافه
(اندازه گیری بر حسب متر سانت ٧اضافه عمق مازاد بر 
 طول هر خط برش).

٠١٠۴٠۶ 

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

 .متر سانت ۵
٠١٠۴٠٧ 

  
 مترمربع ١,٨٨٠

اضافه متر سانت، به ازای هر ٠١٠۴٠٧به ردیف  بها اضافه
به تناسب متر سانت. (کسر متر سانت ۵ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

٠١٠۴٠٨ 

  
 مترمربع ۶۵٠,٢

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

 و برداشتن آن. متر سانت ٧ضخامت تا 

٠١٠۴٠٩ 

  
 مترمربع ٨٩۵

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

 محاسبه میشود).

٠١٠۴١٠ 



  تخریب  . عملیات اول  فصل
 ١٣٩٣سال   آهن و باند فرودگاه فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۴٠٠,٢١

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

 متر. ۵٠طول حداکثر 

٠١٠۵٠١ 

  
 مترمربع ٣,٨۶٠

اضافه متر سانتبه ازای هر  ٠١٠۵٠١به ردیف  بها اضافه
به تناسب متر سانت(کسر  متر سانت ۵ضخامت مازاد بر 

 شود). محاسبه م

٠١٠۵٠٢ 

  
 مترمربع ٢٠٠,١۵

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

 متر. ۵٠طول بیش از 

٠١٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ٢,٧٠٠

اضافه متر سانتبه ازای هر  ٠١٠۵٠٣به ردیف  بها اضافه
به تناسب متر سانت(کسر  متر سانت ۵ضخامت مازاد بر 

 شود). محاسبه م

٠١٠۵٠۴ 



  با دست  خاک  . عملیات دوم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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  با دست  خاک  . عملیات دوم  فصل
 

  مقدمه
 

  محل  يا محدوديتهاي  خاكي  عمليات  حجم  كمي  علتبه   كه  شود. در مواردي  انجام  ماشين  وسيلهبه بايد   طور معمول  ، به خاكي  عمليات .1
  خاكي  عمليات  فصل  يها رديفاز   كارها با استفاده  نوع  اين  برآورد، اقالم  تهيه  ناپذير باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاكي  عمليات  اجرا، انجام

با   يافته  مقادير افزايش  حجم  بيشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از ميزان  با دست  خاكي  عمليات  حجم  كه  شود. در صورتي برآورد مي  با دست
 باشد. تنها، با تأييد كارفرما مجاز مي  فصل  اين  يها قيمت

  دستي  يموتور  يا غلطكها و ويبراتورهاي  دستي  وسايل  توسط  كه  كوبيدن  عمليات  شود و همچنين مي  بر انجام  دج  توسط  كه  يخاك  عمليات .2
 شود. مي  محسوب  دستي  خاكي  شود نيز، عمليات  ) انجام (غير خودرو يا كششي

تغيير   شود و از بابت مي  مجلسها محاسبه  ، دستور كارها و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  عمليات  حجم .3
 نخواهد آمد.  عملبه   پرداختي  گونه هيچ،  مصالح  يا كوبيدن  يا تورم  از نشست  ناشي  حجم

به   برخورد شود كه  سنگ  بزرگ  قطعاتبه ،  سنگي  يا ريزشهاي  غيرسنگي  يها زميندر   ، و حفر چاهپي كني عمليات در  كه  در مواردي .4
  آن  شوند، بهاي مي  شكسته  كه  ييها سنگ  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردكردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس  تشخيص

 . است  پرداخت  ، قابل با ماشين  خاكي  عمليات  در فصل  مربوط   030703 رديف  طبق
  هاي شهدر نق  باشد كه  الزمبندي  براي قالب  سازي و پي  كني پي  ديوارة  بين  اي ديوارها، فاصله  سازيها و احداث پي  اجراي  براي  كه  در مواردي .5

، متر سانتي 30  ، از هر طرف متر است 5/1تا  ها آن  كني پي  عمق  كه  اي متر يا ساير ابنيه 2تا   دهانهبه   يها پل  ، براي است  نشده  بيني پيش  اجرايي
  كني پيابعاد به  متر سانتي 50  ، از هر طرف متر است 5/1بيشتر از  ها آن  كني پي  عمق  كه  اي متر يا ساير ابنيه 15تا  2  دهانهبه   يها پل  و براي
مشاور و   ، با نظر مهندس كني پي  اضافي  متر، فاصله 15از   بيش  دهانهبه   يها پل  كني پييا   ريزشي  يها زميندر   كني پيشود. در مورد   اضافه

  طبق  گردد. هرگاه  پر شود و كوبيده  كني پياز   حاصل  بايد با مصالح  سازي پي  از اتمام  سپ  كني پي  اضافي  شود. فاصله مي  كارفرما تعيين  تصويب
  مناسب  مشاور و تأييد كارفرما خاك  نباشد، با نظر مهندس  مناسب  مصرف  براي  كني يا كانال  كني پياز   حاصل  مشاور، خاك  مهندس  تشخيص

 شود. مي  پرداخت  جداگانه  مربوط  يها رديف  بر اساس ها پي  پشت  پركردن  گردد. بهاي مي  تهيه
، با  اضافي  مجدد قسمتهاي  گيرد، پركردن  و دستور كارها انجام  اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  ، بيش يخاك عمليات  چنانچه .6

 نخواهد شد.  پرداخت  وجهي  بابت  و از اين  پيمانكار است  عهده  ، به آن  كوبيدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با كيفيت  مصالح
 نخواهد شد.  پرداخت  اي گيرد، هزينه مي  ديگر صورت  دستي  يا ساير وسايل  دستي  با تلمبه  آبكشي  كه  مواردي  براي .7
 : زير است  شرحبه ،  خاك  حمل  هزينه  پرداخت  نحوه .8
  كنده  محل  هاي اندازه  شود، طبق مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجمبه يا   كارگاه  خارجبه ،  يخاك عملياتاز   حاصل  يها خاكدر مورد  .1ـ8

نخواهد آمد.   عملبه   بابت  از اين  ديگري  و پرداخت  منظور شده ها قيمت، در  و تورم  حجم  افزايشبه   مربوط  هاي شود، هزينه مي  محاسبه  شده
  خارجبه  ها آن  در خاكريزها، يا حمل ها خاك  اين  مصرف  شود، عدم  ، بايد در خاكريزها مصرف از موارد ياد شده  حاصل  يها خاك  تمام

 . است  اجرايي  مجلس  صورت  كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب  پيشنهاد مهندسبه   ، منوط باراندازي  ، در هر مورد از نظر مقدار و محل كارگاه
)  شده  كنده  (محل  مربوط  هاي محل  سازي پي  پشت  پركردن  بايد براي  كه  كني و كانال  كني پياز   حاصل  يها خاكاز   قسمت  در مورد آن ) تبصره
 شود. نمي  پرداخت  اي جداگانه  حمل  نوع  شود، هيچ  مصرف

شود، برابر  مي  حمل  كه  خاكي  در خاكريزها، حجم  مصرف  ) براي كارگاه  يا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهيه  يها خاكدر مورد  .2ـ8
 شود. مي  در نظر گرفته  مصرف  محل  هاي اندازه  حجم

  فاصله  ترين اد، كوتاهمو  ، از نظر نوع يكسان  در شرايط  كني يا كانال  كني پي،  خاكبرداري  در خاكريزها از محل  مصرفي  يها خاكدر مورد  .3ـ8
 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك خاكريز و خاكبرداري  مركز ثقل  بين



  با دست  خاک  . عملیات دوم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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شود،  جا مي جابه  كارگاه  شود يا در داخل مي  حمل  كارگاه  خارجبه   و مواد زايد كه ها خاك  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  يها رديف .9
 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختي  ) و بارگيري (دپوكردن  انباشتن  ديگر، براي  عبارتبه شود.  مي  داختبار پر  تنها يك

  محاسبه  ها، مبناي تعدد كوره  . در صورت هاست از كوره  هر يك  تا انتهاي  چاه  دهانه  ، فاصله020301 در رديف  شده  درج  از عمق منظور .10
خواهد   ، محاسبه طور جداگانهبه ها  از كوره  هر يك  و براي  ، است ميله  عمق  عالوةبه ها  از كوره  هر يك  طول متر، 20 از  بيش  عمق  يبها اضافه
 شد.
 . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه  براي  چاه  حفاري  يها رديف .11
 نخواهد بود.  پرداخت  ، قابل020402  متر، رديف 100از   بيش  فتهايمسا  براي  دستي  با وسايل  مواد حاصله  حمل  در صورت .12
 . است  منظور شده  هر فاصلهبه   آب  و حمل  تهيه  ، هزينه020503  در رديف .13
  خاكي  و عمليات  است  با دست  كني پي  عمليات  حجم  محاسبه  ، مالك نقطه  در پايينترين  كنار پي  طبيعي  زمين  شيبدار، رقوم  يها زميندر  .14

 شود.  محاسبه  مكانيكي  با وسايل  خاكبرداري  يها رديف، بايد از  رقوم  باالتر از اين
و   ورودي  هاي محلدر كنار  ها آن  و دپوي  از اليروبي  حاصل  مصالح  موجود و انتقال  يها پل  دهانه  اليروبي  ، هزينه راه  بهسازي  در كارهاي .15

 شود. مي  زير پرداخت  يبها اضافهبا   كني پي  از رديف ، پل  خروجي
 درصد. 40متر،  12تا   متر و طول  تا يك  دهانهبه   يها پل .1ـ15
 درصد. 20متر باشد،  8/1كمتر از  ها آن  ارتفاع  متر كه 12تا   متر و طول 3متر تا   از يك  بيش  دهانهبه   يها پل .2ـ15
 شود. مي  محاسبه  تناسب  متر به 3درصد. كسر  10متر،  12  به  نسبت  طول  اضافهمتر  3هر   ازايبه  .3ـ15
  با ماشين  و حمل  بارگيري  عمليات  بر اساس  آن  شود هزينه  انجام  در كاميون  با دست  خاكبردارياز   و مواد حاصل  خاك  بارگيري  چنانچه .16

 شود. مي  پرداخت
 شود. استفاده مي 20/1ي حفر چاه در اين فصل و با اعمال ضريب ها رديفهر قطر، با وسايل دستي از هزينه حفاري محل شمع به  .17



  با دست  خاک  . عملیات دوم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ۴٠٠,۵٢  مترم

ی غیر سنگ تاها زمینخاکبرداری، پی کن و کانال کن در 
های محلی کنده شده، به کنار ها خاکمتر و ریختن  ٢عمق 

 مربوط.

٠٢٠١٠١ 

  

عب ٢٠٠,٢۵  مترم

و کانال کن پی، هر گاه عمق ٠٢٠١٠١به ردیف  بها اضافه
۴تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع بین عمق  ٢کن بیش از

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

٠٢٠٢٠١ 

  

عب ۶٠٠,٧٣  مترم

، در صورت که، عملیات٠٢٠١٠١به ردیف  بها اضافه
تر از سطح آبهای زیرزمین صورت گرفته باشد و پایین

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

٠٢٠٢٠٢ 

  

عب ٣٢٩,٠٠٠  مترم

متر و کوره و مخزن با مقاطع ١٫٢حفر میله چاه به قطرتا 
متر از دهانه ٢٠ی غیرسنگ تا عمق ها زمینمورد نیاز در 
متر از دهانه ١٠ی حاصله تا فاصله ها خاکچاه وحمل 

 چاه.

٠٢٠٣٠١ 

  

عب ٠٠٠,۴۵  مترم

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

متر دوم مازاد بر ۵متر ی 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 

  
عب ۴٢,٨٠٠  مترم

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

ن نباشد.استفاده از ماشین برای حمل   مم

٠٢٠۴٠١ 

  
عب ٣٠,٠٠٠  مترم

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

 محاسبه میشود).

٠٢٠۴٠٢ 

 ٠٢٠۵٠١ تسطیح و رگالژ کف پی ها و کانالهای کنده شده. مترمربع ٢,٢٩٠  

  

عب ١٧,٩٠٠  مترم

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

 کوبیدگ و تسطیح الزم.

٠٢٠۵٠٢ 

  
عب ٣٧,٨٠٠  مترم

ی پخـش شده در قشرهایها خاکآب پاش و کوبیدن 
درصد به روش آشتوی ٩٠با تراکم  متر سانت ١۵حداکثر 

 اصالح در هرعمق.

٠٢٠۵٠٣ 



  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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  ماشینبا   خاک  . عملیات سوم  فصل
 

  مقدمه
 

تغيير   شود و از بابت مي  مجلسها محاسبه  ، دستور كارها، و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  عمليات  حجم .1
 نخواهد آمد.  عملبه   پرداختي  گونه ، هيچ يا كوبيدن  يا تورم  از نشست  ناشي  حجم

به   احتياج  كه  بستر خاكريز (در مواردي  موجود و يا سراشيبهاي  خاكريزهاي  شيرواني  ها روي پله  حداثاز ا  ناشي  خاكي  عمليات  حجم .2
 خواهد شد.  و پرداخت  ، محاسبه اجرا شده  هاي نقشه  مشاور و تأييد كارفرما مطابق  دارد)، با پيشنهاد مهندس  پله  احداث

  در عمليات  يا صعوبت  و وجود محدوديت  در خاكبرداري  سازي  ، مانند پروفيل ييبها اضافهبها يا   گونه ، هيچ فصل  واحد اين  يها قيمتبه  .3
 گيرد. نمي  )، تعلق است  ياد شده  صراحتبه   كه  آنچه  استثنايبه و مانند اينها (  خاكي

  اجرايي  هاي در نقشه  باشد كه  الزم  سازي و پي  كني پي  ديوارة  بين  اي ديوارها، فاصله  سازيها و احداث پي  اجراي  براي  كه  در مواردي .4
  ، و برايمتر سانتي 30  ، از هر طرف متر است 5/1تا  ها آن  كني پي  عمق  كه  اي متر يا ساير ابنيه 2تا   دهانهبه   يها پل  ، براي است  نشده  بيني پيش
شود.   اضافه  كني پيابعاد به  متر سانتي 50  ، از هر طرف متر است 5/1بيشتر از  ها آن  كني پي  عمق  كه  اي متر يا ساير ابنيه 15تا  2  دهانهبه   يها پل

  مشاور و تصويب  ، با نظر مهندس كني پي  اضافي  همتر، فاصل 15از   بيش  دهانهبه   يها پل  كني پييا   ريزشي  يها زميندر   كني پيدر مورد 
  طبق  گردد. هرگاه  پر شود و كوبيده  كني پياز   حاصل  بايد با مصالح  سازي پي  از اتمام  پس  كني پي  اضافي  شود. فاصله مي  كارفرما تعيين

  مناسب  مشاور و تأييد كارفرما خاك  نباشد، با نظر مهندس  بمناس  مصرف  براي  كني يا كانال  كني پياز   حاصل  مشاور، خاك  مهندس  تشخيص
  گردد. مي  تهيه

طبق نقشه و مشخصات ابالغ شده  كني پيبندي نباشد، ابعاد  سازي با بتن غير مسلح، نياز به قالب چنانچه بنا به تشخيص مهندس مشاور در پي
 باشد. في مجاز نميشود. و پرداخت هرگونه بهاي اضا محاسبه و بهاي آن پرداخت مي

مجدد   شود، پركردن  و دستور كارها انجام  اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بيش  كني و كانال  كني پي،  خاكبرداري  چنانچه .5
  وجهي  بابت  و از اين  انكار استپيم  عهدهبه ،  آن  كوبيدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با كيفيت  با مصالح  اضافي  قسمتهايي
 نخواهد شد.  پرداخت

 شود. مي  بندي زير طبقه  صورت  به ها زمين  انواع .6
 مقدور نباشد.  سهولت  كار به  انجام  فرو رود كه  در آن  حدي  خود به  طبيعي  كار با وزن  وسايل  هستند كه  ييها زمين،  لجني  يها زمين .6-1
 باشد. ها مي و آبرفت ها خاكشامل انواع  ،خاكي  يها زمين .6-2
 ي رسوبي، آذرين و دگرگوني است.ها سنگشامل انواع مختلف ،  سنگي  يها زمين .6-3
 ي خاكيها زميننحوه تعيين حجم خاكبرداري در سنگ و  .7
 در سنگ خاكبردارينحوه تعيين حجم  .7-1
  شده  مصرف  امواليت كارتريجي  مقدار كيلوگرم  تقسيم  ، از حاصل030201  از رديف  پرداخت  قابل  سنگي  خاكبرداري  حجمحداكثر  .7-1-1

و در صورت  ،آيد مي  دست  به 25/0عدد   باشد) به  رسيده  ذيربط  مسئوالن  امضاي  به  كه  مصرف  جلسه  صورت  (طبق  سنگي  هاي در خاكبرداري
 1350گرم،  550گرم،  300آنفو،  به ترتيب معادل  -هر يك كيلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امواليت بوستري، بوستر پنتوليتي و آل استفاده از 

كه  ، و درصورتيشود  پرداخت 030105   مذكور، بايد از رديف  مازاد بر حجم شود. گرم امواليت كارتريجي محاسبه مي 700گرم و  1800گرم، 
) با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذكور، بيشتر از حجم ترانشه سنگي 030201ه براي خاكبرداري سنگي (رديف حجم محاسبه شد

طبق نقشه و پروفيل باشد، حجم خاكبرداري سنگي طبق نقشه و پروفيل مالك عمل خواهد بود. چنانچه عمليات انفجار براساس سيستم نانل 
 پرداخت مي شود. 02/1ا اعمال ضريب ، ب030201طراحي و اجرا شود، رديف 

در صورتي كه به دليل مجاورت بخشي از عمليات خاكبرداري با تاسيسات خاص، امكان انفجار به صورت معمول وجود نداشته  .1تبصره 
 20ن حجم از عمليات باشد و طبق دستور مهندس مشاور و تاييد كارفرما الزم باشد كه انفجار با محدوديت (انفجار آرام) انجام شود، براي آ

 شود. ، اضافه مي030201درصد به بهاي رديف 
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اي باشد كه طبق تشخيص مهندس مشاور و تاييد كارفرما،  چنانچه در عمليات خاكبرداري در سنگ با مواد انفجاري، شرايط به گونه .2تبصره 
يكي استفاده شود، براي آن بخش از عمليات كه الزاماً از چكش نتوان از مواد انفجاري براي خاكبرداري استفاده نمود و اجباراً از چكش هيدرول

 شود.  ، پرداخت مي030202هيدروليكي استفاده شده، بهاي آن از رديف 
صورت پذيرد،  مواد منبسط شوندهي سنگي بدون استفاده از مواد سوزا ولي با استفاده از ها زميندر  خاكبرداريچنانچه در عمليات  .3تبصره 

 گيرد. ، به صورت قيمت غيرپايه محاسبه و مالك پرداخت قرار مي030203شماره بهاي رديف 
آالت سنگين نظير بولدوزر انجام شود، رديف  در صورتي كه بدون استفاده از مواد سوزا و با استفاده از ماشين  سنگي  خاكبرداري  در .7-1-2

 باشد. مبناي پرداخت مي 030105
 گيرد. مالك عمل قرار مي 030104باشند، تنها رديف  سنگ مي ي خاكي كه فاقدها زمين. در 7-2

ي خاكي محسوب ها زمينشود، جزء  مصرف مي )031105هاي سنگي (رديف  و خاكريزي هاي معمولي از قرضه كه براي خاكريزي خاكبرداري
 گردد. مي
ي خاكي يا سنگي حجم كار انجام شده ها زمينري در و براي خاكبردا شود مي  مشاور انجام  ، با تأييد مهندسها پي  زمين  بندي طبقه .8

 گيرد. گيري، محاسبه و مالك عمل قرار مي اندازه
 شود. مي  كارفرما انجام  با تصويب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور كار مهندس  طبق متر سانتي 10در حد تا   نباتي  يها خاك  برداشت .9
از   مورد، با استفاده  شوند، بر حسب  كنده  آن  مشابه  يا وسيله  مكانيكي  بايد با بيلديت فضاي كار به علت محدو  كه  هايي و كانال ها پي .10

 شوند. ، برآورد مي030801و  030702تا  030701  يها رديف
  شود، طبق مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم  به يا  كارگاه  خارج  به  كني و كانال  كني پي،  از خاكبرداري  حاصل  يها خاك  در مورد حمل .11

  از اين  ديگري  و پرداخت  است  منظور شده ها قيمت، در  يا تورم  ازدياد حجم  به  مربوط  هاي شود، هزينه مي  محاسبه  شده  كنده  محل  هاي اندازه
در خاكريزها  ها خاك  اين  مصرف  شود، عدم  ، بايد در خاكريزها مصرف از موارد ياد شده  حاصل  يها خاك  تمام نخواهد آمد.  عمل  به  بابت
تاييد و ارايه گزارش از سوي مهندس مشاور و تصويب كارفرما مبني بر عدم حصول مشخصات فني مورد نياز (يا عدم نياز از نظر   به  منوط

 .باشدمقدار) براي خاك مي
)  شده  كنده  (محل  مربوط  هاي محل  سازي پي  پشت  پركردن  بايد براي  كه  كني و كانال  كني پياز   حاصل  يها خاكاز   قسمت  ندر مورد آ ) تبصره
 شود. نمي  پرداخت  اي جداگانه  حمل  نوع  شود، هيچ  مصرف

  شود، برابر حجم مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم  ي) برا كارگاه  يا خارج  (در داخل  قرضه  از محل  شده  تهيه  يها خاكدر مورد  .11-2
ي خاكبرداري در اين فصل ها رديفهزينه تهيه خاك از محل قرضه از قيمت  شود. مي  در نظر گرفتهپس از كوبيدن   مصرف  محل  هاي اندازه

 گيرد. شود و براي برداشتن خاك رويه نامناسب پرداختي صورت نمي استفاده مي
  فاصله  ترين مواد، كوتاه  از نظر نوع  يكسان  در شرايط  كني يا كانال  كني پي،  خاكبرداري  در خاكريزها از محل  مصرفي  يها خاكرد در مو .11-3
  حمل  بهاي  پرداخت  محاسبه  ، مالك كليات درج شده است 23مندرج در بند  2كه در جدول شماره  خاكريز و خاكبرداري  مركز ثقل  بين

 ود.خواهد ب
شود،  جا مي جابه  كارگاه  شود يا در داخل مي  حمل  كارگاه  خارجبه   و مواد زايد كه ها خاك  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  يها رديف .12

 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختي  و باراندازي  )، بارگيري (دپوكردن  انباشتن  ديگر، براي  عبارتبه شود.  مي  بار پرداخت  تنها يك
 85  شود، براي مي  برداشته متر سانتي 15بستر خاكريز تا   نباتي  خاك  كه  يا در حالتي  شده  كوبيده  طبيعي  در زمين  جانشين  خاك  ضخامت .13

 95  و براي متر سانتي 5، برابر  آشتو اصالحي  روشبه   درصد كوبيدگي 90  ، برايمتر سانتي 3، برابر  آشتو اصالحي  روشبه   درصد كوبيدگي
شود. مازاد بر  مي  پرداخت  شده  برداشت  هاي پروفيل  به  و اضافه  ، تعيينمتر سانتي 7، برابر  آشتو اصالحي  روشبه و بيشتر   درصد كوبيدگي

 60باشد،  متر سانتي 15از بستر خاكريز بيشتر از   شده  برداشت  نباتي  گيرد. اگر خاك نمي  صورت  پرداختي  موردي  ، در هيچ شده  اعداد تعيين
گيرد و پيمانكار  گونه پرداختي از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاكريز صورت نمي هر د.شو مي  محاسبه  پيشگفته  هاي درصد اندازه

 موظف است آن را در قيمت پيشنهادي خود منظور كند..
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  تصويب  ، در صورت030602و  030601  يها رديف  متر، موضوع 50متر تا  20از   بيش  فاصلهبه   از خاكبرداري  مواد حاصل  حمل .14

  پرداخت  اجرايي  جلسه  صورت  از تنظيم  ، پس ياد شده  يها رديف  بهاي شود و اضافه مي  مشاور انجام  دستور كار مهندس  كارفرما، بر اساس
و  030601  يها رديف  بهاي شود، اضافه  انجام 030901  رديف  مطابق  از خاكبرداري  مواد حاصل  و حمل  گيريبار  كه  شود. در صورتي مي

 . نيست  پرداخت  قابل 030602
و   ردنك  ، پروفيله ، تسطيح پاشي ، آب ، پخش تونل  بااليبه ،  تونل  دهانه  از محل  خاك  و حمل  جايي جابه  ، شامل031106  رديف  اجراي .15

 خواهد بود.  شده  تعيين  مشخصات  ، طبق تونل  طاق  روي  كوبيدن
  تعيين متر سانتي 20  خاكريزي  قشرهاي  شود. اگر ضخامت زير منظور مي  شرحبه   ييكسربها، 031104تا  031101  يها رديف  به  نسبت .16

  تعيين متر سانتي 30  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 20شود،   تعيين متر سانتي 25  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 10شود، 
 . مربوط  درصد رديف 40شود،   تعيين متر سانتي 30از   بيش  خاكريزي  قشرهاي  درصد و اگر ضخامت 30شود، 

. هر  است ، منظور شده مصرف  تا محل  شتبردا  كيلومتر از محل  يك  تا فاصله  خاكي  عمليات  يها قيمت، در  مصرفي  آب  و حمل  تهيه  بهاي .17
، از  (خاك و يا مخلوط خاك و ماسه) شده  كوبيده  خاك  ليتر در متر مكعب 120  بر مبناي  آن  كيلومتر باشد، بهاي  مازاد بر يك  حمل  فاصله  گاه

ليتر،  200  بر مبناي  مرطوب  بادي  ماسه  ليتر، براي 30  بر مبناي  سنگي  خاكريزي  براي  مصرفي  آب  حمل  شود. بهاي مي  پرداخت 030910  رديف
  هر مترمربع  بستر خاكريزها براي  كوبيدن  شود. براي مي  محاسبه  شده  كوبيده  حجم  ليتر در متر مكعب 400  بر مبناي  خشك  بادي  ماسه  و براي
ي لجني و آبدار كه ها زمينبراي مصرف ماسه بادي در قشر اول، در  د.شو مي  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه  % مترمكعب15  معادل

 شود.  باشد، حمل آب پراخت نمي نياز به آب نمي
 . مشاور است  كارفرما و دستور كار مهندس  تصويببه   ، منوط031204و  031203  يها رديف  بهاي  پرداخت .18
  صورت  مشاور و كارفرما و تنظيم  و با تأييد مهندس  است  شده  محاسبه  در هر ماه تسطيحترميم و دو بار   ، براي031205  رديف  بهاي .19

 شود. مي  پرداخت  اجرايي  جلسه
 شوند. مي  گيري اندازه  شده  كوبيده  حجم  ، بر حسب031304تا  031301  يها رديف .20
مشاور   مهندس  بسترها، توسط  منظور تحكيمبه   مصالح  و جايگزيني  برداشت  و ميزان  اجرا، نوع  مورد، نحوة  ، بر حسب لجني  يها زميندر  .21

مشاور و پيمانكار،   بستر با حضور مهندس  از تحكيم  ، پس ياد شده  اجرايي  شود. عمليات مي  اجرا گذاشتهبه كارفرما   از تصويب  پيشنهاد و پس
 گيرد. قرار مي  پرداخت  از تأييد كارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس رتصو
  تهيه  گيرد، هنگام مي  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل  ، ارزش عوارض  عنوانبه   هايي ، هزينه بادي  ماسه  برداشت  براي  كه  يهاي محلدر  .22

شود. در  منظور مي  ياد شده  هزينه  جبران  ، براي031303يا  031301  رديفبه بها  ضافها  صورتبه   داري ستاره  مورد رديف  برآورد، بر حسب
پيشنهاد   ارائه  بعد از تاريخ  نخواهد شد. چنانچه  ، انجام ياد شده  يها رديفبر   عالوه  پرداختي  بها، هيچگونه اضافه  اين  بيني پيش  عدم  صورت
 شود. مي  مشاور و كارفرما پرداخت  از تأييد مهندس  پس  مربوط  هاي يابد، هزينه  افزايش  آن  ود يا ميزانش  جديد وضع  پيمانكار، عوارض  قيمت

در   شده  تعيين  ارقام  بستر خاكريز و خاكريزها، بين  ، درصد كوبيدگي فني  مشخصات  طبق  كه  ، در صورتي آهن راه  زيرسازي  در كارهاي .23
 شود. مي  محاسبه  خطي  ميانيابي  روشبه ،  مربوط  باشد، قيمت  فصل  اين  يها رديف  شرح

 . است  شده  در نظر گرفته 031107  شود، در رديف  كوبيده  دستي  با وسايل  كه  مسلح  از خاك  قسمت  آن  كوبيدن  براي بها اضافه .24
 منظور شده است. 030202و   030703ر بهاي رديف هزينه وسيله مناسب براي عملكرد چكش هيدروليكي از قبيل بيل مكانيكي د .25
شود.  پرداخت مي كني پيي مربوط ها رديفيا آبروها بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمين طبيعي محاسبه و بهاي آن از  ها پل كني پياحجام  .26

 030104باشد. هزينه بازگشايي دهانه پل از رديف  و آبروها مجاز نمي ها پلهرگونه اضافه پرداختي از بابت خاكبرداري و آماده سازي اطراف 
 قابل پرداخت است.
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

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

 .متر سانت ١۵عمق تا 
٠٣٠١٠١ 

  
عب ۵٠٠,٢٢  مترم

، وها زمینلجن برداری در  انی ی لجن با هر وسیله م
ثقل برداشـت و تخلیهمتر از مرکز  ٢٠حمل مواد تا فاصله 

 آن.

٠٣٠١٠٢ 

  
عب ۶۶٠,٣  مترم

، حمل مواد انی برداشت خاک نبات با هر وسیله م
متر از مرکز ثقل ٢٠تا فاصله  خاکبرداریحاصل از 

 برداشـت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠٣ 

  
عب ۶٣٠,٧  مترم

، حمل مواد حاصل ازها زمیندر  خاکبرداری ی خاک
متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ٢٠تا فاصله  خاکبرداری

 کردن آن.

٠٣٠١٠۴ 

  
عب ۴٢,٧٠٠  مترم

،ها زمیندر  خاکبرداری انی ی سنگ با هر وسیله م
متر از مرکز ٢٠حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 ثقل برداشـت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۵ 

  
عب ۶٠٠,۵٨  مترم

با استفاده از مواد سوزا، ی سنگها زمینخاکبرداری در 
متر از مرکز ٢٠حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 ثقل برداشـت و توده کردن آن.

٠٣٠٢٠١ 

  

عب ٩٠,١٠٠  مترم

شها زمیندر  خاکبرداری ی سنگ با استفاده از چ
مقدمه ١-١-٧بند  ٢هیدرولی (با توجه به تبصره 

متر از ٢٠تا فاصله  خاکبرداریفصل)، حمل مواد حاصل از 
 مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠٢٠٢ 

  
عب   مترم

ی سنگ بدون استفاده از موادها زمینخاکبرداری در 
 سوزا، ول با استفاده از مواد منبسط شونده.

٠٣٠٢٠٣ 

  
عب ٣,٢٣٠  مترم

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

 برداشـت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن.

٠٣٠٣٠١ 

  

عب ٢٨,٩٠٠  مترم

برداری)، حمل آن برداشـت مواد ناش از ریزش (ریزش
متر از مرکز ثقل برداشـت و ریختن در ٢٠تا فاصله 

خاکریزها یا توده کردن آن، برای آن قسمـت از ریزش که
ی بزرگ غیر قابل حمل باشد و برایها سنگمربوط به 

ر استفاده ها آنخرد کردن  ازمواد منفجره یا روشهای دی
 شود.

٠٣٠۴٠١ 

 ٠٣٠۵٠١ ها. رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروان ترانشه مترمربع ١,٧٨٠  



  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٢١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ۴٩٠,٧    مترم
، چنانچه فاصله حمل بیش٠٣٠١٠٢به ردیف  بها اضافه

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر ٢٠از
٠٣٠۶٠١ 

  
عب ۴٠٠,٢  مترم

،٠٣٠٢٠١، ٠٣٠١٠۵تا  ٠٣٠١٠٣به ردیف  بها اضافه
و هر گاه فاصله حمل بیش ٠٣٠۴٠١و  ٠٣٠٣٠١، ٠٣٠٢٠٢

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر ٢٠از

٠٣٠۶٠٢ 

  
عب ٧٠٠,١۶  مترم

انی در  ی خاکها زمینپی کن و کانال کن با وسیله م
های محلمتر و ریختن خاک کنده شده به کنار  ٢تا عمق 
 مربوط.

٠٣٠٧٠١ 

  
عب ۵٠٠,٣١  مترم

انی در  ی لجن تاها زمینپی کن و کانال کن با وسیله م
٢٠متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  ٢عمق 

 برداشـت. متر از مرکز ثقل

٠٣٠٧٠٢ 

  
عب ۵٠٠,١٧٩  مترم

ش هیدرولی در ، کانال کن و گودبرداری با چ پی کن
متر و حمل و تخلیه مواد کنده ٢ی سنگ تا عمق ها زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت. ٢٠شده تا فاصله 

٠٣٠٧٠٣ 

  

عب ۶٢٠,٢  مترم

، هر گاه عمق٣٠٧٠٣تا  ٠٣٠٧٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع ٢و پی کن بیش از  کانال

۵تا  ۴متر دوبار،  ۴تا  ٣متر ی بار،  ٣تا  ٢شده درعمق 
 متر سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

٠٣٠٨٠١ 

  

عب ١۶,۴٠٠  مترم

در صورت که ٠٣٠٧٠٣و  ٠٣٠٧٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
انجام شود و برای عملیات زیر سطح تراز آبهای زیرزمین

اربردن تلمبه موتوری ، ضمن اجرای کار، ب ش آب
 ضروری باشد.

٠٣٠٨٠٢ 

  
عب ٨,٣۴٠  مترم

ی تودهها خاکبارگیری مواد حاصل از عملیات خاک یا 
ر، انی دی شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله م

 متری مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن. ١٠٠تا فاصله 

٠٣٠٩٠١ 

  

عب ٧١۵  مترم

ی توده شدهها خاکحمل مواد حاصل از عملیات خاک یا 
۵٠٠متر و حداکثر تا  ١٠٠، وقت که فاصله حمل بیش از 

متر اول، کسر ١٠٠مترمازاد بر ١٠٠متر باشد به ازای هر 
 صدمتر به تناسب محاسبه میشود.

٠٣٠٩٠٢ 

  

٢,۶٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

ی توده شدهها خاکحمل مواد حاصل از عملیات خاک یا 
، در صورت که فاصله حمل بیش ازها راهدر  ی آسفالت
کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر ١٠ متر تا ۵٠٠
 متر اول، کسر کیلومتر، به تناسـب محاسبه م شود. ۵٠٠

٠٣٠٩٠٣ 



  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٢٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

٢,۴٣٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

ی توده شدهها خاکحمل مواد حاصل از عملیات خاک یا 
، در صورت که فاصله حمل بیش از ها راهدر  ١٠ی آسفالت

کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر ٣٠کیلومتر تا 
 کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه میشود. ١٠

٠٣٠٩٠۴ 

  

٢,١٩٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

ی توده شدهها خاکعملیات خاک یا حمل مواد حاصل از
، در صورت که فاصله حمل بیش از ها راهدر  ٣٠ی آسفالت

کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر ٧۵کیلومتر تا 
 کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه میشود. ٣٠

٠٣٠٩٠۵ 

  

١,٧٠٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

ی توده شدهها خاکحمل مواد حاصل از عملیات خاک یا 
، در صورت که فاصله حمل بیش از ها راهدر  ٧۵ی آسفالت

کیلومتر، کسر ٧۵کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر 
 کیلومتر به تناسـب محاسبه میشود.

٠٣٠٩٠۶ 

  
٣,٢٨٠ 

عب    -مترم
 کیلومتر

حمل آب در صورت که فاصله حمل بیش از ی کیلومتر
(کسر ،کیلومتر اضافه بر ی کیلومتر اولباشد، برای هر 

 کیلومتر به تناسـب محاسبه م شود).

٠٣٠٩١٠ 

 ٠٣١٠٠١ تسطیح بستر خاکریزها با گریدر. مترمربع ٢٣٠  

  
 مترمربع ۵٠۵

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و
درصد، به روش آشتو اصالح تا ٨۵، با تراکم ها آنمانند 
 .متر سانت ١۵عمق 

٠٣١٠٠٢ 

  
 مترمربع ٧٢٠

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و
درصد، به روش آشتو اصالح تا ٩٠، با تراکم ها آنمانند 
 .متر سانت ١۵عمق 

٠٣١٠٠٣ 

  
 مترمربع ٩٣٠

ها و مانند آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه
درصد، به روش آشتو اصالح تا عمق ٩۵، با تراکم ها آن
 .متر سانت ١۵

٠٣١٠٠۴ 

  
 مترمربع ۴٧٠,١

آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و
درصد، به روش آشتو اصالح ١٠٠، با تراکم ها آنمانند 

 .متر سانت ١۵تا عمق 

٠٣١٠٠۵ 

 مترمربع ١,١٢٠  
غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشـ در بستر

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

  
  

یم  ای به روش تراکم دینامی ی ماسهها زمینتح
(Dynamic Compaction)همراه با افزودن خاک ،

 مناسب.

٠٣١٠٠٧ 



  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٢٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

عب ٨,٠٣٠  مترم

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

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

٠٣١١٠١ 

  

عب ۴۴٠,٩  مترم

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

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

٠٣١١٠٢ 

  

عب ١٠,٩٠٠  مترم

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

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

٠٣١١٠٣ 

  

عب ١۴,۶٠٠  مترم

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

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

٠٣١١٠۴ 

  

عب ٣٢٠,۵  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، و کوبیدن پخـش، آب پاش
، وقت که ضخامـت قشرهای قشرهای خاکریزی سنگ

بوده متر سانت ۶٠خاکریزی پـس از کوبیده شدن، حداکثر 
و مشخصات فن کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه

 تایید شده باشد.

٠٣١١٠۵ 

  
عب   مترم

، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن پخـش، آب پاش
و ها تونلقشرهای خاکریزی روی ورودی و خروج 

 گالری ها طبق مشخصات.

٠٣١١٠۶ 

  

عب ۴,۶٠٠  مترم

وقت در ٠٣١١٠۴تا  ٠٣١١٠١ی ها ردیف به  بها اضافه
ل  عملیات خاک برای مسلح کردن خاک از جوشن به ش

های فوالدی استفاده گردد و ضخامت قشرهای تسمه
متر سانت ٣٧٫۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

 باشد.

٠٣١١٠٧ 

  
عب ٢,٢۵٠  مترم

ها و کانال ها پییا مصالح سنگ موجود کنار  ها خاکریختن 
درصد ٩٠با ماشین، پخش و تراکم تا  ها آنبه درون 
.  کوبیدگ

٠٣١٢٠١ 

عب ٣,٠۵٠    مترم
اختالط دو یا چند نوع مصالح، به منظورساختن زیرسازی

 راه یا تقویت بستر.
٠٣١٢٠٢ 



  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٢۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ٢,٠۵٠    مترم
ی نبات ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن درها خاکپخـش 
 مورد نظر. های محل

٠٣١٢٠٣ 

عب ۴۶٠,١    مترم
نیتعی های محل، که درخاکبرداریپخـش مصالح حاصل از 

 شده دپو شده باشند، با هر ضخامـت.
٠٣١٢٠۴ 

 ماه -کیلومتر ١,٨۵٠,٠٠٠  
ی انحراف با گریدر یا سایر وسایلها راهترمیم و تسطیح 

. انی  م
٠٣١٢٠۵ 

  

 مترمربع ١۵٠

چرخ غلتکبا  ها فرودگاهپروف رولینـ در سواره روی 
تن و کشنده مربوط به ازای هر بار ۶٠الستی حداقل 

(این ردیف حداکثر برای ده بار عبور برای هر غلتکعبور 
 مترمربع قابل پرداخـت اسـت).

٠٣١٢٠۶ 

عب ١٨,٩٠٠    مترم
تهیه ماسه بادی مرطوب، شامل کندن، بارگیری و حمل تا

 محل مصرف. متر و باراندازی در ۵٠٠فاصله 
٠٣١٣٠١ 

عب ١٧,٢٠٠    مترم
پخـش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی مرطوب

 برای ساختمان بدنه راه.
٠٣١٣٠٢ 

عب ٢٠,٩٠٠    مترم
، شامل کندن، بارگیری و حمل تا تهیه ماسه بادی خشـ

 متر و باراندازی درمحل مصرف. ۵٠٠فاصله 
٠٣١٣٠٣ 

عب ٢٢,٠٠٠    مترم
تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشـپخـش، 

 برای ساختمان بدنه راه.
٠٣١٣٠۴ 

عب ٧٠٠,١۴    مترم
یم بستر پخـش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی، برای تح

 راه.
٠٣١٣٠۵ 



  تونل  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٢۵  
 

 

  تونل  . حفاری چهارم  فصل
 

  مقدمه
 

و انفجار جهت ايجاد تونل يا شفت در زمين  ، دستيي اين فصل، كندن انواع زمين به روش ماشينيها رديفمنظور از حفاري تونل در . 1
  .است

 .شود ها از فصل سوم عمليات خاكي با ماشين پرداخت مي و شفت ها تونلورودي و خروجي  خاكبرداريعمليات . 2
 به شرح زير است : 040103تا  040101ي ها رديفدر  ها زمينطبقه بندي انواع 

راك بولت يا  كريت،شود كه براي پيشروي حفاري، نيازي به نگهداري و تحكيم اوليه (مش بندي، شات . زمين پايدار به زميني اطالق مي2-1
 ،قاب و ...) نباشد

 ،شود كه براي پيشروي حفاري عمليات نگهداري و تحكيم اوليه ضروري باشد . زمين نيمه پايدار به زميني اطالق مي2-2
يا در هر نباشد شود كه پيشروي حفاري بدون انجام عمليات پيش تزريق و موارد مشابه آن امكان پذير  .زمين ناپايدار به زميني اطالق مي2-3

 امكان پذير نباشد. متر سانتي 70گام، بدون انجام عمليات پيش تزريق و موارد مشابه پيشروي بيشتر از 
 گردد : براي صعوبت ناشي از تحكيم به شرح زير پرداخت مي 040202يا  040201ي ها رديفي بها اضافه .3

 گردد. پرداخت مي 40202يا  40201ي ها رديفمبلغ  درصد 25در صورت انجام يك اليه شاتكريت  الف)
 گردد. پرداخت مي 040202يا  040201ي ها رديفمبلغ  درصد 70ب) در صورت انجام دو اليه شاتكريت و مشبندي 

پرداخت  040202يا  040201ي ها رديفي ها رديفمبلغ  درصد 100بندي و راك بولت يا قاب  ج) در صورت انجام دو اليه شاتكريت و مش
 .گردد مي

گردد و طبقه بندي به صورت درصدي براي  پرداخت مي 040103تا  040101ي ها رديف: در يك مقطع حفاري، فقط يكي از  1توجه 
 ي فوق مجاز نمي باشد.ها رديف
اجراي عمليات  دليله گيرد كه عمليات حفاري ب ها تعلق مي تنها به آن حجم از حفاري 040202و  040201ي ها رديفي بها اضافه: 2 توجه

 تحكيم يا تزريق با وقفه انجام گيرد.
يد مهندس مشاور و يهاي مختلف تونل با تا در قسمت 040202 و 040201و  040103تا  040101 يها رديف: شمول هريك از 3 توجه

 تصويب كارفرما خواهد بود.
و  هاي هيدروليكي و بادي انفجاري، انفجار آرام، چكش هاي حفاري تونل به هر روش ( اعم از هزينه 040103  تا 040101ي ها رديف .4

استفاده  تشخيص مهندس مشاور براي فقط در صورت 040203موضوع رديف  بها اضافه ي واحد منظور گرديده است.ها قيمتدر  )درام كاتر
 پرداخت خواهد شد. ها در حفاري برخي مناطق و بخش از كله گاوي

گردد كه به دليل ناپايداري يا بزرگ بودن مقطع، بايد تحكيمات بالفاصله پس از هر مرحله  طعي پرداخت ميبراي مقا 040208ي  بها اضافه .5
 حفاري صورت پذيرد. 

 تعاريف :. 6
 ،هاي ابالغ شده به پيمانكار، بايد حفاري انجام گيرد مقطعي است كه مطابق نقشه  . مقطع حفاري طبق نقشه:6-1
 ،آيد برداري بدست مي قطعي است كه بعد از حفاري و برداشت نقشهي: ميمقطع حفاري اجرا .6-2
 .باشد فاصله بين مقطع حفاري طبق نقشه و مقطع حفاري اجرايي اضافه حفاري يا كسر حفاري مي .6-3
آمده پرداخت هاي بوجود  اي بابت اضافه حفاري گيرد و هزينه مقطع حفاري طبق نقشه مالك عمل قرار مي ،براي محاسبه حجم حفاري .7

 شود. نمي
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 گردد: م به ترتيب ذيل عمل مييبراي محاسبه حجم پوشش دا .8
به  متر سانتي 15  حداكثر در صورت نياز و تاييد مهندس مشاور، برداري زمين نيمه پايدار و ناپايدار: بر اساس برداشت مقاطع نقشه .8-1

 ،گردد م اضافه مييضخامت پوشش دا
به ضخامت پوشش دايم  متر سانتي 10حداكثر  در صورت نياز و تاييد مهندس مشاور برداري اساس برداشت مقاطع نقشه. زمين پايدار: بر 8-2

 گردد. اضافه مي
 گيرد. كسر حفاري به هيچ عنوان مجاز نبوده و بابت اصالح آن هيچگونه پرداختي صورت نمي .9
خارج از قصور پيمانكار حادث شود،  )Geological Break(شرايط زمين در صورتي كه حين اجراي عمليات حفاري، ريزشي در اثر . 10

هزينه عمليات الزم جهت جلوگيري از ريزش و پر كردن فضاي ناشي از آن طبق مشخصات فني و بر اساس دستور كارهاي ابالغي مهندس 
 شود. محاسبه و پرداخت مي 9/0با اعمال ضريب مشاور 

منظور  ها قيمتترين دهانه تونل در  متر از نزديك 100، حمل مصالح حاصل از حفاري و تخليه آن تا 040103تا  040101ي ها رديفدر . 11
 040301) بر اساس حجم تاييد شده توسط مهندس مشاور محاسبه و طبق رديف 10شده است و هزينه حمل مصالح ناشي از ريزش ( بند 

 شود. پرداخت مي
ريزها هستند بايد به محل  خيص مهندس مشاور و تاييد كارفرما كه قابل مصرف در خاكمواد حاصل از حفاري و ريزش به تش .12

تا  030902ي ها رديفمتري دهانه تونل بر حسب مورد از  100حمل مازاد بر  ،شوند  صورت به محل انباشت حمل ريزها و در غير اين خاك
 باشد. قابل پرداخت مي 030905

ندي و تسطيح كف تونل در هر مرحله از حفاري، براي تسهيل تردد ب مرحله يا بيشتر انجام گيرد رعايت شيبچنانچه حفاري تونل در دو . 13
ي حفاري در نظر گرفته شده و پرداخت ديگري صورت ها رديفهاي موضعي در بهاي  آمدگي يا فرورفتگيرالزامي است و هزينه اصالح ب

 گيرد. نمي
كل ي با عرض ها تونلگاه يا پاركينگ در صورت تاييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما فقط براي هزينه حفاري مربوط به احداث پذير. 14

هاي پركردن فضاي حاصل از احداث پذيرگاه يا پاركينگ نيز  باشد هم چنين هزينه ي اين فصل قابل پرداخت ميها رديف ، طبقمتر 9كمتر از 
باشد. در صورت احداث پذيرگاه و يا  متر مي 250ها  شد. حداقل فاصله پذيرگاهبا ي مربوط در ساير فصول قابل پرداخت ميها رديفاز 

 شود. ها مبلغي پرداخت نمي متر از بابت حفاري و پركردن اين محل 250متر يا در فواصل كمتر از  9ي با عرض بيشتر از ها تونلپاركينگ در 
 باشد. مين (Raise Boring)حفار شفت  از دستگاههاي هاي حفاري ماشيني با استفاده ي اين فصل، شامل روشها رديف. 15
در نظر گرفته شده و پرداخت ديگري از  ها رديفهاي ناشي از موارد زير نيز در بهاي واحد  ي اجراي ميل مهار سنگ هزينهها رديفر د .16

 گيرد : اين بابت صورت نمي
  ،نقشه برداري و پياده كردن محل چال. 16-1
 ،تميز كردن چالچال زني و . 16-2
  ،تهيه و كارگذاشتن ميل مهار، شيلنگ، گوه، پوسته باز شونده، نگهدارنده در داخل چال. 16-3
  ،تهيه و نصب مهره، واشر و صفحه زير سري. 16-4
  ،تزريق سيمان و يا كار گذاشتن صمغ، چسب و نظاير آن براي پركرده فضاي خالي بين ميل مهار و چال. 16-5
  ،تهيه مصالح و اجراي بالشتك بتني ( مالت ماسه و سيمان ) جهت صفحه زير سري. 16-6
تحت كشش قرار دادن ميل مهار با تجهيزات و ابزار مورد نياز تا ميزان خواسته شده مطابق مشخصات فني و به طور كلي هر عملياتي . 16-7

 باشد. كه براي انجام صحيح كار مورد نياز مي
 هاي ناشي از موارد ذيل در نظر گرفته شده است : ي تزريق تحكيمي و تماسي هزينهها رديف. در بهاي 17
 . آماده نمودن و استقرار دستگاه حفاري،17-1
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 . نقشه برداري و پياده كردن محل چال،17-2
 . چالزني و تميز كردن محل چال در هر زاويه و ارتفاع،17-3
 زريق،. آماده كردن و استقراردستگاه ت17-4
 . تهيه كليه لوازم و مصالح تزريق چال،17-5
 . تهيه و نصب مسدود كننده،17-6
 ها مورد نياز باشد. . بطور كلي هرگونه عملياتي كه براي اجراي صحيح كار با مشخصات فني و دستور العمل17-7
شده  گرفته نظر در سيمان كيلوگرم 10طول، حداكثر متر هر براي )040502و  040501( سنگ در تحكيمي و تزريقي حفاري يها رديف . در18

پرداخت  120703آن از رديف  هزينه گرديد، مصرف بيشتري سيمان ميزان مشاور، مهندس تاييد و زمين مشخصات علت به چنانچه است،
 خواهد شد.

 گردد. و تصويب كارفرما پرداخت ميفقط براي روش فورپولينگ و با تأييد مهندس مشاور  040504و  040503ي ها رديفي بها اضافه. 19
 هاي ناشي از موارد ذيل در نظر گرفته شده است :  هزينه 040504و  040503ي ها رديف. در بهاي واحد 20
 و كارگذاري در داخل چال،  متر ميلي 76. تهيه، سوراخكاري، شيار انداختن، جوشكاري، حديده كردن لوله فوالدي به قطر 20-1
 ،040502قطر چال نسبت به رديف . افزايش 20-2
 .)pilot bit(. استهالك اضافي سر مته پيشرو 20-3
ابزار دقيق پيش بيني شده در اين فصل شامل ابزار دقيقي است كه نصب آن در دوره احداث ضروري و در حين پيشروي عمليات حفاري  .21

 اين فصل، هزينه تهيه ابزار دقيق ديده نشده و تهيه آن به عهده كارفرماي نصب ابزار دقيق ها رديفبهاي واحد  در تونل الزامي باشد، در
 هاي مربوط به انتقال به كارگاه، نصب، قرائت، نگهداري و تحويل آن به كارفرما به عهده پيمانكار است. ولي هزينه باشد مي

 گيرد : پرداخت ديگري صورت نميهاي ذيل در نظر گرفته شده و  ي نصب ابزار دقيق هزينهها رديفبهاي واحد  در الف.
  ،مورد نظر به هر عمق و قطر و زاويه و در هر نوع زمين هاي محلچال زني در  -
  ،انجام آزمايش نفوذ پذيري و تزريق اوليه و ثانويه -
  ،هاي مورد نياز جهت نصب آماده سازي و وسايل و مهاري -
  ،تعبيه و جاگذاري و تثبيت در محل -
  ،هاي مورد نياز كابل كشيانجام  -
  ،تهيه مصالح، ساخت و نصب وسايل و ملزومات جهت محافظت و نگهداري از تجهيزات ابزار دقيق در تمام دوره احداث تونل -
 .براي روش واگراسنج مربوط هاي اي ابزار دقيق به همراه گزارش قرائت دوره -

 ي حفاري تونل ديده شده است.ها رديفب. هزينه تاخيرات كار ناشي از عمليات نصب ابزار دقيق در بهاي 
 شود. هزينه نصب ابزار دقيقي كه در دوره بهره برداري مورد استفاده قرار خواهد گرفت به صورت جداگانه پرداخت مي ج.

هفته سوم دو بار،  هفته دوم حداكثر سه بار، ،بعد از نصب حد اكثر هفت باربراي هفته اول  040602ي ها رديف: تعداد قرائت براي توجه
كه با  باشد؛ در صورتي ماهانه يك بار پس از صورتجلسه با مهندس مشاور قابل پرداخت مي م،دوازدهماه هفته چهارم يك بار و از ماه دوم تا 

 گردد.  ابالغي مهندس مشاور پرداخت مي هاي بيشتر باشد طبق دستور كارهاي نياز به قرائت ،توجه به شرايط
گيرد كه نشت آب بسيار شديد باشد و خروج آب با ريزش شديد مقطع  فقط به مقاطعي ار تونل تعلق مي 040207ي رديف بها اضافه. 22

 حفاري توأم باشد. رديف فوق پس از تاييد مهندس مشاور و تاييد كارفرما قابل پرداخت مي باشد.
 باشد. در مقاطع آبدار تونل با تاييد مهندس مشاور مي 040206و  040205ي ها رديفاز  . شمول هر يك23
 شود. تر شدن نحوه برآورد هزينه اجراي تونل در شرايط مختلف تشريح مي . مثال زير براي روشن24

 از دهانه تونل مد نظر است.متر  800متر مربع در عمق  25مثال: برآورد هزينه حفاري يك متر تونل پايدار با سطح مقطع كل 
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 برابر است با: 040101بهاي حفاري در زمين پايدار رديف  .1

)040101(بهاي رديف ×  25×  1=                                             
           ) برابر است با:    040204متر مربع باشد (رديف  30در صورتي كه مقطع كوچكتر از  040101براي رديف  بها اضافه .2

)040101(بهاي رديف × 0/ 24×  25×  1 =                                                                                                                 
 به باشد، متر 250از بيش دهانه دسترسي نزديكترين از حفاري مقطع فاصله هرگاه درتونل )040101(حفاري  يها رديف به بها اضافه .3

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

)040101(بهاي رديف ) × 3×  1/0× ( 25×  1 =     
 هاي زير: هاي مترتب از جمله هزينه ، تمامي هزينه040105و   040104ي ها رديف. در 25

 ، TBM. تامين دستگاه 25-1

 . حمل تا محل كار و استقرار آن،25-2
 هاي حفاري در هر شرايط، هاي مربوط به تعمير و نگهداري تجهيزات و دستگاه . هزينه25-3
 هاي تامين برق دستگاه، . هزينه25-4
 هاي برچيدن دستگاه در پايان كار، . هزينه25-5
 شرايط كاري،هاي تهيه و تعويض هر نوع قطعه مصرفي در هر  . هزينه25-6
 هاي تهيه تمام اقالم مصرفي مانند انواع گريس، فوم، انواع روغن و ...، . هزينه25-7

 گيرد. لحاظ شده و پرداخت ديگري از اين بابت صورت نمي
 ، فصـل نـوزدهم  191102و  191101ي هـا  رديـف دار انجام شود، حسب مورد بر اسـاس   ي آبها زميندر   TBM. چنانچه حفاري با دستگاه26

 شود و هرگونه پرداخت ديگري مجاز نيست. هزينه تخليه آب پرداخت مي
 130شود، به عنوان مثال براي حفاري تونل با سـطح مقطـع حفـاري     به تمام حجم حفاري تونل اعمال مي 040212و  040211ي ها رديف. 27

بـا مقـدار    040212مترمكعـب، رديـف    00،0001،3بـا مقـدار    040104كيلـومتر در زمـين غيرسـنگي، رديـف شـماره       10مترمربع و بـه طـول   
شـود   منظور مي 000،000،700،201،47با مقدار (چنانچه تونل دسترسي احداث نشده باشد)  040213و رديف شماره  000،000،000،854،217

 ريال. 000،000،274،912،1و در نهايت هزينه كل حفاري تونل برابر خواهد بود با 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ٠٠٠,۴١۶    مترم
حاصل از ی پایدار و حمل مصالحها زمینحفاری در 

 متری دهانه تونل. ١٠٠حفاری تا 
٠۴٠١٠١ 

عب ۴١۵,۵٠٠    مترم
ی نیمه پایدار و حمل مصالح حاصل ازها زمینحفاری در 
 متری دهانه تونل. ١٠٠حفاری تا 

٠۴٠١٠٢ 

عب ۵٠٠,۴٨٠    مترم
ی نا پایدار و حمل مصالح حاصل ازها زمینحفاری در 

 متری دهانه تونل. ١٠٠حفاری تا 
٠۴٠١٠٣ 

عب ١,٨۶٢,٠٠٠    مترم
در متر مربع  ۴٠ی با سطح مقطع حفاری ها تونلحفاری 

 .TBMزمین غیر سنگ با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠۴٠١٠۴ 

عب ۵٠٠,۴۵٣,١    مترم
مترمربع، در ۴٠ی با سطح مقطع حفاری ها تونلحفاری 

، با استفاده از هر نوع دستگاه   .TBMزمین سنگ
٠۴٠١٠۵ 

عب ٨٠٠,۶۵    مترم
یمات به ردیف بها اضافه ناش از صعوبت اجرای تح

٠۴٠١٠٢. 
٠۴٠٢٠١ 

عب ٩٨,٢٠٠    مترم
یمات به ردیف بها اضافه ناش از صعوبت اجرای تح

٠۴٠١٠٣. 
٠۴٠٢٠٢ 

 درصد ٣٠  
، در صورت٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبرای  بها اضافه

 .(Road header)استفاده از کله گاوی 
٠۴٠٢٠٣ 

 درصد ٢۴  
در صورت که ٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه

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

  
 درصد ٣

ای که به گونه ٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
ای ی آبدار با  نشت آب به صورت قطرهها زمینحفاری در 

 و ناپیوسته باشد.

٠۴٠٢٠۵ 

  
 درصد ٧

ای که به گونه ٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
ی آبدار با نشت آب به صورت پیوسته،ها زمینحفاری در 

 روان و جاری باشد.

٠۴٠٢٠۶ 

  
 درصد ١۵

ای که به گونه ٠۴٠١٠٣تا  ٠۴٠١٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
ی آبدار با نشت آب بسیار زیاد توام باها زمینحفاری در 

 ریزش باشد.

٠۴٠٢٠٧ 

  
 درصد ١٢

در صورت که ٠۴٠١٠٣و  ٠۴٠١٠٢ی ها ردیفبه  بها اضافه
به دلیل ناپایداری زمین یا بزرگ بودن مقطع حفاری در

 بیش از سه مرحله انجام پذیرد.

٠۴٠٢٠٨ 

 درصد ٣٣  
ی حفاری در صورت که حفاری درها ردیفبرای  بها اضافه

 انجام پذیرد. متر مربع ٢٠شفت وبرای مقطع تا 
٠۴٠٢٠٩ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 درصد ١٠

) در٠۴٠١٠٣تا   ٠۴٠١٠١ی حفاری (ها ردیفبه  بها اضافه
ترین دهانه تونل هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدی

متر، برای ٢۵٠متر باشد، به ازای هر  ٢۵٠دسترس بیش از 
بار،  ٢۵٠ متر سوم دوبار، و به همین ترتیب ٢۵٠متر دوم ی

 بیشتر.های  برای طو ل

٠۴٠٢١٠ 

 درصد ٢  
به ازای هر ٠۴٠١٠۵و  ٠۴٠١٠۴ی  ها ردیفبه  بها اضافه

 متر مربع. ۴٠متر مربع کمتر از 
٠۴٠٢١١ 

 درصد -٠٫۴۵  
به ازای هر متر ٠۴٠١٠۵و  ٠۴٠١٠۴ی  ها ردیفبها به کسر

 متر مربع. ۴٠تر از  مربع بیش
٠۴٠٢١٢ 

  

 درصد ١

ی حفاری تونل با استفاده از دستگاهها ردیفبه  بها اضافه
) در عمق٠۴٠١٠۵و  ٠۴٠١٠۴ی ها ردیف( TBMحفار 

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

٠۴٠٢١٣ 

  
عب ٢۵,۴٠٠  مترم

بارگیری هر نوع مصالح ناش از ریزش در هر نوع زمین
متری١٠٠خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا 

 دهانه.

٠۴٠٣٠١ 

  
 مترطول ٣١١,٠٠٠

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

 هر زاویه و ارتفاع.

٠۴٠۴٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣٨۵

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

 متر در هر زاویه و ارتفاع. ٣طول 

٠۴٠۴٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣۵١

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

 هر زاویه و ارتفاع.

٠۴٠۴٠٣ 

  
 مترطول ۴٣٣,٠٠٠

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

 هر زاویه و ارتفاع.

٠۴٠۴٠۴ 

 درصد ۵  
تنیده و ناتنیده برای طولی میل مهار ها ردیفبه  بها اضافه

 متر اول به ازای هر متر. ٣مازاد بر 
٠۴٠۴٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٧١۴

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

 تزریق اتصال و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق.

٠۴٠۵٠١ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٧٧٠,٠٠٠

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

یم و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق.  تزریق تح

٠۴٠۵٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٢٧۶  
یم در صورت که لوله بها اضافه به ردیف تزریق تح

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

  
 عدد ۵٠٠,۴,۴٩١

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

 بماند. (فقط برای روش فور پولینگ).

٠۴٠۵٠۴ 

  

 درصد ۶

ی تزریق و میل مهار درتونل هرگاهها ردیفبه  بها اضافه
ترین دهانه دسترس بیش از  ٢۵٠فاصله چال زن از نزدی

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

 بیشتر.

٠۴٠۵٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٣٨۶  
راییانجام  تمام عملیات الزم برای نصب ابزاردقیق هم

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

 قرائت ۵٠٠,١۴٢  
رایی انجام تمام عملیات الزم برای قرائت ابزاردقیق هم

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

 عدد ٢٣٩,٠٠٠  
به ازای نصب هر نقطه ٠۴٠۶٠١به ردیف  بها اضافه

رایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.  هم
٠۴٠۶٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٧٨,١

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

 متر. ۵حفاری، برای طول تا 

٠۴٠۶٠۴ 

 مترطول ٣٨٠,٠٠٠  
به ازای هر متر افزایش طول ٠۴٠۶٠۴به ردیف  بها اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠۴٠۶٠۵ 

ان به قطر  حفر سوراخ مترطول ١٧٨,٠٠٠    ٠۴٠٧٠١ .متر میل ۵۶های آبچ
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  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 

  مقدمه
 
گيرد. در  مي  انجام  مختلف  قطرهايبه و   مخصوص  يها ماشين  وسيلهبه ، )Cast In Place(  در محل  شده  ريخته  يها شمع  محل  حفاري .1

  ، بايد از غالف حفاري  عمليات  انجام  باشد. براي  وجود داشته  خاك  يا رانش  در اثر فشارآب  حفاري  محل  هاي ديواره  ريزش  امكان  كه  صورتي
 كرد.  استفاده )Bentonite(  و بنتونيت  آب  يا از مخلوط )Casing(  مخصوص

،  است  ضروري  شده  حفاري  و محل  آن  ساخت  ) در محل و بنتونيت  آب  (مخلوط  حفاري  ) گل (ويسكوزتيه  چسبندگي  گيري ) اندازه تبصره
  محل  ريزي بتن از  و قبل  حفاري  از خاتمه  باشد. پس  ثانيه 42تا  38  بين  شود و مقدار آن  گيري اندازه  مارش  قيف  وسيلهبه بايد   چسبندگي

 4بايد كمتر از   حفاري  در گل  ، ماسه موضوع  اين  اهميت  لحاظبه شود،   گيري و اندازه  بايد كنترل  حفاري  ور در گل غوطه  درصد ماسه ، شمع
  قبل و بايد  مجاز نيست  شمع  در محل  ريزي درصد تجاوز كند، بتن4از   ماسه  ميزان  كه  در صورتي  است  باشد، بديهي  حفاري  گل  درصد حجم

 شود.  گريز از مركز، اقدام  با روشهاي  حفاري  گل  گيري و ماسه  تصفيهبه   ، نسبت شمع  محل  ريزي از بتن
ايجاد به مشاور، نياز   دستور مهندس  و طبق  شمع  محل  حفاري  براي  است  كار، ممكن  اجراي  و محل  سال  مختلف  يها فصلبه   با توجه .2

خواهد   بها، پرداخت  فهرست  اين  يها فصلدر ساير   مربوط  يها رديفواحد   بهاي  بر اساس  آن  ، بهاي صورت  در اين  هباشد ك  حفاري  سكوي
 شد.

آغاز   از نقطه  شده  حفاري  ، طول گيري اندازه  شود، مالك مي  پرداخت  متر طول  ، بر حسببا ماشين حفاري ها شمع  محل  حفاري  بهاي .3
  گونه ، هيچ بابت  و از اين  است شده  بيني آبدار پيش  يها زميندر   حفاري  ، بهاي حفاري  يها قيمت. در  است  عمليات  اجراي  حلدر م  حفاري
 . نخواهد گرفت  صورت  اضافي  پرداخت

 شود. مي  ، تعيين است(اصالح نشده)  S.P.T  ها در آزمايش تعداد ضربه  كه» N«با عدد   كوبي يا شمع  حفاري  محل  زمين  ، نوع فصل  در اين .4
  مشاور، بايد هنگام  خواهد شد. مهندس  انجام ASTMD 1586-84يا  AASHTO- T206-81استاندارد   ، بر اساس آزمايش  و روش  جزئيات
حجمها   تعيينبه   ، نسبت اساس  كند و بر اين  عمل  آزمايشگاهي  نتايج  ، بر اساس مختلف  در طبقات S.P.Tمقادير   تعيينبه   نسبت  پروژه  مطالعه

 نمايد.  ، اقدام عمليات  اجراي  و برآورد هزينه
از   منتج  ارقام  د، متوسطباش  نشده  انجام S.P.T  ، آزمايش يا ديوار زيرزميني  يا بارت  شمع  اجراي  در محل  كه  ، در صورتي حفاري  در عمليات .5

 . قرار خواهد گرفت  محاسبه  كار، مالك  در همان  شده  آزمايش  محل  ترين نزديك
  يها رديفاز   با استفاده  خطي  ميانيابي  روشبه   آن  نباشد، بهاي  منطبق ها رديف  در شرح  شده  درج  با قطرهاي  اي دايره  قطر شمع  چنانچه .6

 شود. مي  و پرداخت  ، محاسبه مربوط
و   عمودي  صورت  به  حفاري  ، براي مربوط  رديف  از قيمت  ، با استفاده قائم  و پنج  افقي  حداكثر يك  با شيب  مايل  يها شمع  حفاري  بهاي .7

 شود. مي  پرداخت  ) درصد اضافه و پنج  (سي 35%
 . است  بارت  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح  ، متر مربع050303تا  050301  يها رديفواحد  .8
 . است  ديوار زيرزميني  در عمق  طول  از ضرب  حاصل  سطح  ، متر مربع050403تا  050401  يها رديفواحد  .9
شود. مقدار  مي  ، پرداخت050601  رديف  بر اساس  آن  باشد، بهاي  ضروري  حفاري  عمليات  براي  فلزي  هاي لوله  جاگذاري  كه  در مواردي .10
  رديف  طبق  آن  بماند، بهاي  در كار باقي  فلزي  الزاماً لوله  كه  شود. در صورتي مي  محاسبه  لوله  جدار خارجي  متر مربع  بر حسب  رديف  اين

 شود. مي  پرداخت  سنگين  فوالدي  كارهاي  فصل 100504  و رديف  فصل  اين 050602
  يها رديفاز   ، با استفاده در محل  شده  ريخته  يها شمع  و همچنين  ساخته پيش  بتني  و سپرهاي ها شمع  ريزي بتن و ميلگرد،  بندي قالب  بهاي .11

از   ترتيببه ،  در محل  شده  ريخته  يها شمعدر   بتن  و اجراي ميلگرد  يبها اضافهشود.  مي  بها، پرداخت  فهرست  اين  يها فصلدر ساير   مربوط
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  در فصل  مربوط  يها رديفاز   شود، با استفاده  بايد بريده  كه  از شمع  قسمت  آن  بريدن  شود. بهاي مي  ، پرداخت050802و  050801  يها رديف
 خواهد شد.  ، پرداخت تخريب  عمليات

  زاويه  قرار گيرد، حفظ  مورد توجه ها آن  ايبايد در اجر  آيند و آنچه وجود ميبه در كنار يكديگر   چند بارت  از اجراي  زيرزميني  ديوارهاي .12
) و يا Guide Wall(راهنما   ديوارك اصطالح به  راهنما كه  از ترانشه ، معموالها آن  و يكنواختي  بودن  الزاويه قائم  كنترل  . براي ستها آن  عمودي
ها  لوله  شود و اين اجرا مي  درز انقطاع  هاي لوله  وسيلهبه ،  مورد استفاده  هاي بارت  اتصال  نمايند. محل مي  شود، استفاده مي  راهنما ناميده  كانال
 شوند. مي  كشيده  بيرون  مخصوص  جكهاي  وسيلهبه ،  ريزي بتن  از انجام  پس
  فوالدي  كارهاي  ، از فصل مربوط  يها رديف  بماند، طبق  در كار باقي  كه  در صورتي  يا سپر فلزي  شمع  و باراندازي  و حمل  تهيه  بهاي .13

 خواهد شد.  پرداخت  سنگين
  نوك  فلزي  (حفاظ  سرشمع  كالهك  شود. بهاي مي  پرداخت  شده  كوبيده  شمع  متر طول  ازايبه ، 051004تا  051001  يها رديف  بهاي .14

 شود. مي  داختپر  سنگين  فوالدي  كارهاي  در فصل  مربوط  از رديف  جداگانه  )، و سپر بتني شمع
  قطر خارجي  به  و يا لوله 24  نمره H  با تيرآهن درصد10  تا ميزان  وزن  اختالف 051004تا  051001  يها رديفحدود در   منظور از كلمه .15
 باشد. مي متر سانتي 24
به   فلزي  و سپرهاي ها شمعباشند و درمورد   جوش  و بدون  يكپارچه  صورتبه استاندارد،   طولهاي  ، بايد بر اساس فلزي  و سپرهاي ها شمع .16

و   تعداد اتصاالت  مورد با حداقل  بر حسب  بعدي  استاندارد و قطعات  طول بهيا سپر   شمع  قطعه  استاندارد، بايد اولين  از طول  بيش  طول
منظور  ها قيمت، در  طول  افزايش  و سپرها براي ها شمع  قطعات  ، و اتصاالت كاري، جوش برشكاري  قرار گيرند. هزينه  مورد استفاده  جوشكاري

 . است  شده
  است  شده  مشاور ساخته  يا دستور كار مهندس  نقشه  طبق  كه  آن  رود، كمتر از طول فرو مي  در زمين  كه  يا سپر فلزي  شمع  طول  هر گاه .17

  درصد بهاي 30  ، معادل است  قرار گرفته  طبيعي  از زمين  خارج  يا سپر كه  از شمع  قسمت  آن  و كوبيدن  ، حمل بارگيري  بهاي  باشد، بابت
  اضافه  بريدن  . هزينه است  كوبي  آغاز شمع  ، از نقطه شمع  طول  گيري اندازه  خواهد شد. مالك  پرداخت  و كوبيدن  و حمل  بارگيري  يها رديف
 . است  منظور شده  مربوط  يها قيمت، در  شده  كوبيده  ييا سپرها ها شمع  طول
مازاد   شمع  طول  ، استقرار اضافه كوب شمع  دستگاه  جداكردنبه   مربوط  هاي هزينه  اضافه  ، شامل051104تا  051101  يها رديف  يبها اضافه .18
 . بيشتر است  در عمقهاي  كوبيدنبه   مربوط  صعوبتهاي  و همچنين  كوب استقرار مجدد شمع  ، جوشكاري اتصاالت  متر، شامل 12بر 

 باشد. متر مي 12نيز   دهم  فصل 100507و  100506  رديف  يها شمع  استاندارد براي  طول
 گيرد. نمي  تعلق بها اضافه  متر باشد، اين 12، كمتر از  شده  كوبيده  شمع  اول  قطعه  طول  كه  ) در صورتي تبصره

  صورتبه   كوبي  شمع  براي  مربوط  رديف  از قيمت  ، با استفاده قائم  و پنج  افقي  حداكثر يك  ، با شيب طور مايلبه   فلزي  شمع  بيدنكو  بهاي .19
 شود. مي  پرداخت  ) درصد اضافه (پانزده 15و   عمودي

  مربوط  رديف  از قيمت  با استفاده  قائم  و سه  افقي  ، تا حداكثر يك قائم  و پنچ  افقي  از يك  ، با شيب طور مايلبه   فلزي  شمع  كوبيدن  بهاي .20
 شود. مي  پرداخت  درصد اضافه 30و   عمودي  صورتبه   كوبي  شمع  براي

سپر   وزن  دنيا زياد ش  كم  كيلوگرم 25هر   باشد. براي مي  كيلوگرم 122  هر متر مربع  وزن  سپر به  براي  سپر فلزي  يها رديف  بطور كلي .21
 خواهد شد.  پرداخت 051310و  051309  يها رديفمورد، به   بسته
 . است  سپر با زمين  اصطكاك  سطح  ، دو متر مربع سپركوبي  متر مربع  منظور از يك  يا بتني  از فلزي  اعم  سپركوبي  يها رديفدر  .22
  مشاور ساخته  يا دستور كار مهندس  نقشه  طبق  يا سپر كه  شمع  شود، كمتر از طول مي  كوبيده  در زمين  كه  بتني يا سپر  شمع  طول  هرگاه .23
  رديف  يا سپر، طبق  شمع  ساخت  كامل  ، هزينه قرار گرفته  طبيعي  از زمين  خارج  يا سپر كه  از شمع  قسمت  آن  بهاي  ، باشد. بابت است  شده

 شود. مي  پرداخت  فصل  در اين  مربوط  يها رديف  ، طبق ، استقرار و كوبيدن حمل  درصد بهاي 30  معادل  نينو همچ  مربوط



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٣۴  
 

 

  و سپر صدمه  شود يا شمع  منحرف  كوبيدن  يا سپر، موقع  پيمانكار، امتداد شمع  از طرف  مشخصات  رعايت  قصور و عدم  علتبه   چنانچه .24
  گونه  شود. هيچ  انجام  و سپركوبي  كوبي ، شمع و مشخصات  نقشه  شوند و مجدداً طبق  كشيده  مزبور، بايد بيرون  و سپرهاي ها شمعببيند، 

 . پيمانكار است  عهدهبه مزبور   هاي نخواهد آمد و هزينه  عملبه و سپرها،  ها شمع  گونه اين  آوردن  و بيرون  ، كوبيدن تهيه  براي  پرداختي
 شود. نمي  پرداخت  اضافي  وجه  گونه باشد، هيچ  ديده  صدمه  در اثر كوبيدن  ، كه يا سپرها از هر نوع ها شمعسر   و ترميم  بريدن  هزينه  بابت .25
و   مسلح  بتن  ، قطعات درخت  هاي كار شود، مانند تنه  اجراي  صعوبت  موجب  آيد كه  پيش  ، موانعي حفاري  عمليات  اجراي  حين  چنانچه .26

در ساير   مربوط  يها رديفاز   كارفرما، با استفاده  مشاور و تصويب  مورد با پيشنهاد مهندس  بر حسب  عمليات  گونه اين  ، هزينهها آنمانند 
 شود. مي  پرداخت ها فصل

در   شده درج  يها رديف  بر اساس  حمل  متر تجاوز كند، بهاي 50از   از حفاري  حاصل  مصالح  حمل  فاصله  ، چنانچه حفاري  يها رديفدر  .27
 شود. مي  ، پرداخت با ماشين  خاكي  عمليات  فصل

 گيرد. مي  صورت  حفاري  عمليات  از انجام  ، پس050603تا  050601  يها رديفدر   گذاري لوله .28
 شود. مي  محاسبه  حفاري  حجم  ، بر اساس گيري و ماسه  حفاري  ، گل از ترپان  استفاده  براي  حفاري  بهاي اضافه .29
 . است  شده  بيني پيش  مربوط  يها رديف  در قيمت  هر فاصلهبه ،  كوبيدن  تا محل  ساخت  محل  از دپوي  بتني  و سپرهاي ها شمع  حمل  هزينه .30
ي حفر چاه، در فصل دوم عمليات خاكي با دست، تعيين و پرداخت ها رديفدستي، از   لفاري محل شمع به هر قطر با وسايح  هزينه .31
 شود. مي



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٣۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,۶۴٨

۶٠ای و به قطر  حفاری ماشین محل شمع، با مقطع دایره
یی کهها زمینمتر در  ٢٠، به طور عمودی تا عمق متر سانت
ها آنباشد، بیرون آوردن مصالح و حمل  N => ۵٠ ها آندر 

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

٠۵٠١٠١ 

  

 مترطول ٧٢۵,۵٠٠

٨٠ای و به قطر  حفاری ماشین محل شمع، با مقطع دایره
یی کهها زمینمتر در  ٢٠، به طور عمودی تا عمق متر سانت
ها آنباشد، بیرون آوردن مصالح و حمل  N => ۵٠ ها آندر 

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

٠۵٠١٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٨۵۵

١٠٠ای و به قطر  حفاری ماشین محل شمع، با مقطع دایره
یی کهها زمینمتر در  ٢٠، به طور عمودی تا عمق متر سانت
ها آنباشد، بیرون آوردن مصالح و حمل  N => ۵٠ ها آندر 

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

٠۵٠١٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,٩۵۴

١٢٠ای و به قطر  حفاری ماشین محل شمع، با مقطع دایره
یی کهها زمینمتر در  ٢٠، به طور عمودی تا عمق متر سانت
ها آنباشد، بیرون آوردن مصالح و حمل  N => ۵٠ ها آندر 

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

٠۵٠١٠۴ 

  

 مترطول ١,١٣٩,٠٠٠

١۵٠ای و به قطر  حفاری ماشین محل شمع، با مقطع دایره
یی کهها زمینمتر در  ٢٠، به طور عمودی تا عمق متر سانت
ها آنباشد، بیرون آوردن مصالح و حمل  N => ۵٠ ها آندر 

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

٠۵٠١٠۵ 

  

 مترطول ۶٠٠,۶٢

، برای حفاری٠۵٠١٠٢و  ٠۵٠١٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ٢٠های بیشتر از  در عمق

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

٠۵٠٢٠١ 

  

 مترطول ۴٠٠,٨٢

، برای حفاری٠۵٠١٠۴و  ٠۵٠١٠٣ی ها ردیفبه  بها اضافه
٢٠متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ٢٠در عمقهای بیشتر از

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

٠۵٠٢٠٢ 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٣۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,١٠٣

های ، برای حفاری در عمق٠۵٠١٠۵به ردیف  بها اضافه
متر اولیه. ٢٠متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ٢٠بیشتر از

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

٠۵٠٢٠٣ 

  

 مترمربع ۴٠٩,٠٠٠

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

N => ۵٠ ها آنیی که در ها زمینمتر در  ٢٠عمودی تا عمق 
به محل دپو تا ها آنباشد، بیرون آوردن مصالح و حمل 

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

٠۵٠٣٠١ 

  

 مترمربع ۴۵۶,۵٠٠

٨٠اجرای حفاری محل بارت باعرض (ضخامـت 
به طور متر سانت ٢۶٠تا  ١٨٠های  )، و طولمتر سانت

N => ۵٠ ها آنیی که در ها زمینمتر در  ٢٠عمودی تا عمق 
به محل دپو تا ها آنباشد، بیرون آوردن مصالح و حمل 

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

٠۵٠٣٠٢ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۴٩۶

اجرای حفاری محل بارت با عرض (ضخامـت
به طور متر سانت ٢۶٠تا ١٨٠های  )، وطولمتر سانت١٠٠

N => ۵٠ ها آنیی که در ها زمینمتر در  ٢٠عمودی تا عمق 
به محل دپو تا ها آنباشد، بیرون آوردن مصالح و حمل 

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

٠۵٠٣٠٣ 

  

 مترمربع ۵٠٠,۴٧٠

اجرای حفاری محل دیوار زیرزمین به طور قایم تا عمق
ییها زمین)، در متر سانت ۶٠متر و به عرض (ضخامـت  ٢٠

باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل N => ۵٠ ها آنکه در 
متری مرکز ثقل محل حفاری، با ۵٠به دپو تا فاصله  ها آن

 هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠۴٠١ 

  

 مترمربع ۵٢۴,۵٠٠

اجرای حفاری محل دیوار زیر زمین به طور قایم تا عمق
ییها زمین)، در متر سانت ٨٠متر و به عرض (ضخامـت  ٢٠

باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل N => ۵٠ ها آنکه در 
متری مرکز ثقل محل حفاری ، با ۵٠به دپو تا فاصله  ها آن

 هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.

٠۵٠۴٠٢ 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٣٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵٠٠,۵٧٠

اجرای حفاری محل دیوار زیرزمین به طور قایم تا عمق
)، درمتر سانت ١٠٠متر و به عرض (ضخامـت  ٢٠

باشد، بیرون آوردن مصالح N=>  ۵٠ ها آنیی که در ها زمین
متری مرکز ثقل محل ۵٠به دپو تا فاصله  ها آنو حمل 

 حفاری با هر وسیله و تمیزکردن محل عملیات.

٠۵٠۴٠٣ 

  

 مترمربع ۴٢,٩٠٠

، برای حفاری در عمقهای بیش٠۵٠۴٠١به ردیف  بها اضافه
متر اولیه. برای ٢٠متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ٢٠از

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

٠۵٠۵٠١ 

  

 مترمربع ۴٠٠,۴٧

، 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 ی بار، برای عمق  ٢۵تا  ٢٠عمق 
 به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

٠۵٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ۵١,٩٠٠

، برای حفاری در عمقهای٠۵٠۴٠٣به ردیف  بها اضافه
متر اولیه، ٢٠متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ٢٠بیشتر از

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

٠۵٠۵٠٣ 

  

 مترمربع ٧٩,٢٠٠

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 ۴٣,٠٠٠

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 ۶تا عمق  ها آن
 گذاری نیاز دارد و لوله ها الزاما باید در محل باق بمانند.

٠۵٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٢۴

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

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

٠۵٠۶٠٣ 

  
عب ٠٠٠,٢۴۴  مترم

ی حفاری محل شمع، بارت یا دیوارها ردیفبه  بها اضافه
، چنانچه استفاده از گل حفاری (حسب مورد توام زیرزمین

 باشد.گیری) ضروری  با ماسه

٠۵٠٧٠١ 

عب ۵٠٠,۴۵٠,١    مترم
ی حفاری محل شمع، بارت یا دیوارها ردیفبه  بها اضافه

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



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٣٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ۶٢۶,۵٠٠,٣  مترم

ی حفاری محل شمع، بارت یا دیوارها ردیفبه  بها اضافه
باشد و لزوما از ترپان برای ١٠٠بیشتر از  Nزیرزمین که 

 حفاری استفاده شود.

٠۵٠٧٠۴ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠

ردی فصل کارهای فوالدی باها ردیفبه  بها اضافه در میل
ردصورت که  در شمع ها، بارتها و دیوارهای زیر میل

 زمین مصرف شود.

٠۵٠٨٠١ 

  
عب ۵٠٠,١٢٠  مترم

درجا در صورت که بتن بهی فصل بتن ها ردیفبه  بها اضافه
صورت درجا برای شمع ها، بارتها یا دیوارهای زیر زمین

 اجرا شود.

٠۵٠٨٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,١١٩

متر سانت ٢۴تا نمره  Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
، نبشها شمعو یا  ی ساخته شده از تیر آهن، ورق، ناودان

Hکه وزن حاصله حدود وزن تیرآهن  ها آنیا ترکیبی از 
نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و

یی کهها زمینمتر در  ١٢طور عمودی تا عمق  کوبیدن آن به 
 باشد. N=>  ٢۵   ها آندر 

٠۵١٠٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٧٩

متر سانت ٢۴قطر خارج تا  بارگیری شمع فلزی از لوله به 
ی توخال ساخته شده با سپر فلزی یا ورق کهها شمعو یا 

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

 باشد. N => ٢۵ ها آنیی که در ها زمینمتر در  ١٢

٠۵١٠٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢٣۴

متر سانت ٢۴تا نمره  Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
، نبشها شمعو یا  ی ساخته شده از تیر آهن، ورق، ناودان

Hکه وزن حاصله حدود وزن تیرآهن  ها آنیا ترکیبی از 
نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و

یی کهها زمینمتر در  ١٢طور عمودی تاعمق   کوبیدن آن به
 باشد. N<  ٢۵ ها آندر 

٠۵١٠٠٣ 

  

 مترطول ٣۵١,٠٠٠

،متر سانت ٢۴قطر خارج تا  بارگیری شمع فلزی از لوله به 
ی تو خال ساخته شده با سپر فلزی و یا ورق، کهها شمعیا

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

 باشد. N<  ٢۵ ها آنیی که در ها زمینمتر در  ١٢

٠۵١٠٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,١١٠  
، در صورت که طول شمع فلزی٠۵١٠٠١به ردیف  بها اضافه

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

 مترطول ٠٠٠,١٣۴  
، در صورت که طول شمع فلزی٠۵١٠٠٢به ردیف  بها اضافه

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



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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 مترطول ١٩۴,۵٠٠  
ه طول شمع فلزی٠۵١٠٠٣به ردیف  بها اضافه ، درصورتی

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

 مترطول ٢۵٠,٠٠٠  
ه طول شمع فلزی٠۵١٠٠۴به ردیف  بها اضافه ، درصورتی

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

  

 مترطول ٩٠٠,١۶

٢ازای هر  ، به ٠۵١٠٠٣و  ٠۵١٠٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
نمره تیرآهن اضافه شود. این ردیف برایبه که  متر سانت
، نبش و یاها شمع ی ساخته شده از تیرآهن، ورق، ناودان

نظیر H که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن ها آنترکیبی از 
 باشد نیز قابل پرداخت است.

٠۵١١٠۵ 

  

 مترطول ٨٠٠,٢۵

٢ازای هر  ، به ٠۵١٠٠۴و  ٠۵١٠٠٢ی ها ردیفبه  بها اضافه
که به اندازه قطر خارج لوله اضافه شود. این متر سانت

ی توخال ساخته شده از سپر فلزی یاها شمعردیف برای 
ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد نیز قابل

 پرداخت است.

٠۵١١٠۶ 

 ٠۵١١٠٧ ی فلزی.ها شمعخارج کردن انواع  مترطول ۵٠٠,١٠٩  

  
 مترطول ۵٠٠,١٩٠

،متر سانت ٣٠×٣٠بارگیری شمع بتن 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 ١٩,٠٠٠  
که به متر سانت ۵، به ازای هر ٠۵١٢٠١به ردیف  بها اضافه

 هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود.
٠۵١٢٠٢ 

  
 مترطول ١٣۴,۵٠٠

ه طول شمع بتن٠۵١٢٠١به ردیف  بها اضافه ، در صورتی
متر بیشتر باشد، به ازای هر متر طول مازاد ١١مسلح از 

 متر. ٢٠متر اولیه برای عمق تا  ١١بر

٠۵١٢٠٣ 

 مترطول ٢٠٠,٢۴  
ی بتن به طور مایل، با شیبها شمعبرای کوبیدن  بها اضافه

 قائم. ۵ حداکثر ی افق و
٠۵١٢٠۴ 

 مترطول ۴٠٠,۴٨  
ی بتن به طور مایل، باشیبها شمعبرای کوبیدن  بها اضافه

 قائم. ٣قائم تا حداکثر ی افق و  ۵از ی افق و 
٠۵١٢٠۵ 

  

 مترمربع ١۶٧,٠٠٠

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

متر، در حالت که سپر در محل کوبیده شده باق ١٢عمق 
کیلوگرم باشد در ١٢٢بماند و وزن سپر هر مترمربع 

تر یا برابر  Nیی که ها زمین  باشد. ٢۵کوچ

٠۵١٣٠١ 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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 مترمربع ١۶٧,٠٠٠

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

شده باق بماند و وزن سپر حالت که سپر در محل کوبیده
تر N یی کهها زمینکیلوگرم باشد در  ١٢٢هر مترمربع  کوچ

مقدمه فصل ٧سپر مطابق بند باشد.(هزینه تهیه  ٢۵یا برابر 
 دهم).

٠۵١٣٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٣٣٠

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

که سپر در محل کوبیده شده باق حالت در متر، ١٢تا عمق 
کیلوگرم باشد در ١٢٢بماند و وزن سپر هر مترمربع 

 باشد. ٢۵بزرگتر از  Nیی که ها زمین

٠۵١٣٠٣ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٣٣٠

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

حالت که سپر در محل کوبیده شده باق بماند و وزن سپر
بزرگتر از N یی کهها زمینکیلوگرم باشد در  ١٢٢هر مترمربع 

مقدمه فصل دهم ٧مطابق بند باشد.(هزینه تهیه سپر  ٢۵
ردد).  پرداخت می

٠۵١٣٠۴ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٢٩٣

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

خارج کردن سپر وقت که وزن سپر هر متر و ١٢تا عمق 
تر یا N یی کهها زمینکیلوگرم باشد در  ١٢٢مترمربع  کوچ

 باشد. ٢۵برابر 

٠۵١٣٠۵ 

  

 مترمربع ٣۵٠,٠٠٠

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 وقت که وزن سپر هر مترمربع 
تر  N یی کهها زمینباشد در   باشد. ٢۵یا برابر کوچ

٠۵١٣٠۶ 

  

 مترمربع ۴٧٠,٠٠٠

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

متر و خارج کردن سپر وقت که وزن سپر هر ١٢تا عمق 
بزرگتر از N یی کهها زمینکیلوگرم باشد در  ١٢٢مترمربع 

 باشد. ٢۵

٠۵١٣٠٧ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۵۴۵

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 وقت که وزن سپر هر مترمربع 
 باشد. ٢۵بزرگتر از  N یی کهها زمینباشد در 

٠۵١٣٠٨ 



  و سپرکوبی  کوبی و شمع  . حفاری پنجم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٧

برای ٠۵١٣٠٣و  ٠۵١٣٠١ی ها ردیفبها یا کسربها به  اضافه
کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم یا اضافه ٢۵هر 

ردد). کیلوگرم به  ٢۵گردد.(کسر   تناسب محاسبه می

٠۵١٣٠٩ 

  
 مترمربع ٣٩,١٠٠

برای ٠۵١٣٠٧و  ٠۵١٣٠۵ی ها ردیفبها یا کسربها به  اضافه
مترمربع که از وزن سپر کم یا اضافهکیلوگرم در  ٢۵هر 

ردد). کیلوگرم به  ٢۵گردد.(کسر   تناسب محاسبه می

٠۵١٣١٠ 

 ٠۵١٣١١ خارج کردن سپر فلزی. مترمربع ٩٠,٢٠٠  

  
 مترمربع ۴٢٣,٠٠٠

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

 متر. ۶عمق 

٠۵١۴٠١ 



  با سنگ  بنایی  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٣دگاه  سال آهن و باند فرو فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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  با سنگ  بنایی  . عملیات ششم  فصل
 

  مقدمه
 

      كيلومتر     يك   تافاصله     وحمل    وبارگيري       ،آب    ، سيمان   ، ماسه   ، مانند سنگ    مصالح    تمام    تهيه   ، هزينه    فصل   اين    ي ها  رديف   واحد      ي ها  قيمت در    . 1
از    حمل   ، هزينه    در مورد سيمان        ، ولي    است   منظور شده    ها  قيمت ، در     وباراندازي          مصرف    تامحل    برداشت     ) ازمركزثقل       سيمان   حمل   استثناي  به  ( 

(به غير      مصالح   اضافي    حمل   كيلومتر تجاوز كند، هزينه           از يك     ياد شده     مصالح    حمل   فاصله    . هرگاه     است   كيلومتر منظور شده      30تا    تهيه    محل 
 شود.  مي   پرداخت    كيلومتر    متر مكعب    ازاي       ، به   دهنده      تشكيل   از اجزاي        هريك    ، براي    060703  تا   060701   ي ها  رديف   از     مورد،      بر حسب   از آب)     

و   محاسبه   و نقل    حمل   در فصل     شده   درج     ي ها  رديف      ، بر اساس     كارگاه      تا مركز ثقل      تهيه   از محل     كيلومتر سيمان    30مازاد بر        حمل    هزينه  
 شود. مي  پرداخت

 باشد.  شده  نما چيده  صورتبه   گيرد كه مي  از ديوار تعلق  سطحيبه ، تنها  سنگي  ديوارهاي  نماسازي  يبها اضافهو   نماسازي  يها رديف .2
  يها رديفشود و  مي  پرداخت  مربوط  يها رديفنما، از   يها سنگ  نمودن  با محسوب  سنگي  بنايي  نمادار، حجم  سنگي  بنايي  در عمليات .3

 گردد. مي  پرداخت  مورد جداگانه  نيز، بر حسب  سنگي  نماسازي  يبها اضافه
  بنايي  حجم  در تمام  كه  است  تراش و تمام  تراش ، نيم سرتراش  سنگبه   مربوط  ترتيب  ، به060503و  060502، 060501  يها يفرد  بهاي .4

 نخواهد شد.  موارد پرداخت  در اين  نماسازي  يبها اضافه،  ياد شده  يها رديف  يها قيمت  شود. با پرداخت  انجام
 شود. مي  در نظر گرفته  ماسه  متر مكعب 3/0،  بنايي  عمليات  متر مكعب  ، در هر يك كيلومتر ماسه  مازاد بر يك  حمل  هزينه  محاسبه  براي .5
  متر مكعب 3/1، )060203تا  060201ي ها رديف( بنايي  عمليات  متر مكعب  در يك  كيلومتر سنگ  مازاد بر يك  حمل  هزينه  محاسبه  براي .6

 شود. مي  فتهدر نظر گر  الشه  سنگ
  ليتر براي 100  ، معادل مصرفي  آب  ، حجم بعدي  پاشيهاي وآب  بنايي  عمليات  هر نوع  براي  كيلومتر آب  مازاد بر يك  حمل  هزينه  در محاسبه .7

  شود. ماشين پرداخت مي فصل سوم عمليات خاكي با 030910و بهاي آن بر اساس رديف  ،شود مي  گرفته نظر در  بنايي  عمليات  مترمكعب  هريك
 شود. مي  درز محاسبه  وجه  يك  مقطع  سطح  ، بر حسب060606  رديف  بهاي .8
 شود. نمي  پرداخت 060602  ، رديف060601  رديف  با پرداخت .9
 . است نشده  بيني پيش  منحني  صورت  به  سنگ  نماي  تراش  ، هزينة060602  در ديف .10
در   سيمان  واحد حجم  يك  يعني 6:1  مالت  مثال  . براي است  حجمي  نسبت  و سيمان  ماسه  اختالط  براي ها مالتدر   هشد  داده  هاي نسبت .11

  اين  ، در كليات مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم  صورتبه   ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  مقابل
 . ستا  آمده  فهرست

ي بزرگ مربوط به ها سنگي مورد استفاده در اين فصل در حدي هستند كه با نيروي يك نفر كارگر قابل جابجايي باشند و ها سنگ. اندازه 12
 باشند. ي اين فصل نميها رديفاسكله سازي مشمول 

با عنوان  101و نشريه  »ديوارهاي سنگي«با عنوان  90ي مصرفي در اين فصل بر اساس نشريه شماره ها سنگ. تعاريف و مشخصات فني 13
 باشد. مشخصات فني عمومي راه مي

. درصورتي كه براي سنگ ريزي و خشكه چيني با سنگ الشه از مصالح سنگ الشه حاصل از كوه بري ترانشه واقع در مسير استفاده شـود،  14
 د.گير مورد عمل قرار مي 50/0، با اعمال ضريب 060104و  060102ي ها رديفبهاي 

. در صورتي كه براي اجراي تور سنگ (گابيون) با سنگ الشه، از سنگ الشه حاصل از كوه بري واقع در مسير استفاده شـود بهـاي رديـف    15
 مورد عمل قرار مي گيرد. 9/0، با اعمال ضريب 060106



  با سنگ  بنایی  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  راه، راه فهرست بهای واحد پایه رشته

  

 
 

 

۴٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ١٠٩,٠٠٠   . ها پلریزی پشـت دیوارها و  سنگ مترم  ٠۶٠١٠١ (درناژ) با قلوه سنـ

عب ٢٣٠,٠٠٠   (درناژ) با سنـ الشه. ها پلریزی پشـت دیوارها و  سنگ مترم ٠۶٠١٠٢ 

عب ۵٠٠,١٣٣   . مترم ه چین (بلوکاژ) با قلوه سنـ  ٠۶٠١٠٣ خش

عب ۵٠٠,٢۶١   ه چین (بلوکاژ) با سنـ الشه. مترم  ٠۶٠١٠۴ خش

عب ۵٧٠,٠٠٠    مترم
تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـ (گابیون) با تور سیم

. گالوانیزه و  قلوه سنـ
٠۶٠١٠۵ 

عب ٧٣٠,٠٠٠    مترم
تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـ (گابیون) با تور سیم

 گالوانیزه و سنـ الشه.
٠۶٠١٠۶ 

عب ۵٨۵,۵٠٠    ٠۶٠٢٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنـ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ٠٠٠,۶٠۵    ٠۶٠٢٠٢ پی.در  ١:۴بنایی با سنـ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۶٣٠,٠٠٠    ٠۶٠٢٠٣ در پی. ١:٣بنایی با سنـ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۵٠٠,١۵٣    مترم
ی بنایی با سنـ الشه در پی، برایها ردیفبه  بها اضافه

 بنایی در دیوار.
٠۶٠٣٠١ 

 مترمربع ٩٠٠,۶۶  
ی بنایی با سنـ الشه، بابـتها ردیفبه  بها اضافه

. نماسازی با  سنـ الشه موزایی
٠۶٠۴٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١۶٣  
ی بنایی با سنـ الشه، بابـتها ردیفبه  بها اضافه

 ، با ارتفاع مساوی در هر رگ. نماسازی با سنـ بادبر
٠۶٠۴٠٢ 

 مترمربع ١٣,٧٠٠  
هها ردیفبه  بها اضافه چین و بنایی با سنـ الشه، ی خش

 دار. برای سطوح شیب
٠۶٠۴٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۴٠  
ی بنایی با سنـ الشه، بابـتها ردیفبه  بها اضافه

 نماسازی با سنـ سر تراش.
٠۶٠۴٠۴ 

عب ١,٣١۴,۵٠٠    ٠۶٠۵٠١ .١:٣بنایی باسنـ سر تراش و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۵٠٠,١,٣٩٧    ٠۶٠۵٠٢ .١:٣بنایی با سنـ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۶٨۴,۵٠٠,١    ٠۶٠۵٠٣ .١:٣بنایی با سنـ تمام تراش و مالت ماسه سیمان  مترم

  
عب ٩۴,۶٠٠  مترم

لها پلبرای بنایی در طاق  بها اضافه ی قوس ش
ی قوس تاها پلشامل بهای چوب بسـت  بها اضافه(این 
 متر اسـت). ١٠متر و خود  ١٠دهانه 

٠۶٠۶٠١ 

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

 که بنایی در انحنا انجام شود.
٠۶٠۶٠٢ 



  با سنگ  بنایی  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  راه، راه فهرست بهای واحد پایه رشته

  

 
 

 

۴۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

عب ۵٠٠,٧٩  مترم

۵برای هرنوع بنایی سنگ که در ارتفاع بیش از  بها اضافه
برای بها اضافهمتر از تراز زمین طبیع انجام شود. این 

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

 برای ارتفاعهای بیشتر پرداخـت م شود.

٠۶٠۶٠٣ 

  
عب ۶٠٠,۶٩  مترم

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

 درحین اجرای عملیات، الزام باشد.

٠۶٠۶٠۴ 

  
عب -۵٠٠,١١٠  مترم

، در صورت که ازها ردیفکسربها به  ی بنایی با سنـ
درهای واقع  بری ترانشه  مصالح سنـ الشه حاصل از کوه

 مسیر استفاده شود.

٠۶٠۶٠۵ 

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

ل.  و به هر ش
٠۶٠۶٠۶ 

  ٢,۶٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ١٠از ی کیلو متر تا 

٠۶٠٧٠١ 

  ٢,۴٣٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ٣٠کیلومتر تا  ١٠از 

٠۶٠٧٠٢ 

  ١,٩۵٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ٣٠از 

٠۶٠٧٠٣ 



  . اندود و بندکش هفتم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۴۵  
 

 

  . اندود و بندکش هفتم  فصل
 

  مقدمه
 
 شود. نمي  پرداخت  اي اضافه  ، وجهها آن  روي  منظور اندودكاريبه )  مسلح  و بتن  بتني  (غير از سطوح  سطوح  كردن  زخمي  براي .1
  كمتر باشد، از سطح  متر مربع 1/0از   هر كدام  كه  سوراخهايي  خواهد شد و سطح  گيري شود، اندازه مي  بندكشي  كه  نهايي  در بندكشيها، سطح .2

 كسر نخواهد شد.  بندكشي
و از   است  منظور شده  مربوط  يها رديف  ، در قيمت شيپا آب  و همچنين  اضافي  مالت  زير كار و درآوردن  سطح  در بندكشيها، تميز كردن .3
 شود. نمي  پرداخت  اي اضافه  هزينه  بابت  اين
 شود. مي  كار در نظر گرفته  پاي  طبيعي  ، تراز زمين متوسط  ارتفاع  محاسبه  مبناي .4
  پرداخت  اي جداگانه  و هزينه  است  شده  در نظر گرفته  صرفم  تا محل  هر فاصلهبه   مصالح  و حمل  تهيه  ، هزينه فصل  اين  يها رديفدر  .5

 شود. نمي
در   سيمان  واحد حجم  يك  يعني 3:1  مالت  مثال  . براي است  حجمي  نسبت  و سيمان  ماسه  اختالط  براي ها مالتدر   شده  داده  هاي نسبت .6

  اين  ، در كليات مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم  صورتبه   ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 3  مقابل
 . است  آمده  فهرست



  . اندود و بندکش هفتم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٩,٣٠٠  
روی سطوح متر سانت ١اندود سیمان به ضخامـت حدود 

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

 مترمربع ۵٢,٨٠٠  
روی سطوح متر سانت ٢اندود سیمان به ضخامـت حدود 

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

 مترمربع ۶۴,۴٠٠  
روی سطوح متر سانت ٣اندود سیمان به ضخامـت حدود 

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

 مترمربع ٩٧,٣٠٠  
روی سطوح متر سانت ۵اندود سیمان به ضخامـت حدود 

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

 مترمربع ۴٠٠,٣١  
بندکش نمای سنگ با سنـ الشه موزایی با مالت ماسه

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

  
 مترمربع ۴٠٠,٢١

نمای سنگ بادبر، سر تراش، نیم تراش و تمامبندکش 
، قائم یا ١:٣تراش، با مالت ماسه سیمان  درسطوح افق

 متر. ۵مورب تا ارتفاع 

٠٧٠٢٠٢ 

  

 مترمربع ١۴,۵٠٠

ی بندکش در دیوارهای سنگ از هر نوع، دربها اضافه
متر ی بار، ١٠تا  ۵از  بها اضافهمتر. این  ۵ارتفاع بیش از 

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

٠٧٠٢٠٣ 



  بست و چوب  بندی . قالب هشتم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۴٧  
 

 

  بست و چوب  بندی . قالب هشتم  فصل
 

  مقدمه
 
 . دو است  از آن  و يا تركيبي  فلزي  يا قالب  نراد خارجي  از تخته  شده  ساخته  چوبي  ، قالب فصل  اين  يها رديف  موضوع  يها قالب .1
كشور   محصول  از اينكه  ، اعم روسي  چوببه   معروف  وارداتي  كاج  . چوب است  آن  يا مشابه  روسي  هاي ، چوب نراد خارجي  منظور از تخته .2

 شود. مي  ناميده  نراد خارجي  ، تخته است  روسي  چوب  شبيه ها آن  كاج  چوب  باشد كه  يا ساير كشورهايي  روسيه
 خواهد بود.  محاسبه  ، مالك است  قالببا   در تماس  كه  شده  ريخته  بتن  بنديها، سطوح قالب  گيري در اندازه .3
 . زير است  شرحبه ،  فصل  اين  يها رديفدر   شده  كار مشخص  ارتفاع  محاسبه  مبناي .4
 گيرد. قرار مي  آن  ديوار روي  كه  پي  روي  رقوم  به  ديوار نسبت  متوسط  در مورد ديوارها، ارتفاع .1ـ4
  زيرين  تا سطح  بندي قالب  يها شمع  پاي  قرار گرفتن  باشند، متوسط  شده  تشكيل  و دال  و يا تير و تيرچه  از تير و دال  كه  ييها پلدر مورد  .2ـ4

 تير.
  و مانند آن  يا بنايي  بتني  ديوارهاي  مانند ساختن  ، عملياتي بست زير چوب  بستر طبيعي  تحكيم  مشاور، براي  دستور مهندس  طبق  ) چنانچه تبصره
،  بندي قالب  ارتفاع  محاسبه  ، مبناي صورت  در اين  است  خواهد شد. بديهي  پرداخت  مربوط  يها رديف، از  ياد شده  عمليات  شود، بهاي  انجام

 خواهد بود.  شده  انجام  عمليات  تراز روي
 . است  شده  كار در نظر گرفته  كامل  و اجراي  قالب  و باز كردن  و داربست  بست بند، چوب پشت  هاي ، هزينه فصل  اين  يها رديفدر  .5
  و يا مايل  يا قائم  افقي  صورتبه دو   از آن  يا مخلوطي  يا چوبي  فلزي  از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در اين  و داربست  بست منظور از چوب .6

 شود. مي  كار برده  گاهها، به ، يا ساير تكيه زمينبه   از قالب  ريزي از بتن  ناشي  نيروهاي  و انتقال  قالب  نگهداري  براي  ، كه است  و يا قوسي
 : زير است  ترتيببه ،  قالب  نوعبه   ، بسته فصل  بند در اين منظور از پشت .7
از   ناشي  نيروهاي  در مقابل  قالب  نگهداري  براي ها آناز   كه  است  و يا قوسي  يا مايل  ، قائم افقي  فلزي  ، پروفيلهاي فلزي  قالبدر  .1ـ7

 نيز باشد.  چوب  تواند از جنس ، مي فلزي  بند قالب شود. پشت مي  كار برده  ، به ريزي بتن
شود  مي  ، استفادهها آن  يكديگر و تقويت  به  قالب  قطعات  اتصال  براي ها آناز   كه  است  يا قائم  فقي، ا چهارتراش  ، قطعات چوبي  در قالب .2ـ7

 و فلز باشد.  از چوب  يا تركيبي  فلزي  ، قطعات چهارتراش  جايبه تواند  و مي
 . است دهش  بيني نگهدار پيش  فاصله  و نصب  تهيه  ديوارها، هزينة  بندي قالب  يها رديفدر  .8
مورد   با فشار بتن  مقابله  براي  ، كه است  و واشر و مهره  دوسر رزوه  و ميله  يا پالستيكي  فلزي  هاي نگهدار در ديوارها، لوله  منظور از فاصله .9

 گيرد. قرار مي  استفاده
 . است منظور شده ها قيمت، در  يا فلزي  چوبي  قالب  و تميز كردن  چوبي  قالب  كردن  رنده  هزينه .10
  بندي قالب  مورد، براي  به  بسته  كه  الزم  و مهره  ، پيچ ، ميخ ) و سيم و مانند آن  رهاساز (روغني  ماده  ، بهاي فصل  اين  بندي قالب  يها رديفدر  .11

 . است  منظور شده ها قيمتگيرند، در  قرار مي  مورد استفاده  يا فلزي  چوبي
 . است منظور شده  فصل  اين  يها قيمت، در ها قالب  در گوشه  ايجاد پخ  براي  الزم  لياتعم  انجام  بهاي .12
 شود. كسر نمي  بندي قالب  ، از سطح متر مربع 5/0تا   سوراخ  ، سطح بندي قالب  در محاسبه .13
 . است  در امتداد محور راه و  زير تابليه  ارتفاع، در  هر دهانه  دو پايه  بين  داخل  به  داخل  ، فاصله ، منظور از دهانهها پلدر  .14
از   متشكل  يها پل  تابليه  قالب  مورد، برابر بهاي  باشد، بر حسب  شده  تشكيل  و دال  از تير، تيرچه ها آن  تابليه  كه  ييها پل  بندي قالب  بهاي .15

 . است  تير و دال



  بست و چوب  بندی . قالب هشتم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۴٨  
 

 

  كاربرد دارد كه  ييها دال  براي  متر و همچنين 20، حداكثر  پي  از روي ها آن  ارتفاع  متوسط  كه  است  ديوارهايي  ، براي فصل  اين  يها قيمت .16
،  و دال  و يا تير و تيرچه  تير و دال  تابليه  داراي  يها پلباشد. در مورد   دال  زيرين  متر تا سطح 20، ها آن  بندي قالب  يها شمع  ارتفاع  متوسط
 متر باشد. 10تيرها،   زيرين  تا سطح ها شمع  پاي  ارتفاع  حداكثر متوسط  اعتبار دارد كه  فصل  اين  يها قيمت  موقعي

 شود. مي  ، پرداخت080301  ، از رديف و با هر دهانه  در هر ارتفاع ها پل)  يا فلزي  (بتني  ساخته  پيش  تيرهاي  بين  دال  بندي قالب  بهاي .17
 خواهد شد.  ، پرداخت080402  رديف  يبها اضافهبماند،   در كار باقي  مشاور، قالب  يا دستور كار مهندس  نقشه  طبق  كه  در مواردي .18
  درز كه  دو وجه  بندي ، قالب بتني  سازيهاي كف  و درزهاي  در بتن  انبساط  با درزهاي  ، در ارتباط080502و  080501  يها رديف  با پرداخت .19

 شود. نمي  اند، پرداخت گرفته مجاور يكديگر قرار
  مشاور و تصويب  نياز و اجرا)، با نظر مهندس  (درصورت ها پيدر   خاك  از ريزش  جلوگيري  براي  الزم  بست و چوب  كوبي تخته  هزينه .20

 080601  رديف  )، طبق پي  ديوارةبا   تخته  تماس  (سطح  است  شده  كوبي تخته  كه  سطحي  ، بر حسب اجرايي  جلسه  صورت  كارفرما و تنظيم
 . نيست  پرداخت  قابل  رديف  شود، اين مي  دار انجام شيب  صورتبه   كني پي  كه  ييها زمينشود. در  مي  پرداخت

 مشاور برسد.  تأييد مهندسبه و   پيمانكار تهيه  ، بايد توسط ساخته  پيش  تيرهاي  فلزي  يها قالب  اجرايي  هاي نقشه .21
  انجام  با لغزش  آن  باشد و تغيير مكان  دايماً در تماس  سازه  اجراي  ، در طول قالب  با سطح  بتن  سطح  كه  است  ، قالبي لغزنده  منظور از قالب .22

  حساببه   لغزنده  زو قالبج  توان شوند، نمي مي  جديد بسته  در محل  و دوباره  خود باز شده  ، از محل هر نوبت  را كه  ييها قالب،  شود، بنابراين
 آورد.

گرد،  ، مانند چوب و مصالح  لوازم  و بكار بردن  تهيه  شامل  بست چوب  به  مربوط  هاي هزينه  ، تمام تونل  بست چوب  يها رديفدر  .23
  حجم  بر اساس  ياد شده  يها رديف.  است  شده  بيني ، پيش پوشش  ، تا انجام جدار تونل  و تثبيت  منظور حفاظت  به  ، الوار، تخته چهارتراش

 شود. مي  مشاور، پرداخت  و دستور كار مهندس  نقشه  ، طبق است  شده  انجام  در آن  بست چوب  كه  از حفاري  قسمتي
قابل  081002بندي شود با تاييد مهندس مشاور تمامي سطح قالب از رديف  چنانچه تونل بصورت تمام مقطع و با قالب يكپارچه قالب .24

 پرداخت مي باشد.
با تاييد مهندس مشاور پرداخت خواهد شد و رديف  081007يا  081006ي ها رديفبندي در مقاطع آبدار تونل يكي از  . براي سختي قالب25

 باشد. قابل پرداخت نمي 080403
 شود. مي  ، پرداخت080201  از رديف ها فرودگاه  بتني  روسازي  بندي قالب  هزينه .26
 شود. ساخته نيز منظور مي بندي، سطح زير تيرهاي پيش ، براي محاسبه مساحت قالب080701. در بهاي رديف 27
  اعمال  قابلتير اول  24متر) مازاد بر  3اي تا  ي جعبهها پل(يا   ساخته عدد تير پيش 126حداكثر   ، براي080702  رديف  موضوع  يكسربها .28

 شود. مي  اعمالساير تيرها  بندي قالب به اي) ي جعبهها پل(يا  150 شماره تير  كسربهاي  همان  ،آن بر مازادتيرهاي  از هركدام  بندي قالب و براي  است
بندي تيرهاي پيش ساخته با اعمال ضريب  متر و به عرض يك متر، عيناً مطابق با قالب 3اي پيش ساخته تا دهانه  ي جعبهها پلبندي  قالب .29

 شود. ، محاسبه و پرداخت مي080702ي رديف كسربهاو در نظر گرفتن  080701به رديف  9/0كاهشي 
 شود. مي  اضافه  مربوط  يها رديف  درصد به  شود هشت  دار ساخته طرح  صورته ب  ، قالب اجرايي  هاي نقشه  براساس  كه صورتي در .30
 گيرد. مي  گرد نيز تعلق  هاي ستون  به 080401  رديف  يبها اضافه .31
 ارتفاع بين زير قالب تا سطح زمين به هر اندازه، در قيمت منظور شده است.  ،080311  رديف  در .32
ي اين فصل) تا بيست متر باشد به ازاي هر متر مازاد ها رديفبيش از ده متر (مندرج در  ها پلكه ارتفاع ستون، ديوار و تابليه   . در صورتي33

ي متر براي متر اول، مازاد بر ده متر سه درصد، برا بها اضافهشود. به عبارت ديگر اين  ي مربوط اضافه ميها رديفبر ده متر سه درصد به بهاي 
شود. بعنوان مثال چنانچه ارتفاع  هاي بيشتر تا بيست متر عمل مي دوم، شش درصد، براي متر سوم، نه درصد و به همين ترتيب براي ارتفاع

 ) 4/18-10(×)03/0=(252/0            شود:                     به ميبه رديف ارتفاع ده متر به اين ترتيب محاس بها اضافهمتر باشد،  4/18ديوار 
 گيرد. متر تعلق مي 4/18درصد به بهاي رديف مربوط و براي تمام سطح قالب بندي از ابتدا تا  2/25
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۴٩  
 

 

بندي طبق نقشه و  كه قالب  ساخته، در صورتي هاي بتني پيش ريزي درجا و جدول ها با بتن بندي ماهيچه بتني پشت جدول . هزينه قالب34
 شود. رداخت ميپ 080102مشخصات اجرا شود، از رديف 
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۵٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٠٨٠١٠١ .ها پیبندی در  تهیه وسایل و قالـب مترمربع ۵٠٠,١۴٣  

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

 ریزی درجا.
٠٨٠١٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١٧۵  
های بتن که، بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 متر باشد. ٢حداکثر  ها آنارتفاع 
٠٨٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١٨٣  
های بتن که، بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 متر باشد. ٣متر و حداکثر  ٢بیش از  ها آنارتفاع 
٠٨٠٢٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۴٣  
های بتن که، بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 متر باشد. ۵متر و حداکثر  ٣بیش از  ها آنارتفاع 
٠٨٠٢٠٣ 

 مترمربع ٢۶٩,٠٠٠  
های بتن که، بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 متر باشد. ٧متر و حداکثر  ۵بیش از  ها آنارتفاع 
٠٨٠٢٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٠٠  
های بتن که، بندی دیوارها و ستون تهیه وسایل و قالـب

 متر باشد. ١٠متر و حداکثر  ٧بیش از  ها آنارتفاع 
٠٨٠٢٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,١٨٣  
متر که ۵ی با دهانه تا ها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب

یل شده باشد.  از دال ساده تش
٠٨٠٣٠١ 

 مترمربع ٢٣٩,٠٠٠  
۵ی با دهانه بیش از ها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب

یل شده باشد. ١٠متر تا   متر که از دال ساده تش
٠٨٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٢٢٠,٠٠٠

متر تا ٨ی با دهانه ها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب
متر، که مرکب از تیر و دال وقت که ارتفاع تا زیر تیر ١٢

 متر باشد. ٣حداکثر 

٠٨٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢۶٠

متر تا ٨ی با دهانه ها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب
زیر تیر بیشمتر، مرکب از تیر و دال وقت که ارتفاع تا  ١٢
 متر باشد. ۵متر و حداکثر  ٣از 

٠٨٠٣٠۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٩۵

متر تا ٨ی با دهانه ها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقت که ارتفاع تا زیر تیر بیش ١٢
 متر باشد. ٧متر و حداکثر  ۵از 

٠٨٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ٣٧۵,۵٠٠

متر تا ٨ی با دهانه ها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقت که ارتفاع تا زیر تیر بیش ١٢
 متر باشد. ١٠متر و حداکثر  ٧از 

٠٨٠٣٠۶ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢۴٣

١٢ی با دهانه بیش از ها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب
دال وقت که ارتفاع آن تا زیرمتر، مرکب از تیر و  ٢٠متر تا

 متر باشد. ٣تیر حداکثر 

٠٨٠٣٠٧ 
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۵١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٢٨۶,۵٠٠

١٢ی با دهانه بیش ازها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقت که ارتفاع تا زیر تیر ٢٠متر تا

 متر باشد. ۵متر و حداکثر  ٣بیش از 

٠٨٠٣٠٨ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣٢۴

١٢با دهانه بیش از  یها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب
متر، مرکب از تیر و دال وقت که ارتفاع تا زیر تیر ٢٠متر تا

 متر باشد. ٧متر و حداکثر  ۵بیش از 

٠٨٠٣٠٩ 

  
 مترمربع ۴٠٨,٠٠٠

١٢ی با دهانه بیش از ها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب
تیر و دال وقت که ارتفاع تا زیر تیرمتر، مرکب از  ٢٠متر تا

 متر باشد. ١٠متر و حداکثر ٧بیش از 

٠٨٠٣١٠ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٨٢٠

ل صندوقهها پلبندی تابلیه  تهیه وسایل و قالـب ی به ش
ای) با هر دهانه و هر عرض و هر ارتفاع صندوقه با (طره

 دستگاه شاریو.

٠٨٠٣١١ 

 ٠٨٠۴٠١ برای سطوح از قالـب که دارای انحنا باشد. بها اضافه مترمربع ١١١,٠٠٠  

 مترمربع ۴٨,٣٠٠  
بندی هرگاه قالـب الزاما در ی قالـبها ردیفبه  بها اضافه

 کار باق بماند.
٠٨٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ٣٧,٨٠٠

بندی هر گاه عملیات در زیر تراز سطح ی قالـببها اضافه
ش با تلمبه موتوری در آبهای زیرزمین انجام شود و آب

 حین اجرای کار ضروری باشد.

٠٨٠۴٠٣ 

  
عب ١٢,٩٠٠ دسیمتر م

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

 درز.

٠٨٠۵٠١ 

  
عب ٨,١٣٠ دسیمتر م

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

 درز.

٠٨٠۵٠٢ 

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

 ریزش خاک در پی ها در هر عمق.
٠٨٠۶٠١ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١۵٣

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

اعمال ٠٨٠٧٠٢ی ردیف کسربهاعدد باشد،  ٢۴بیشتر از 
 میشود).

٠٨٠٧٠١ 

  

 مترمربع -٨٠٠

در صورت که تعداد تیرها بیشتر ٠٨٠٧٠١به ردیف  کسربها
عدد، ٢۴عدد باشد، به ازای هر عدد تیر مازاد بر  ٢۴از 

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

٠٨٠٧٠٢ 
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۵٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

با پشـت بند، چوب بسـت و بندی قالـبتهیه وسایل و 
وها و تمام تجهیزات الزم برای  یها قالبداربسـت و س

 لغزنده قایم در صورت که سطح مقطع سازه ثابـت باشد.

٠٨٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

با پشـت بند، چوب بسـت و بندی قالـبتهیه وسایل و 
وها و تمام تجهیزات الزم برای  یها قالبداربسـت و س

 صورت که سطح مقطع سازه متغیر باشد. لغزنده قایم در

٠٨٠٨٠٢ 

  
عب ١٢۴,۵٠٠  مترم

تهیه وسایل و چوب بسـت برای تثبیت جدار تونل در
ی سنگ سخـت ترک دار و سنگ فرسوده و غیرها زمین

ن.  هم

٠٨٠٩٠١ 

عب ٣۶٢,٠٠٠    مترم
تهیه وسایل و چوب بست برای تثبیت جدار تونل در

.ی خاک سست و یا ها زمین  غیر مقاوم و ریزش
٠٨٠٩٠٢ 

 مترمربع ٢٧٢,٠٠٠  
٢تا ارتفاع  ها تونلبندی بتن پوشش  تهیه وسایل و قالب

 متر از خط پروژه.
٠٨١٠٠١ 

 مترمربع ۴۵٣,٠٠٠  
به ارتفاع ها تونلبندی بتن پوشش  تهیه وسایل و قالب

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

 مترمربع ٢٨٩,٠٠٠  
گیهای قالب ی پارچه الینی بندی کله تهیه وسایل و قالب

 با قطع آرماتور.
٠٨١٠٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٨١  
گیهای قالب ی پارچه الینی بندی کله تهیه وسایل و قالب
 بدون قطع آرماتور.

٠٨١٠٠۴ 

  

 درصد ۴

بندی درتونل هرگاه فاصله ی قالبها ردیفبه  بها اضافه
ترین دهانه دسترس بیش از  قالب متر ٢۵٠بندی از نزدی

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

٠٨١٠٠۵ 

  
 درصد ١٫۵

در صورت ٠٨١٠٠۴ال  ٠٨١٠٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
بوده و نشت آب بهی آبدار ها زمینبندی در  که قالب

 ای و ناپیوسته باشد. صورت قطره

٠٨١٠٠۶ 

  
 درصد ۴

در صورت ٠٨١٠٠۴ال  ٠٨١٠٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
ی آبدار بوده و نشت آب بهها زمینبندی در  که قالب

 صورت روان و جاری باشد.

٠٨١٠٠٧ 



 گرد با میل  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۵٣  
 

 

ردبا   فوالدی  . کارهای نهم  فصل  میل
 

  مقدمه
 
ها،  در نقشه  شده  ابعاد درج  كار، طبق  گيرد، وزن مي  كار صورت  وزن  بر اساس ها آنواحد   بهاي  پرداخت  كه  ييها رديفدر مورد  .1

و منظور   ، محاسبه سازنده  كارخانه  يا جدولهاي  استاندارد مربوط  مأخذ جدولهايبه و   تنظيمي  جلسات  ، دستور كارها و صورت مشخصات
 خواهد شد.

  گونه هيچ  بابت  و از اين  منظور شده  واحد مربوط  يها قيمت، در  آرماتوربندي  يا سيم  ود و مفتولالكتر  و مصرف  تهيهبه   مربوط  هاي هزينه .2
 شود. نمي  پرداخت  وزني  يا اضافه بها اضافه

و در   قرار گرفته  ها مورد استفادهميلگرد(اعم از مصالح فلزي يا پالستيكي)   فاصله  منظور حفظبه   مورد نياز كه  خركها و سنجاقكهاي  بهاي .3
 . است  پرداخت  قابل  مربوط  يها رديف  و طبق  شده  تنظيم  هاي جلسه صورت  مانند، بر اساس مي  باقي  بتن
ديگر از   و نصف 090501  از رديف ها آن  وزن  باشد، نصف  اي و مهره  ديگر پيچ  و از سوي  سو جوش  مهار از يك  ميل  كه  در صورتي .4

 شود. مي  پرداخت 090502  رديف
، از 050801  رديف  يبها اضافه،  فصل  از اين  مربوط  يها رديف  بر پرداخت  شود، عالوه  مصرف  يا بارت  در شمع ميلگرد  كه  در صورتي .5

و   بايد قبالً بسته ميلگرد.  نيست  پرداخت  ، قابل090401  رديف  يبها اضافه،  رديف  اين  شود. با پرداخت مي  ، پرداخت كوبي و شمع  حفاري  فصل
از   جلوگيري  شود. براي  متصل  پي ميلگردبه ،  و مشخصات  نقشه  شود و بعداً مطابق  جاگذاري  حفر شده  در محل  ريزي از بتن  و قبل  شده  آماده

  داخلي  حلقه  ، يك قفس  متر طول 2در هر   ، بايد حداقل شده  حفاري  محلدر   و جاگذاري  حمل  هنگامبه ها، ميلگرد  قفس  تغيير شكل
  ها، بايد طبقميلگرد  روي  بتني  پوشش  و تأمين  حفر شده  و محل ميلگرد  قفس  محور كردن هم  شود. براي  نصب )Ring Bracing(  نگهدارنده
  رديف  بهاي در اضافه  ياد شده  ديسكهاي  و نصب  تهيه  شود. بهاي  ر نصبمت 3  حداقل  فاصلهبه ،  نگهدارنده  بتني  ديسكهاي  مشخصات

 . است  ، منظور شده050801
 . است  شده  متر در نظر گرفته 10حداكثر   تا ارتفاع  كارهاي  برآورد هزينه  براي  فصل  اين  يها رديف  قيمت .6
،  كابل  جاگذاري  مخصوص  ، غالف مختلف  كابلهاي  براي  هر قطر، گيرهبه   كابل ، مانند مصالح  تمام  تهيه  ، شامل090701  رديف  قيمت .7

  و جاگذاري  غالف  درون  كابل  و جاگذاري  ، بستن كردن  ، خم دستمزد بريدن  انضمامبه ،  پالستيكي  و لوله  بندي آب  ، نوار چسب داخلي  فنرهاي
  و همچنين  سيمان  دوغاب  و تزريق  با تهيه  كابلها، همراه  و دستمزد كشيدن  و قالب  گيره  بردن كاربه   هزينه  ، همچنين مخصوص  در محل  غالف

  كابل  تئوري  وزن  هر كيلوگرم  و بازاي  است  و مشخصات  نقشه  ، طبق مورد لزوم  سيمان  ماسه  منافذ با مالت  كابلها و پر كردن  دستمزد قطع
  و حمل  بارگيري  شود. بهاي مي  مشاور)، پرداخت  يا با نظر مهندس  فعال  هر گيره  پشت متر سانتي 80  اضافهبه   هشد  كار رفتهبه   كابل  (طول
به قبالً   كه  آن  دهنده  انبار تحويل  كابل  و مبدأ حمل  است  ، منظور شده090701  ، در قيمت در كارگاه  كيلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  كابل

كيلومتر از  30مازاد بر   حمل  كيلومتر، باشد، هزينه 30بيشتر از   حمل  فاصله  شود. چنانچه مي  ، در نظر گرفته است  مشاور رسيده  هندستأييد م
به   ياضاف  پرداخت  گونه مورد نياز، هيچ  و ساير لوازم  ، غالف ، قالب گيره  حمل  خواهد شد. بابت  پرداخت  ونقل حمل  در فصل  مربوط  رديف
  كرد و منافذ بين  قطع  برش  با دستگاه  مربوط  گيره  يمتر سانتي 5  حداقل  ها را از فاصله كابلها، بايد ميله كشش  از اتمام  نخواهد آمد. پس  عمل
  ها و گيره ميله  ، روي سيمان  غابدو  از تزريق  شود، كامالً مسدود نمود و پس  آن  با فشار بايد داخل  كه  را با خمير مناسب  مربوط  ها و گيره ميله

 اندود كرد.  كيلوگرم 600عيار به   سيمان  ماسه  را با مالت
ي اين ها رديفبراساس   TBMي حفاري شده با دستگاه ها تونلساخته بتني (سگمنت) براي نصب در  قطعات پيش هزينه آرماتوربندي .8

 شود و هرگونه پرداخت ديگري، از اين بابت مجاز نيست. پرداخت ميفصل (بدون اعمال ضريب صعوبت حفاري داخل تونل) 



 گرد با میل  فوالدی  کارهای.  نهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٩٠٠,٢۴  
رد ساده به قطر تا تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل

 برای بتن مسلح با سیم پیچ الزم. متر میل ١٠
٠٩٠١٠١ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٢٣  
رد ساده به قطر تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل

 برای بتن مسلح با سیم پیچ الزم. متر میل ١٨تا  ١٢
٠٩٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٢,٨٠٠

رد ساده به قطر تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
برای بتن مسلح با سیم پیچ متر میل ٢٠و بیش از  ٢٠

 الزم.

٠٩٠١٠٣ 

 عدد ۶٠٠,٢٠  
تهیه و نصب قالب آهنگری شده برای نصب در قطعات

.  پیش ساخته بتن
٠٩٠١٠۴ 

  
 کیلوگرم ٣٠٠,٢۵

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

٠٩٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٠,٩٠٠

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

 پیچ الزم.

٠٩٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٠,١٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AII  برای بتن مسلح بامتر میل ٢٠و بیش از ٢٠به قطر ،

 سیم پیچ الزم.

٠٩٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢۵,۶٠٠

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

٠٩٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢١,٠٠٠

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

 پیچ الزم.

٠٩٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٠,٢٠٠

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

 سیم پیچ الزم.

٠٩٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٩١٠

ردی ها ردیفبه  بها اضافه چنانچه عملیات پایین تراز میل
ش با تلمبه موتوری در آب های زیرزمین انجام شود و آب

 حین اجرای کار، ضروری باشد.

٠٩٠۴٠١ 

اری الزم. کیلوگرم ٢٩,٨٠٠    ٠٩٠۵٠١ تهیه و نصـب میل مهار با جوش

 ٠٩٠۵٠٢ تهیه و نصـب میل مهار با پیچ و مهره. کیلوگرم ٨٠٠,٣۵  



 گرد با میل  فوالدی  کارهای.  نهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٣۴

تهیه، ساخـت و نصـب میل مهار دنده شده (بولـت) از هر
ردنوع  ، با پیچ و مهره مربوط و کار گذاری درمیل
 الزم، قبل از بتن ریزی. های محل

٠٩٠۵٠٣ 

 ٠٩٠۵٠۴ وسیله تپانچه.به تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست  عدد ٩,٨٣٠  

  
 کیلوگرم ١٣,٩٠٠

ردتهیه و اجرای داول از  ساده با پوشـش رنـ میل
و موارد ها فرودگاهاپوکس یا مانندآن، برای روسازی بتن 

 مشابه آن.

٠٩٠۶٠١ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,١۵

ردتهیه و اجرای داول از  ساده با رنـ اپوکس میل
باشد، (Cap)یامانندآن،در صورت که داول دارای کالهـ 

 و موارد مشابه آن. ها فرودگاهبرای روسازی بتن 

٠٩٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم 

تهیه کابل و سایر مصالح و وسایل الزم و انجام عملیات
کشیدن کابل، در تیرهای بتن 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 ۴٠٠,۴٢  



  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل
 

  مقدمه
 
 . است ST37مانند   معمولي  فوالد نرم  ، از نوع فصل  در اين  فوالد منظور شده .1
استاندارد   هاي مأخذ جدول  و به  تئوريك  وزن  كار طبق  گيرد، وزن مي  كار صورت  وزن  بر اساس ها آن  پرداخت  كه  ييها رديفدر مورد  .2

 ظور خواهد شد.و من  ، محاسبه سازنده  كارخانه  يها يا جدول  مربوط
  و كارهاي  زدن ، سنگ و همچنين  ، پرچكاري و مهره  پيچ  ، بستن ، جوشكاري ، سوراخكاري برشكاري  ، بهاي فصل  اين  يها رديف  در تمام .3

  واحد مربوط  يها قيمت، در  و مانند آن  ، پرچ و مهره  الكترود، و پيچ  و مصرف  تهيهبه   مربوط  هاي ، هزينه . همچنين است  ، منظور شده مشابه
 نخواهد شد.  پرداخت  وزن  يا اضافه بها اضافه  بابت  و از اين  منظور شده

و  ميلگرد،  ، تسمه ، از ورق فلزي  يها پل  قطعات  و ساختن  مصالح  تهيه  شامل 100204تا  100201و  100104تا  100101  يها رديف  بهاي .4
ي مذكور بابت ها رديفپرداخت هزينه عمليات هر يك از . است  ضدزنگ  رنگ  دست  ، با يك در هر ارتفاع  آن  و نصب  مختلف  هاي پروفيل

ر در قبال اخذ درصد مبلغ رديف در پيمان متناسب با كار اجرا شده و تاييد مهندس مشاو 80قطعات آماده شده قبل از نصب، حداكثر تا 
 . نامه بانكي معتبر مجاز است ضمانت

  لزوم  درصورت  و جوشكاري  هر طولبه   نورد شده  از پروفيلهاي  فلزي  يها شمع  تهيه  هزينه  ، شامل100502و  100501  يها رديف  بهاي .5
و   كار رود، محاسبهبه   شده  تنظيم  هاي مجلس   صورتار و ، دستور ك ، مشخصات نقشه  طبق  كه  شمع  هر كيلوگرم  ازايبه ، ها قيمت  ، اين است

 شود. مي  پرداخت
باشد و نيز  مي  الزم  با جوشكاري ها آناز   و يا تركيبي  ، نبشي ، ناواني ، ورق از تيرآهن  فلزي  يها شمع  تهيه  هزينه  شامل 100506  رديف  بهاي .6

 باشد. مي  الزم  با جوشكاري  يا ورق  از سپر فلزي  توخالي  فلزي  شمع  تهيه  هزينه  شامل 100507  بهاي
سپر   شود كه مي  پرداخت  و تنها در مواردي  است  مختلف  هاي اندازه  ابعاد و انواعبه ،  فلزي  سپرهاي  تهيه  هزينه  شامل 100503  رديف  بهاي .7

، در  از كوبيدن  پس  در بار اول  شود كه مي  پرداخت  ، در صورتي رديف  اين  املك  بماند. قيمت  كارفرما در كار باقي  يا با تصويب  نقشه  طبق
  دستگاه  و تشخيص  با محاسبه  رديف  شود، درصد پرداخت  گذاشته  باقي  در زمين  بار مصرف  از يك  بيش  كه  بماند. در مورد سپري  باقي  زمين

 . است  منظور شده  پنجم  فصل  يها قيمتدر   آن  استهالك  شود ميزان  خارج  سپر از زمين  كه  و تاييد كارفرما خواهد بود. در مواردي  نظارت
  باشد، بابت  است شده  مشاور ساخته  يا دستور كار مهندس  نقشه  طبق  كه  آن  رود كمتر از طول فرو مي  در زمين  كه  فلزي  شمع  طول  هر گاه .8

  شمع  اضافي  طول  آنكه  شرط  شود. به مي  پرداخت  مربوط  رديف  كامل  بهاي  است  قرار گرفته  طبيعي  از زمين  جخار  كه  از شمع  قسمت  آن  تهيه
 ديگر نباشد.  يها شمعدر   استفاده  قابل

 است. 9/10بهاي پيچ و مهره منظور شده در اين فصل، از نوع  .9
 باشد. پروفيل بال پهن در كالفبندي،  به كل وزن كالفبندي قابل اعمال ميدر صورت استفاده از  100303 به رديف بها اضافه .10
 ،  منظور از دهانه، فاصله داخل به داخل بين دو پايه هر دهانه در ارتفاع زير تابليه در امتداد محور راه است.ها پلدر  .11
 
 
 

 



  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٣  
یها پلتهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 

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

 کیلوگرم ١٠٠,٣۵  
یها پلتهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 

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

 کیلوگرم ٧٠٠,٣۵  
یها پلتهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 

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

 کیلوگرم ٣٩,١٠٠  
یها پلتهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای 

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

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٩  
یها پلتهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 

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

 کیلوگرم ۴١,١٠٠  
یها پلتهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 

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

 کیلوگرم ۴١,٧٠٠  
یها پلتهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 

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

 کیلوگرم ١٠٠,۴۵  
یها پلتهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای 

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

  
 کیلوگرم 

گیر و ساخـت و نصـب های بهمن تهیه مصالح فلزی گالری
 با مقاطع فوالدی، به طور کامل. ها آن

١٠٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,۴٠

از تیرآهن ها تونلبندی داخل  تهیه مصالح فلزی برای کالف
معمول و مانند آن (قاب)، ساخت و نصب آ نها به طور

 کامل، در حال که در کار باق بماند.

١٠٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ٣١,٧٠٠

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

 حال که در کار باق بماند.

١٠٠٣٠٣ 

  

 درصد ۵

تونل هرگاه در ١٠٠٣٠٣ و ١٠٠٣٠٢ی ها ردیفبه  بها اضافه
متر باشد، ٢۵٠ترین دهانه دسترس بیش از  فاصله از نزدی
متر ٢۵٠ بار، متر دوم ی ٢۵٠برای  ،متر ٢۵٠به ازای هر

 های بیشتر. سوم دو بار، و به همین ترتیب برای طول

١٠٠٣٠۴ 

 کیلوگرم ٣,٩٢٠  
، در صورت استفاده از١٠٠٣٠٢نسبت به ردیف  بها اضافه

 پروفیل بال پهن.
١٠٠٣٠۵ 

  
 درصد ١٫۵

در صورت که ١٠٠٣٠٣و  ١٠٠٣٠٢ی ها ردیفبه  بها اضافه
و نشت آب به ی آبدار بودهها زمینقاب گذاری یا لتیس در 

 ای باشد. صورت قطره

١٠٠٣٠۶ 



  سنگین  فوالدی  کارهای.  دهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۵٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 درصد ۴

در صورت که ١٠٠٣٠٣و   ١٠٠٣٠٢ی ها ردیفبه  بها اضافه
ی آبدار بوده و نشت آب بهها زمینقاب گذاری یا لتیس در 

 صورت روان و جاری باشد.

١٠٠٣٠٧ 

  

 مترطول 

ای شانهتهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط 
، بامتر میل ٢۵دار خارج با میزان جابجایی  فوالدی دندانه

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

١٠٠۴٠١ 

  

 مترطول 

ای شانهتهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط 
، بامتر میل ۵٠دار خارج با میزان جابجایی  فوالدی دندانه

بندی و پیچ و مهره مربوط در سطح آبورقه الستی 
 اتومبیل روی پل.

١٠٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣٠  
تهیه مصالح فلزی و ساخـت و نصـب پوشـش فلزی برای

 .ها پلدرز انبساط در 
١٠٠۴٠٣ 

 ١٠٠۵٠١ به هر اندازه. Hی فلزی بامقطع ها شمعتهیه  کیلوگرم   

 ١٠٠۵٠٢ هر اندازه. ی فلزی لوله ای بهها شمعتهیه  کیلوگرم ١٩,٧٠٠  

 کیلوگرم ۴٠٠,٢٠  
تهیه سپرفلزی به هراندازه، در صورت که سپر در محل

 کوبیده شده باق بماند.
١٠٠۵٠٣ 

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

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

 کیلوگرم ۶٠٠,٣٣  
و سپرهای بتن پیش ها شمعتهیه و نصـب حفاظ فلزی نوک 

 ساخته.
١٠٠۵٠۵ 

 کیلوگرم ٢٣,٠٠٠  
، نبش یا ترکیبی از تهیه شمع فلزی از تیرآهن، ورق، ناودان

 .ها آن
١٠٠۵٠۶ 

 ١٠٠۵٠٧ تهیه شمع فلزی توخال از سپر فلزی یا ورق. کیلوگرم ٢٢,٠٠٠  

  
 کیلوگرم 

، در صورت١٠٠١٠۴تا  ١٠٠١٠١ی ها ردیفبه  بها اضافه
 .٣٧STبه جای فوالد   ۵٢STاستفاده از فوالد 

١٠٠۶٠١ 



  سب  الدیفو  . کارهای یازدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۵٩  
 

 

  سب  فوالدی  . کارهای یازدهم  فصل
 

  مقدمه
 
استاندارد   مأخذ جدولهايبه و   تئوريك  وزن  كار طبق  گيرد، وزن مي  كار صورت  وزن  بر اساس ها آن  پرداخت  كه  ييها رديفدر مورد  .1

 و منظور خواهد شد.  محاسبه  سازنده  كارخانه  يا جدولهاي  مربوط
  و كارهاي  زدن ، سنگ و همچنين  ، پرچكاري و مهره  پيچ  ، بستن ، جوشكاري ، سوراخكاري برشكاري  ، بهاي فصل  اين  يها رديف  در تمام .2

منظور   واحد مربوط  يها قيمت، در  و مانند آن  ، پرچ و مهره  الكترود، پيچ  و مصرف  تهيهبه   مربوط  هاي ، هزينه . همچنين است  ، منظور شده مشابه
 نخواهد شد.  پرداخت  وزن  يا اضافه بها اضافه  بابت  از اين و  شده

  يها فصل  يها رديفاز   ، جداگانهها آن  سازي و پي  كني پي  دارد، هزينه  سازي و پي  كني پيبه نياز  ها آن  اجراي  كه  فصل  از اين  ييها رديف .3
 شود. مي  پرداختكار   حجم  قلت  علت  به 30/1  ضريب  با اعمال  مربوط

در بقيه  باشد. مي  شده  در نظر گرفته  مشخصات  به  با توجه  گالوانيزه 9/10يا  8/8  از نوع 110103  در رديف  شده  بكار برده  و مهره  پيچ .4
 چنانچه پيچ و مهره مصرف شود از نوع فوالد نرم معمولي است. ها رديف

كمتر يا   ضخامت  دستور كارفرما اين  طبق  باشد چنانچه مي  ميكرون 100  ميزان  ها به ها و زبانه سمهت  كردن  گالوانيزه  براي 110105  رديف .5
 شود. مي  مزبور محاسبه  متناسباً از رديف  آن  بيشتر شود بهاي

بـه  باتوجـه   (overlap)اب همپوشـاني  سـ تحوالدي نصب شده بـا ا ف هاي س وزن تئوريك شبكه، براسا(wire mesh)هاي فوالدي   وزن شبكه .6
 شود.   يم هبساحها و مشخصات فني ويا دستور كار مربوط م  نقشه

 هاي ناشي از موارد زير در نظر گرفته شده است : پيش جوش (مش) هزينه ميلگردي اجراي شبكه ها رديف. در 7
شـود و   هايي كه براي تثبيت مش نصب ميميلگرد . تهيه، آماده سازي و نصب مهار كننده هاي مورد نياز (سنجاقي، هر نوع مالت سيماني،7-1

 شود)، هاي فوالدي كه به كمك تفنگ بادي نصب مي هاي انتظار و يا ميخ سيم
 هاي مورد نياز. . بريدن و خم كردن، نصب و تثبيت و منطبق كردن شبكه فوالدي در هر ارتفاع با سطوح حفاري شده، توسط مهار كننده7-2



  سب  فوالدی  . کارهای یازدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۶٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم 

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی راه (گاردریل)
از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصاالت مربوط برای کناره

. ها پلهای راه و   ازنوع خارج

١١٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,٣٣

تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی راه (گاردریل)
از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصاالت مربوط برای کناره

 از نوع ساخـت داخل کشور. ها پلهای راه و 

١١٠١٠٢ 

 کیلوگرم ٩٠٠,٣۴  
های آجدار فوالدی به ابعاد مختلف تهیه و نصب تسمه

 برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم.
١١٠١٠٣ 

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

 بتن پیش ساخته برای مسلح کردن خاک.
١١٠١٠۴ 

 کیلوگرم ۶٠٠,١٣  
در صورت که ١١٠١٠۴و  ١١٠١٠٣ی ها ردیفبه  بها اضافه
رون گالوانیزه شوند. ١٠٠میزان   ها و زبانه ها به تسمه  می

١١٠١٠۵ 

 کیلوگرم ٢٧,١٠٠  
ل و تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و عالیم راه به هرش

 به غیر از صفحه تابلو. ها آناندازه، ساخـت و نصـب کامل 
١١٠٢٠١ 

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

ل و اندازه و نصـب کامل آن.  هرش
١١٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ٨٠٠,٣۵  
، تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبش

 .ها آنناودان و مانند 
١١٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ٣۶,۶٠٠  
تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با پروفیلهای

.  توخال
١١٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ٣۵,۶٠٠  
تهیه و نصـب تور سیم گالوانیزه حصاری برای حفاظ

 با لوازم اتصال. ها آنو مانند  ها پلاطراف جاده ها 
١١٠٢٠۵ 

 ١١٠٢٠۶ تهیه و نصـب سیم خاردار با اتصاالت الزم. کیلوگرم ۶٠٠,٣٣  

  
 کیلوگرم ٢٠٠,٢۵

، تهیه، ساخـت و کارگزاری پایه، دستـ فلزی از نبش
، تیرآهن و مانند آن، برای نصـب سیم سپری، ناودان

 خاردار یا تور سیم و سایر کارهای مشابه.

١١٠٢٠٧ 

 کیلوگرم ۶٠٠,٣٢  
تهیه مصالح فلزی و ساخـت و نصب تابلوهای عالیم ثابت

 آهن. خط خطوط راه
١١٠٢٠٨ 

 کیلوگرم ۴۶,۶٠٠  
، برای تهیه و نصب لوله، سر ناودان و درپوشهای چدن

 و موارد مشابه آن. ها پلتخلیه آبهای سطح روی 
١١٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ٧٠٠,٢۶

روی ها آنتهیه درپوشهای چدن با قابهای مربوط و نصـب 
ها، به انضمام تهیه و به کار بردن مصالح الزم برای چاه

یم قابها.  تح

١١٠٣٠٢ 



  سب  فوالدی  . کارهای یازدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۶١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٢٣,٨٠٠

ی فلزی رویها پلهای فلزی و انواع  تهیه و نصـب دریچه
، تیرآهن، ورق و سایر پروفیل های ابروها و کانالها از ناودان

اری و ساییدن.  الزم با جوش

١١٠٣٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢۶,۵٠٠

ه  ردتهیه شب ردجوش (مش) ساخته شده از  پیش میل میل
ساده، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم پیچ

 الزم.

١١٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٩,١٠٠

ه  ردتهیه شب ردجوش (مش) ساخته شده از  پیش میل میل
بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم پیچآجدار، به انضمام 

 الزم.

١١٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم ۵١,٢٠٠

ه  ردتهیه شب ردجوش (مش) ساخته شده از  پیش میل میل
، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراهها تونلساده داخل 

 با سیم پیچ و سیم انتظار الزم.

١١٠۴٠٣ 

  
 کیلوگرم ۵٣,٨٠٠

ه  ردتهیه شب پیش جوش (مش) ساخته شده از میل
رد ، به انضمام بریدن و کارها تونلآجدار داخل  میل

 گذاشتن همراه با سیم پیچ و سیم انتظارالزم.

١١٠۴٠۴ 

  

 درصد ۵٫۵

بندی درتونل هرگاه فاصله ی مشها ردیفبه  بها اضافه
ترین دهانه دسترس بیش از  مش متر ٢۵٠بندی از نزدی

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

١١٠۴٠۵ 

  
 درصد ١٫۵

در صورت که ١١٠۴٠۴و   ١١٠۴٠٣ی ها ردیفبه  بها اضافه
ی آبدار بوده و نشت آب به صورتها زمینبندی در  مش
 ای باشد. قطره

١١٠۴٠۶ 

  
 درصد ۴

در صورت که ١١٠۴٠۴و  ١١٠۴٠٣ی ها ردیفبه  بها اضافه
ی آبدار بوده و نشت آب به صورتها زمینبندی در  مش

 جاری باشد.

١١٠۴٠٧ 



 درجا  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۶٢  
 

 

 درجا  . بتن دوازدهم  فصل
 

  مقدمه
 
 شود.  تعيين  آن  صراحتاً نوع  ، مگر آنكه است  پرتلند معمولي  ، سيمان عام  صورت  به  ، منظور از سيمان فصل  اين  يها رديف  در تمام .1
 خواهد بود.  پيمان  فني  مشخصاتبه   ، با توجه در بتن  مصرف  ، براي يا شكسته  اي رودخانه  طبيعي  صورتبه   و ماسه  شن  انتخاب .2
و   مصـرف   تـا محـل    برداشـت   كيلومتر از مركز ثقل  يك  تا فاصله  و حمل  ، بارگيري سنگي  مصالح  تهيه  ، هزينه فصل  اين  يها رديف  در تمام .3

 يهـا  رديـف   مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل  كيلومتر تجاوز كند. بهاي  از يك  سنگي  مصالح  حمل  فاصله  . هر گاه است  ، منظور شده باراندازي
 هـر   بـراي   و ماسه  شن  مترمكعب 3/1  ، معادل و ماسه  كيلومتر شن  مازاد بر يك  حمل  هزينه  محاسبه  شود. براي مي  ، پرداخت121002 و 121001

 5/0  ، ضـريب  ماسـه   ، براي3/1  ضريب  جايبه باشد،   متفاوت  بتن  و ماسه  شن  تأمين  محل  كه  ود. در صورتيش مي  در نظر گرفته  بتن  مترمكعب
 گيرد. قرار مي  عمل  مالك 8/0  ، ضريب شن  و براي

  كيلومتر، بر اساس 30مازاد بر   حمل  و هزينه  منظور شده ها قيمت، در  كيلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  سيمان  و حمل  بارگيري  هزينه .4
 شود. مي  پرداخت  و نقل  حمل  درفصل  مربوط  يها رديف

،  و باراندازي  مصرف  تا محل  برداشت  كيلومتر از محل  يك  تا فاصله  فصل  واحد اين  يها قيمت، در  مصرفي  آب  و حمل  ، بارگيري بهاي .5
ليتر  250ليتر براي ساخت و  250(ليتر  500  بر مبناي  اضافي  حمل  كيلومتر باشد، بهاي  مازاد بر يك  حمل  فاصله  هر گاه . است  منظور شده

 شود. مي  ، پرداخت با ماشين  خاكي  عمليات  ، از فصل030910  رديف  ، طبق بتن  هر متر مكعب  برايبراي عمل آوري) 
  ، هر گونه نمودن  ، مرتعش مختلف  اشكالبه   بتن  ، ريختن مصرف  محلبه   در كارگاه  شده  ساخته  بتن  ، حمل تن، ساخ مصالح  بندي دانه  هزينه .6

در صورتي  . است  منظور شده ها رديفواحد   ها، در بهاي و ساير هزينه  بتن  نگهداشتن  ، مرطوب بتن  و پاش  ، ريخت كردن  از متراكم  ناشي  افت
 شود. پرداخت مي 120801بعد فاصله ايستگاه بتن تا محل مصرف بايد با تراك ميكسر حمل شود بهاي رديف  كه بتن به لحاظ

 كسرنخواهد شد.  ريزي بتن  يا كمتر باشد، از حجم  متر مكعب 05/0 ها آناز   هر يك  حجم  كه  در بتن  شده  تعبيه  هاي حفره  حجم .7
 .يستن  پرداختقابل  شريفيننظافت (مگر) و بتن ريزي با   هاي براي بتن، 120301  رديفي اهب .8
 شود. نمي  باال پرداختبه   از پي  ريزي بتن  يبها اضافه، 120305و  120304  يها رديفاز   هر يك  با پرداخت .9
 خواهد بود.  ، تا زير دال اعارتف  محاسبه  باشد، مبناي  شده  تشكيل  از دال  پل  تابليه  ، چنانچه120305و  120304  يها رديفدر  .10
بر   عالوه  ييبها اضافه  گونه شود، هيچ  ميكسر انجام  با تراك  آن  ساز و حمل بتن  دستگاه  توسط  بتن  ، ساخت فني  مشخصات  طبق  چنانچه .11

ساز،  بتن  دستگاه  تا محل  بتن  سنگي  مصالحو   كيلومتر آب  مازاد بر يك  حمل  شود، ولي نمي  ، پرداخت فصل  در اين  شده  بيني پيش  يها قيمت
  ، از رديف شده  ريخته  بتن  حجم  ، بر حسب مصرف  ساز تا محل بتن  دستگاه  ميكسر از محل  با تراك  بتن  شود و حمل مي  و پرداخت  محاسبه
 مشاور برسد.  مهندستأييد   ساز بايد به بتن  استقرار دستگاه  محل  حالت  شود. در اين مي  ، پرداخت120801

شستشو و تميز كاري  شامل ،است شده بيني پيش ها تونل در حفاظتي عمليات انجام منظور به كه ،120402 و 120401 يها رديف واحد بهاي .12
 وسايل آزمايش انجام ،آزمايشي هاي پانل تهيه ،آزمايشي هاي نمونه برداشت زودگير، اضافي مواد با پاشي اجراي بتن و مصالح سطوح، تهيه

ها  نقشه روي از شده گيري اندازه نظري مساحت حسب بر ،پرداخت قابل مقادير ،است عمليات صحيح براي اجراي الزم كارهاي و حفاري
 .شد خواهد محاسبه تونل نيمرخ واقعي پرداخت قابل خط طول در (مقطع حفاري طبق نقشه)

به   مربوط  هاي هزينه  تمام  ، شامل است  شده  بيني پيش ها تونلدر   حفاظتي  عمليات  منظور انجامبه   ، كه120505تا  120501  يها رديف  بهاي .13
  تزريق  براي  الزم  كارهاي  و تمام  ، مواد كمكي گيري ، آزمايشها و اندازه تزريق  هاي و لوله  دستگاه  انضمامبه   و تزريق  ، حفر سوراخ مصالح  تهيه
  گيري اندازه  و در برگهاي  مشاور رسيده  مهندس  تصويب و به  شده  تزريق  در واقع  كه  از مقاديري  است  ، عبارت پرداخت  . مقادير قابل است
  پوشش به  مربوط  كار، در قيمت  اين  نخواهد آمد و هزينه  عمل به  اتصالي  تزريق  بابت  اي جداگانه  پرداخت  گونه . هيچ است  شده  ثبت  روزانه
 . است  منظور شده  دايمي
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  در مورد رديف  مصرفي  خشك  و منظور از ماده  است  مصرفي  مواد خشك  براي 120505تا  120502  يها رديفدر   مورد محاسبه  وزن
 باشد. مي  شده  مصرف  سيمان  وزن 120502

  از اجراي  ناشي  هاي هزينه  اضافه  منظور جبرانبه شود و  برآورد مي ، فصل  اين  يها رديفاز   ، با استفادهها شمع  شده  حفاري  محل  ريزي بتن .14
 به  مبنا و با توجه  نيز بر همين  آن  پرداخت  كه  است  شده  بيني ، پيش كوبي و شمع  حفاري  ، از فصل050802  رديف  يبها اضافه، ها شمع  بتن

 شود. مي  انجام 18تا  15  بندهاي
  رواني  شود و بايد داراي مي  انجام  حفاري  از گل  با استفاده  لزوم  و در صورت )Tremie(  ترمي  وسيلهبه   حفاري  در محل  ريزي بتن .15

)Slump( 15  محل  خالي  فضاهاي  تمام  بتن  باشد كه  صورتيبه شود و   انجام  ريزي بتن  بايد در حين  رواني  گيري باشد. اندازه متر سانتي 18تا  
دارد،   ادامه  ريزي بتن  كه  شود، در مدتي  استفاده  مخصوص  از غالف  بتن  ريختن  براي  كه  منظور، در صورتي  اين  ا كامالً پر كند. بهر  حفاري
 12  و حداقل طور مستمربه   باشد و بتن  متر در بتن 3  حداقل  هميشه  آن  انتهاي  كرد كه  بايد توجه  شود، ولي  كشيده  بيرون  كم بايد كم  غالف

در   ترمي  لوله  انتهاي  همواره  شود كه  شود، بايد كامالً دقت  انجام  و بنتونيت  آب  در مخلوط  ريزي بتن  شود. چنانچه  ريخته  در ساعت  متر مكعب
  ها نشان در نقشه  كه  متر باالتر از رقومي  حداكثر يك  تا رقوم  ريزي آيد. بتن  عملبه   جلوگيري  و بنتونيت  آب  شدن  باشد تا از مخلوط  باقي  بتن
  بتن  ريختن  شود تا براي  بريده  مورد لزوم  تا اندازه ها آن  ، بايد سر تمامها شمع  ريزي كار بتن  از اتمام  و پس  خواهد يافت  ، ادامه است  شده  داده
 شود.  كامالً آماده  پايه
  يها شمع  و براي  شمع  متر طول  حداكثر يك  متر، معادل  تا قطر يك  يها شمع  شود، براي  بايد بريده  ، كه از شمع  قسمت  آن  ريزي بتن  بهاي .16

شود،   بايد بريده  كه  از شمع  قسمت  آن  بريدن  شود. بهاي مي  و پرداخت  ، محاسبه و حداكثر برابر قطر شمع  اجرا شده  طول  با قطر بيشتر، معادل
 شود. مي  ، پرداخت تخريب  عمليات  از فصل  مربوط  يها رديف  براساس

  پرشدن  براي  بتن  مصرف  شود، اضافه مي  انجام  ترمي  طريقبه   ، كه آن  خالي  و فضاهاي  شده  حفاري  هاي محلدر   ريزي  بتن  براي .17
  پرداخت  مشاور قابل  يا تأييد مهندس  نقشه  طبق  وريكتئ  درصد مازاد بر حجم 10  ، حداكثر تا سقف شمع  و انبار انتهاي  جداره  سوراخهاي

  مختلف  در اعماق  ، بايد نمودار مصرف بتن  مصرف  از ميزان  و آگاهي  احتمالي  از الغرشدن  و جلوگيري  شده  حفاري  مقطع  كنترل  . براي است
 مشاور برسد.  مهندس  تأييدبه و   ترسيم

  بتن  اجراي  و همچنين  آب  در زير سطح  ريزي و بتن  مخصوص  از غالف  از استفاده  ناشي  ، صعوبت حفاري  هاي محلدر   ريزي در مورد بتن .18
 شود. نمي  پرداخت  بابت  از اين  ييبها اضافهو   منظور شده ها قيمت، در  مسلح در بتن

 . نيست  ختپردا  ، قابل120309  با فينيشر، رديف  ريزي بتن  رديف  با پرداخت .19
به   )، با توجه120404تا  120401  يها رديفدر   مواد زودگير مورد مصرف  استثنايه باشد (ب  ضروري  بتن  هاي از افزودني  استفاده  چنانچه .20
  اين  يها رديفو جزو   واحد موردنظر تهيه  و بهاي  دار، شرح ستاره  يها رديف  تهيه  دستورالعمل  مورد نياز، بر اساس  ماده  و مشخصات  نوع

 شود. منظور مي  فصل
 شود. مي  انجام  بست و چوب  بندي قالب  در فصل  شده  تعيين  روش  طبق  ريزي بتن  ارتفاع  گيري اندازه  فصل  در اين .21

هاي سـطح   يك از قسمت باشد بنابراين ضخامت بتن پاشيده در هيچ ظور از ضخامت بتن پاشيده، حد اقل ضخامت بتن پاشيده شده مين. م22 
هـا و مشخصـات فنـي كمتـر باشـد. هزينـه بـتن پاشـيده شـده اضـافي بـراي پركـردن               بتن پاشي نبايستي از ضخامت خواسته شده طبق نقشه

قل ضخامت مورد نياز و همچنين هزينه بتن اتالفي و تميز كردن محيط كار از بتن اتالفي و خـارج كـردن آن   داناهمواريهاي سطحي و تامين ح
 مواد در بهاي رديف بتن پاشي منظور گرديده و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي صورت نخواهد گرفت

 ي بتن پاشي هزينه اجراي عمليات در سطوح با هر زاويه و ارتفاع منظور شده است.ها رديف. در بهاي 23
آب بسيار شديد باشد و خروج آب با ريزش شديد مقطع گيرد كه نشت  فقط به مقاطعي از تونل تعلق مي 120405ي رديف بها اضافه. 24

 حفاري توأم باشد. رديف فوق پس از تاييد مهندس مشاور و تاييد كارفرما قابل پرداخت مي باشد.
 باشد. در مقاطع آبدار تونل با تاييد مهندس مشاور مي 120404و  120403ي ها رديف. شمول هر يك از 25
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و  120703ي بتن پاشي و بتن ريزي در تونل بهاي مربوط بر اساس رديف ها رديفكيلوگرم در  300. در صورت مصرف سيمان مازاد بر 26
 شود. با اعمال ضريب صعوبت عمق تونل محاسبه و پرداخت مي

قابل  120902مامي بتن ريزي از رديف . چنانچه تونل بصورت تمام مقطع و با قالب يكپارچه بتن ريزي شود با تاييد مهندس مشاور ت27
 پرداخت مي باشد.

 .نيست اعمال قابل 120107 رديف به 120703 رديف يبها اضافه. 28
شده  كني پيريزي مستقيما در زمين  بندي نباشد و بتن با بتن وزني نياز به اجراي قالب ها پي. چنانچه به تاييد مهندس مشاور براي اجراي 29

شود. به عنوان مثال اگر ابعاد پي طبق  به ابعاد پي طبق نقشه اضافه مي متر سانتي 3اسبه حجم بتن پي، از هر طرف مقدار انجام شود براي مح
 متر باشد. حجم بتن منظور شده برابر خواهد بود با: 1متر طول و ارتفاع پي بتني  11متر عرض،  5/1نقشه داراي 
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 ):121102و  121101ي ها رديف( ي بتني غلتكي اجراي رويه . در30
ي ها راهاجراي بتن غلتكي در روسازي  راهنماي طراحي و"امور نظام فني با عنوان  354تمام مشخصات فني مندرج در نشريه شماره  -

 و همچنين مشخصات فني خصوصي پيمان بايد رعايت شود. "كشور
تن بر ساعت و از نوع شافت دوقلو و فينيشر از نوع چرخ زنجيري  120حداقل ظرفيت  ساز (بچينگ) مورد استفاده بايد داراي ايستگاه بتن -

صورت ماشين آالت مورد استفاده بايد با مشخصات مندرج در مشخصات فني ي بتني غلتكي باشد. در هر  مخصوص اجراي رويه
 خصوصي پيمان مطابقت داشته باشد.

 مگاپاسكال منظور شده است. 3روزه برابر با  28نمونه مشخصه و مقاومت خمشي  30C مشخصه بتن داراي حداقل رده مقاومت فشاري -
هاي توليد، پخش، تراكم با هر ضخامت، تامين و حمل آب مورد نياز  بتن، صعوبت لح ومصا ) هاي مربوط به افت و ريز (پرت تمام هزينه -

 (احتمالي) و بندهاي طوليسازي بندهاي  آمادهبرداري و  ، لبهروزه تا فاصله يك كيلومتر 7آوري  آوري اوليه آني و عمل ساخت و عمل
 لحاظ شده است. مصالح واريختهبارگيري، حمل و تخليه  اجرايي مراحل كار، عرضي

 شود. پرداخت مي 2/1با اعمال ضريب  121002و  121001ي ها رديفحسب مورد از  هزينه حملبراي حمل بتن مازاد بر يك كيلومتر،  -
ي مربوط به صورت اقالم غيرپايه ها رديفهاي بتن (شيميايي و معدني) و همچنين سرباره و الياف  در صورت نياز به انواع افزودني -

 دار) توسط دستگاه برآورد كننده تهيه و در انتهاي فصل آورده شود. (ستاره
و  121101از رديف شماره  متر سانتي 20باشد، بهاي حجم واقع تا ضخامت  متر سانتي 20ي بتني غلتكي بيشتر از  چنانچه ضخامت رويه -

 شود. پرداخت مي 121102از رديف  متر سانتي 20حجم واقع در ضخامت باالي 
و ديگر فصول  ي فصل پانزدهمها رديفي بتني غلتكي اجرا شده نياز به اجراي آسفالت باشد هزينه آن بر اساس  چه بر روي اليهچنان -

 شود. محاسبه مي مرتبط
ي ها رديفچنانچه مطابق با مشخصات فني خصوصي پيمان و دستور كار كارفرما نياز به اجراي نوار آزمايشي باشد، هزينه كار بر اساس  -

 شود. ي بتني غلتكي پرداخت مي رويه
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ۵٠٠,۴٢٣  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عـب ١٠٠، با ای رودخانهمصالح  کیلو گرم سیمان در متر م

 بتن.

١٢٠١٠١ 

  
عب ٠٠٠,۴٧۶  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عـبکیلو گرم سیمان  ١۵٠، باای رودخانهمصالح  در متر م

 بتن.

١٢٠١٠٢ 

  
عب ۵٠٠,۵٢٩  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عـب ٢٠٠، با ای رودخانهمصالح  کیلو گرم سیمان در متر م

 بتن.

١٢٠١٠٣ 

  
عب ٠٠٠,۵٨۶  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عـب ٢۵٠با، ای رودخانهمصالح  کیلو گرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠۴ 

  
عب ۶٣٩,٠٠٠  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عـب ٣٠٠، باای رودخانهمصالح  کیلو گرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠۵ 

  
عب ۵٠٠,۶٨٨  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عـب ٣۵٠، باای رودخانهمصالح  کیلو گرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠۶ 

  
عب ٧٣٧,٠٠٠  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
عـب ۴٠٠، با ای رودخانهمصالح  کیلو گرم سیمان در مترم

 بتن.

١٢٠١٠٧ 

  

عب ٠٠٠,٧٨۶  مترم

شن و ماسه شسته طبیع یا تهیه مصالح، ساخـت بتن با
سته، از مصالح  کیلو گرم سیمان در ۴٠٠، باای رودخانهش

عـب بتن، بتن ریزی با فینیشر با هر ضخامـت، به متر م
 بندی الزم. انضمام شیب بندی، رگالژ و قالب

١٢٠٢٠١ 

عب ۴٠٠,٣٢    مترم
بتنریزی چنانچه  ی بتنها ردیفبه  بها اضافه

 یا کمتر اجرا شود. متر سانت ١۵های  درضخامت
١٢٠٣٠١ 

عب ۴٠٠,۶٠    مترم
،ها پلپی به باال در دیوارها و پایه  ریزی از ی بتنبها اضافه

 متر. ۵های واقع تا ارتفاع  برای حجم
١٢٠٣٠٢ 

عب ۵٠٠,١١٢    مترم
،ها پلدر دیوارها و پایه  ریزی از پی به باال ی بتنبها اضافه
 متر. ١٠متر تا ۵های واقع در ارتفاع بیش از  حجمبرای 

١٢٠٣٠٣ 

عب ۵٢,٣٠٠    مترم
(دال، تیر وها پلریزی تابلیه و پیاده روی  ی بتنبها اضافه

 متر باشد. ۵تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا 
١٢٠٣٠۴ 



 درجا  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۶۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ۵٠٠,٨٠  مترم

(دال ، تیر و ها پلریزی تابلیه و پیاده روی  ی بتنبها اضافه
متر ١٠متر تا  ۵تیر بیش از  زیر تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا

 باشد.

١٢٠٣٠۵ 

عب ١٠٠,۵۴    مترم
ی بتن درجا برای بتن ریزی تیرهایها ردیفبه  بها اضافه

 تنیده پـس کشیده.
١٢٠٣٠۶ 

عب ٧۴,۶٠٠    مترم
ی هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود وبها اضافه

ش حین  انجام کار با تلمبه موتوری الزام باشد. آب
١٢٠٣٠٧ 

. مترمربع     ١٢٠٣٠٨ زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه های بتن

  
 مترمربع 

ی ماله کش و مرتعـش کردن رویه های بتن دربها اضافه
 .ها فرودگاه

١٢٠٣٠٩ 

عب ٨٠٠,١۵    مترم
ی بتن ریزی درصورت مصرف بتنها ردیفبه  بها اضافه

 دربتن مسلح.
١٢٠٣١٠ 

  
 مترمربع ٧٠٠,۴۵

کیلوگرم ٣٠٠تهیه و اجرای بتن پاش جداره تونل با بتن 
عب، الیه اول به ازای هر  متر سانتسیمان در هر متر م

 ضخامت.

١٢٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٣٣,٣٠٠

های بعدی جداره تونل با بتن تهیه و اجرای بتن پاش الیه
عب، به ازای هر ٣٠٠ کیلوگرم سیمان در هر متر م
 ضخامت. متر سانت

١٢٠۴٠٢ 

 درصد ٣  
ی بتن پاش در صورت که بتن پاشها ردیفبه  بها اضافه
 ای باشد. ی آبدار و نشت آب به صورت قطرهها زمین

١٢٠۴٠٣ 

 درصد ٧  
ی بتن پاش در صورت که بتن پاشها ردیفبه  بها اضافه
ی آبدار و نشت آب به صورت روان و جاری باشد.ها زمین

١٢٠۴٠۴ 

 درصد ١۵  
ی بتن پاش در صورت که بتن پاشها ردیفبه  بها اضافه
ی آبدار با نشت آب بسیار زیاد توام با ریزش باشد.ها زمین

١٢٠۴٠۵ 

  

 درصد ١٠

ی بتن پاش درتونل هرگاه فاصله بتنها ردیفبه  بها اضافه
ترین دهانه دسترس بیش از  متر باشد، ٢۵٠پاش از نزدی

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

١٢٠۴٠۶ 

  
عب   مترم

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با مالت ماسه سیمان
 .ها تونلدر 

١٢٠۵٠١ 

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با دوغاب سیمان در
 .ها تونل

١٢٠۵٠٢ 



 درجا  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۶٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با خاک رس اصالح
 .ها تونلشده محل در 

١٢٠۵٠٣ 

.ها تونلتهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با بنتونیت در  تن    ١٢٠۵٠۴ 

  
 تن 

ات سدیم در تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با سلی
 .ها تونل

١٢٠۵٠۵ 

عب ٣٧,١٠٠    مترم
، در صورتها ردیفبه  بها اضافه ی بتن ریزی یا بتن پاش

 که شن و ماسه بتن از سنـ کوه تهیه شود.
١٢٠۶٠١ 

 کیلوگرم ٣١  
به ها مالتدر بتن و یا  ٢برای مصرف سیمان نوع  بها اضافه

 .١جای سیمان نوع 
١٢٠٧٠١ 

 کیلوگرم ۵٣  
به ها مالتدر بتن و یا ۵برای مصرف سیمان نوع  بها اضافه

 .١جای سیمان نوع 
١٢٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ١,٠۵٠  
برای مصرف هر نوع سیمان اضاف نسبـت به عیار بها اضافه

 ریزی. ی بتنها ردیفدرج شده در 
١٢٠٧٠٣ 

  
۴,٧٨٠ 

عب    -مترم
 کیلومتر

سر از محل دستگاه بتن ساز تا محل حمل بتن با تراک می
مصرف، به ازای هری کیلومتر. کسر کیلومتر به تناسـب

 محاسبه م شود.

١٢٠٨٠١ 

  
عب ۵٠٠,٧۶٧  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
متر از خط پروزه داخل ٢تا ارتفاع  ای رودخانهمصالح 
عب بتن. ٣٠٠تونل، با   کیلو گرم سیمان در مترم

١٢٠٩٠١ 

  
عب ٨١٩,٠٠٠  مترم

سته، از تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیع یا ش
متر از خط پروژه داخل ٢ارتفاع بیش از  ای رودخانهمصالح 

عب بتن. ٣٠٠تونل، با   کیلو گرم سیمان در مترم

١٢٠٩٠٢ 

  

 درصد ۵

ی بتن ریزی درتونل هرگاه فاصله بتنها ردیفبه  بها اضافه
ترین دهانه دسترس بیش از  متر باشد، ٢۵٠ریزی از نزدی

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

١٢٠٩٠٣ 

  ٢,۶٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ١٠از ی کیلومتر تا 

١٢١٠٠١ 

  ٢,٣٢٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ١٠از 

١٢١٠٠٢ 

عب ١,٠٠۵,۵٠٠    مترم
تا (RCCP)ی بتن غلتک  تهیه تمام مصالح و اجرای رویه

 .متر سانت ٢٠ضخامت 
١٢١١٠١ 



 درجا  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۶٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ۵٠٠,٩۶١    مترم
(RCCP)ی بتن غلتک  تهیه تمام مصالح و اجرای رویه

 .متر سانت ٢٠برای حجم واقع در ضخامت بیشتر از 
١٢١١٠٢ 

  

 مترطول ١۴,۵٠٠

به هر (RCCP)ی بتن غلتک  ایجاد درز انبساط در رویه
به همراه تمیز کردن محل متر میل ٨تا  ۴عمق و عرض 

درز و تهیه مصالح و پرکردن درز با مواد درزگیر نظیر ماسه
 قیر.

١٢١١١١ 

  
 کیلوگرم 

بابت افزودن ١٢١١٠٢و  ١٢١١٠١یها ردیفبه  بها اضافه
مل حفظ رطوبت بهینه   حین تراکم.ماده م

١٢١١١٢ 

  
 مترمربع 

بابت استفاده از ١٢١١٠٢و  ١٢١١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
آورنده (محافظ رطوبت) برای سطح نمام شده مواد عمل

 کار.

١٢١١١٣ 



  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣و باند فرودگاه  سال  آهن فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

۶٩  
 

 

  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
  ، پرداخت بست و چوب  بندي قالب  ، فصل080702و  080701  يها رديفمورد از   ، بر حسب ساخته پيش  بتني  تيرهاي  فلزي  بندي قالب  بهاي .1

 شود. مي
  كارهاي  ازفصل  مربوط  يها رديف  و طبق  طور جداگانهبه   آن  و بهاي  است  منظور نشده  فصل  اين  يها رديفدر  ميلگرد  و نصب  تهيه  هزينه .2

 شود. مي  ، پرداختميلگردبا   فوالدي
و  ، قطعـات   سـاخت   تـا محـل    برداشـت   مركـز ثقـل   كيلومتر از  يك  تا فاصله  و حمل  ، بارگيري سنگي  مصالح  تهيه  ، هزينه130101  در رديف .3

  يهـا  رديـف   مورد، طبق  مازاد، بر حسب  حمل  كيلومتر تجاوز كند، بهاي  از يك  سنگي  مصالح  حمل  فاصله  . هر گاه است  منظور شده  باراندازي
  بـراي   و ماسـه   شـن   متر مكعب 3/1  ، معادل و ماسه  شن كيلومتر  مازاد بر يك  حمل  هزينه  محاسبه  شود. براي مي  ، پرداخت131402 و 131401

 شود. مي  در نظر گرفته  بتن  متر مكعب  يك هر
 در نظـر گرفتـه    و بارانـدازي   قطعات  ساخت  تا محل  برداشت  كيلومتر از محل  يك  تا فاصله  آب  و حمل  بارگيري  ، هزينه130101  در رديف .4

  بـتن   هر متر مكعـب   براي ليتر براي نگهداري و عمل آوري) 250ليتر براي ساخت و  250( ليتر 500  اد، بر مبنايماز  حمل  و هزينه  است  شده
 شود. مي  پرداخت  با ماشين  خاكي  عمليات  ، از فصل030910  رديف  طبق

كيلومتر بـر   30مازاد بر   و هزينه  است  شده  نظر گرفتهدر   كيلومتر و باراندازي 30تا   سيمان  و حمل  بارگيري  هزينه  فصل  اين  يها رديفدر  .5
 شود. مي  پرداخت  و نقل  حمل  از فصل  مربوط  يها رديف  اساس

  و باراندازي  به هر فاصله بتني  ساخته پيش  قطعات  ساخت  تا محل  و آب  سنگي  مصالح  حمل  ، هزينه12تا  7  هاي گروه  يها رديف  در قيمت .6
 نصـب   محل  به  و حمل  ساخت  از محل  بتني  ساخته پيش  قطعات  بارگيري  ، و همچنين و مشخصات  نقشه  طبق  قطعات  ، ساخت ساخت  در محل

منظـور شـده اسـت.     130803تـا   130801ي هـا  رديـف هزينه بند كشي جـدول در   . است  شده  در نظر گرفته  و نصب  باراندازي به هر فاصله،
 استاندارد باشد. اي استوانهمربع روي نمونه  متر سانتيكيلوگرم بر  170ساخته بايد حداقل  هاي پيش دولمقاومت فشاري بتن ج

 280اسـتاندارد،   اي اسـتوانه ) بايـد حـداقل مقاومـت فشـاري     130808و  130807 يهـا  رديفپرسي ( ساخته ماشيني هاي بتني پيش جدول .7
و  130807باشد. هزينه بند كشي جداول در بهـاي رديـف    كيلوگرم بر مترمكعب مي 2300مربع و حداقل وزن مخصوص متر سانتيكيلوگرم بر 

كيلـومتر) و بارانـدازي جـداول از     30شود. هزينه بارگيري، حمل (مـازاد بـر    لحاظ شده است و در محاسبه حجم در نظر گرفته نمي 130808
محاسبه و پرداخت خواهد شد. هزينـه حمـل از محـل دپـو      200106ا ت 200101ي شماره ها رديفمحل كارخانه تا محل دپو كارگاه، بر اساس 

گيرد. هزينه تهيه و حمل كليه مصالح الزم بـراي   صورت نمي اي جداگانهكارگاه تا محل مصرف، در بهاي رديف در نظر گرفته شده و پرداخت 
 شود. انجام نمي اي جداگانهو پرداخت  ها از جمله شن، ماسه و آب به هر فاصله در بهاي رديف منظور شده است ساخت اين جدول

شـود.    ) انجـام  (پوترالنسـمان   مخصـوص   هـاي  با قرقـره   فلزي  تير مشبك  وسيله  متر، بايد به 25بيشتر از   دهانهبه   تنيده  پيش  تيرهاي  نصب .8
 نمايد.  استفاده  مناسب  جرثقيل، از  فلزي  تير مشبك  جايبه كارفرما   مشاور و تصويب  تواند با تأييد مهندس پيمانكار مي

  سكوسازي  مشاور، هزينه  و تأييد مهندس  لزوم  شود، در صورت  استفاده  متر، از جرثقيل 25تا   دهانهبه   يها پل  تيرهاي  نصب  براي  چنانچه .9
 خواهد شد.  پرداخت  با ماشين  خاكي  عمليات  ، از فصل جداگانه  استقرار جرثقيل  براي

  جا كردن  به جا  )، براي خاكي  عمليات  استثنايبه مورد نياز (  جنبي  عمليات  هر گونه  ، هزينه130503تا  130501  يها رديف  قيمت در .10
 . است  شده  ديگر، در نظر گرفته  يا هر وسيله  و يا پوترالنسمان  جرثقيل

 . است  شده ، منظور12تا  7  هاي گروه  يها رديفدر   بندي قالب  هزينه .11
  سنگ  ، يا قلوه الشه  يا سنگ  با بتن ها كول  پشت  خالي  فضاي  و پر كردن  در هر عمق  كول  و نصب  ، حمل تهيه  ، شامل131201  رديف  بهاي .12
 . است  و مشخصات  نقشه  ، طبقمتر سانتي 10تا   متوسط  ضخامتبه 
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  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٧١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

عب ٩۶۴,۵٠٠    مترم
کیلو سیمان، ۴٠٠تهیه تیرهای بتن پیش ساخته با عیار

 محل ساخـت و باراندازی.بارگیری و حمل به دپوی 
١٣٠١٠١ 

  

عب ۵٠,٠٠٠  مترم

به ردیف تهیه و اجرای تیرهای بتن پیش ساخته بها اضافه
متر که ۵متر، به ازای هر  ١٠برای تیرهای با طول بیش از 

متر به تناسب محاسبه ۵به طول تیر اضافه شود. کسر 
 میشود.

١٣٠٢٠٢ 

عب ۴٠٠,٣٧    مترم
به ردیف تهیه واجرای تیرهای بتن پیش ساخته، بها اضافه

چنانچه تیرپیش ساخته به صورت تنیده پیش کشیده باشد.
١٣٠٣٠١ 

عب ٨٠٠,۴۶    مترم
به ردیف تهیه واجرای تیرهای بتن پیش ساخته بها اضافه

چنانچه تیر پیش ساخته به صورت تنیده پـس کشیده باشد.
١٣٠٣٠٢ 

  
عب ۵٠٠,۶٣٣  مترم

متر و کمتر، ١٠تیرهای بتن پیش ساخته به طول بارگیری 
از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب

 آن.

١٣٠۴٠١ 

  
 عدد ٣,٨۶۶,۵٠٠

متر تا ١٠بارگیری تیرهای بتن پیش ساخته به طول بیش از
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و ١۵

 نصـب آن.

١٣٠۴٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۶,۴۴٧

متر ١۵تیرهای بتن پیش ساخته به طول بیش از بارگیری 
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و ٢٠تا

 نصـب آن.

١٣٠۴٠٣ 

  
 عدد ۶٩٩,٠٠٠,١٠

متر تا ٢٠بارگیری تیرهای بتن پیش ساخته به طول بیش از
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و ٢۵

 نصـب آن.

١٣٠۴٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,١٨,٢٠٢

متر ٢۵بارگیری تیرهای بتن 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 ٠٠٠,٩٨۴,٢۴

متر تا ٣٠بارگیری تیرهای بتن پیش ساخته به طول بیش از
متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و ٣۵

 آن برای دهانه اول.نصـب 

١٣٠۴٠۶ 

  
 عدد ١٨٠,٠٠٠,٣۵

متر ٣۵بارگیری تیرهای بتن 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 ٢,١١١,٠٠٠

، برای هر دهانه اضاف مازاد١٣٠۴٠۵به ردیف  بها اضافه
برای دهانه دوم ی بار، برای بها اضافهبردهانه اول. این 

دهانه سوم دوبار وبه همین ترتیب برای دهانه های بعدی.

١٣٠۵٠١ 



  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٧٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 عدد ٣,٢٠٢,٠٠٠

، برای هر دهانه اضاف مازاد١٣٠۴٠۶به ردیف بها اضافه
برای دهانه دوم ی بار، برای بها اضافهبردهانه اول. این 

دهانه سوم دو بار و به همین ترتیب برای دهانه های
 بعدی.

١٣٠۵٠٢ 

  

 عدد ۴,۴٨٠,٠٠٠

، برای هردهانه اضاف مازاد١٣٠۴٠٧به ردیف  بها اضافه
برای دهانه دوم ی بار، برای بها اضافهبردهانه اول. این 

دهانه سوم دو بار و به همین ترتیب برای دهانه های
 بعدی.

١٣٠۵٠٣ 

  

عب ٠۵٠,۶  مترم

ای ی جعبهها پلمتر و کمتر و  ١٠بهای حمل تیرها به طول 
، در صورت که فاصله حمل از محل  ساخته بتن پیش

ساخـت تا محل دپو و از محل دپو تا محل نصـب بیش از
ی کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر ی کیلومتر

ای، کسر یا پل جعبه اول بر حسب حجم فیزی تیر
 کیلومتر به تناسـب محاسبه م شود.

١٣٠۶٠١ 

عب ٣,١۶٠    مترم
متر که به طول ۵، به ازای هر ١٣٠۶٠١به ردیف  بها اضافه

 تیراضافه شود.
١٣٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١۵٠

۵تهیه و نصـب قطعات بتن پیش ساخته به ضخامـت 
یها دال بندی قالـببه منظور  (PREDALL) متر سانت

 ی بزرگ.ها پلواقع بین تیرها، در 

١٣٠٧٠١ 

  
عب ۵٢٧,٠٠٠,٢  مترم

تهیه و نصـب جدولهای بتن پیش ساخته با سطح مقطع تا
عـب ٢۵٠مترمربع به عیار  ٠٫٠۵ کیلوگرم سیمان در متر م

 .١:۵با مالت ماسه سیمان 

١٣٠٨٠١ 

  
عب ٢,٠٢١,٠٠٠  مترم

تهیه و نصـب جدولهای بتن پیش ساخته با سطح مقطع
کیلو گرم ٢۵٠بتن به عیار  مترمربع با ٠٫١تا  ٠٫٠۵بیش از 

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

١٣٠٨٠٢ 

  
عب ۵٠۶,۵٠٠,١  مترم

ساخته با سطح مقطعتهیه و نصـب جدولهای بتن پیش 
کیلوگرم سیمان ٢۵٠متر مربع، با بتن به عیار  ٠٫١بیش از 

عـب و مالت ماسه سیمان   .١:۵در متر م

١٣٠٨٠٣ 

  
عب ٠٠٠,١,٨٠۵  مترم

کیلو ٣٠٠تهیه و نصـب قطعات بتن پیش ساخته با عیار 
عـب، برای دال روی کانالها، درپوش سیمان در متر م

 مشابه. چاهها و قناتها و موارد

١٣٠٨٠۴ 

  
عب ۵٠٠,۵٢٣,٢  مترم

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

 مسلح کردن خاک.

١٣٠٨٠۵ 



  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٧٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
عب ٢,٢۶۴,۵٠٠  مترم

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

عب برای مسلح کردن خاک.  م

١٣٠٨٠۶ 

  

عب ۵٠٠,۶۵٢,١  مترم

ساخته پرس (جدول)، با سطح های پیش تهیه و نصب بتن
استاندارد، ای استوانهمترمربع و با حداقل مقاومت  ٠٫٣۶تا 

مربع، به همراه بند کش و متر سانتکیلوگرم بر  ٢٨٠
 اجرای بتن تقویت جدول.

١٣٠٨٠٧ 

  

عب ۵٩٩,٠٠٠,١  مترم

ساخته پرس (جدول)، با سطح های پیش تهیه و نصب بتن
ای استوانهمترمربع و با حداقل مقاومت  ٠٫٣۶بیش از 

مربع، به همراه بند متر سانتکیلوگرم بر  ٢٨٠استاندارد، 
 کش و اجرای بتن تقویت جدول.

١٣٠٨٠٨ 

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

عـب بتن. ٢۵٠عیار  کیلو گرم سیمان در متر م
١٣٠٩٠١ 

  
عب ١,٣٨٠,٠٠٠  مترم

های بتن جدا کننده تهیه و نصـب بلوک
کیلو ٢۵٠(نیوجرس باریر)، با بتن به عیار          ترافی

عـب بتن.  گرم سیمان در متر م

١٣١٠٠١ 

 مترطول ٨٧,٠٠٠  
، بامتر سانت ١٠تهیه و نصب لوله سیمان به قطر داخل 

عـب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلو سیمان در متر م
١٣١١٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٩٣  
، بامتر سانت ١۵تهیه و نصـب لوله سیمان به قطر داخل 

عـب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلو سیمان درمتر م
١٣١١٠٢ 

 مترطول ١٢٣,٠٠٠  
، بامتر سانت ٢٠تهیه و نصـب لوله سیمان به قطر داخل 

عـب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلو سیمان در مترم
١٣١١٠٣ 

 مترطول ١۴٨,٠٠٠  
، بامتر سانت ٢۵تهیه و نصـب لوله سیمان به قطر داخل 

عـب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلو سیمان در متر م
١٣١١٠۴ 

 مترطول ٢٢٧,٠٠٠  
، با بتنمتر سانت ٣٠تهیه و نصـب لوله بتن به قطر داخل 

عـب بتن. ٣٠٠به عیار   کیلو سیمان در متر م
١٣١١٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٢٩٠  
، با بتنمتر سانت ۴٠تهیه و نصـب لوله بتن به قطر داخل 

عـب بتن. ٣٠٠به عیار   کیلو سیمان در متر م
١٣١١٠۶ 

 مترطول ٣٩۵,۵٠٠  
، با بتنمتر سانت ۵٠تهیه و نصـب لوله بتن به قطر داخل 

عـب بتن. ٣٠٠به عیار  کیلو سیمان در متر م
١٣١١٠٧ 

  
 مترطول ٣۵٠,٠٠٠

متر سانت ۶٠تهیه و نصـب لوله بتن مسلح به قطر داخل 
کیلو ٣۵٠، بابتن به عیار متر سانت ٨و ضخامـت جدار 

عـب بتن.  سیمان در متر م

١٣١١٠٨ 



  ساخته پیش  . بتن سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ۴١۶,۵٠٠

متر سانت ٨٠تهیه و نصـب لوله بتن مسلح به قطر داخل 
کیلو ٣۵٠، با بتن به عیار متر سانت ١٠و ضخامـت جدار

عـب بتن.  سیمان در مترم

١٣١١٠٩ 

  
 مترطول ۵٨٧,٠٠٠

تهیه و نصـب لوله بتن مسلح به قطر داخل ی متر و
کیلو ٣۵٠عیار ، با بتن به متر سانت ١٢ضخامـت جدار 

عـب بتن.  سیمان در متر م

١٣١١١٠ 

  

 مترطول ۵٠٠,٩١٢

ل ازسه تهیه و نصـب کولهای بتن مسلح پیش ساخته متش
یم قناتها با بتن  عیاربه قطعه در هر عمق، به منظور تح

عـب بتن، به انضمام پرکردن ٣۵٠ کیلو سیمان در مترم
 پشـت کول.

١٣١٢٠١ 

  
عب ٨٨۵,۵٠٠  مترم

ل جعبهها پلتهیه و نصـب  ای با ی بتن پیش ساخته به ش
عـب و به دهانه تا  ٣۵٠عیار  متر و ٣کیلو سیمان در مترم

 به طول ی متر.

١٣١٣٠١ 

عب ٣,١٨٢,٠٠٠    مترم
منت) برای تهیه و نصب قطعات پیش ساخته بتن (س

 .TBMی حفاری شده با دستگاه ها تونلنصب در 
١٣١۴٠١ 

  ٢,۶٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ١٠از ی کیلو متر تا 

١٣١۵٠١ 

  ٢,٣٢٠ 
عب  -مترم

 کیلومتر  
، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت

 کیلومتر. ١٠از 
١٣١۵٠٢ 

  
 قطعه ٧٩٠,٠٠٠

تنیده بتن پیشتهیه تمام مصالح و ساخت تراورس 
٧٠B تیپ وسلو، بارگیری، حمل، تخلیه و دپو در کارگاه

 مونتاژ خط.

١٣١۶٠١ 

  

 قطعه ١,٢٠٠,٠٠٠

تهیه تمام مصالح و ساخت تراورس بتن دیبلوک
تیپ وسلو، برای استفاده در خطوط ٧٠Bتنیده  پیش
تراک، بارگیری، حمل، تخلیه و دپو در کارگاه مونتاژ اسلب
 خط.

١٣١۶٠٢ 



  و باالست  ، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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  و باالست  ، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 

  مهمقد
 
كيلومتر از   يك  تا فاصله  و حمل  ، بارگيري كندن  هاي )، هزينه (تونان  اي رودخانه  مصالح  تهيه  و همچنين  زيراساس  مصالح  تهيه  يها رديفدر  .1

ز مورد، ا  كيلومتر، بر حسب  مازاد بر يك  حمل  . هزينه است  شده  ، در نظر گرفته مصرف  در محل  و باراندازي  مصرف  تا محل  معدن  محل
 خواهد شد.  پرداخت  شده  كوبيده  مصالح  حجم  ، بر اساس141902 و 141901  يها رديف

تا حد  )Oversize(  معدن  درشت  هاي دانه  و جداكردن  بندي دانه  اصالح  به  مربوط  هاي ، هزينه140103تا  140101  يها رديف  يها قيمتدر  .2
  هاي دانه  . چنانچه است  شده  خواهد شد، در نظر گرفته  تعيين  معدن  نمايانگر وضع  هاي نمونه  بر اساس  كه  معدن  مصالح  كل  درصد وزن 10

  صورت  باشد، در اين  از سرند الزم  استفاده ها آن  كردن جدا  درصد باشد، و براي 10از   ، بيش زير اساس  مصالح  براي  شده  تعيين  معدن  درشت
،  كندن  . هزينه خواهد گرفت  تعلق  شده  كوبيده  زير اساس  حجم  ، به140201  رديف  يبها اضافهمشاور و تأييد كارفرما،   با پيشنهاد مهندس

  زير اساس  يها قيمت، در  ستا  ، ضروري مشخصات  طبق  نياز مصالح مورد  حجم  تهيه  براي  كه  مصالح  اضافة  و باراندازي  ، حمل بارگيري
 نخواهد آمد.  عمل  به  اي جداگانه  پرداخت  بابت  و از اين  منظور شده

و   است  منظور شده ها قيمت، در  مصرف  تا محل  برداشت  كيلومتر از محل  يك  تا فاصلة  آب  و حمل  تهيه  ، بهاي فصل  اين  يها رديفدر .3
  مصالح  هر متر مكعب  ليتر براي 100  و بر مبناي  با ماشين  خاكي  عمليات  ، فصل030910  رديف  متر، بر اساسكيلو  مازاد بر يك  حمل  هزينه
 شود. مي  و پرداخت  ، محاسبه شده  كوبيده  صورتبه   شكفته  بستر با آهك  خاك  اختالط  هر متر مكعب  ليتر براي 400يا   شده  كوبيده  سنگي

  از ماسه  مشخصات  با رعايت  توان ، مي4  نمره  زير الك  هاي دانه  تأمين  شود، براي  تهيه  كوهي  شكسته  از سنگ  اساس  لحمصا  كه  در صورتي .4
 ، منظور نخواهد شد. و اختالط  حمل  و تفاوت  مصالح  تهيه  بابت  ييكسربهايا   اضافه  گونه  كار، هيچ  اين  كرد و براي  استفاده  اي رودخانه

 . مجاز نيست  اساس  مصالح  ، براي است  كرده  ريزش  از كوه  طور طبيعيبه   كه  شكسته  يها سنگاز   ) استفاده صرهتب
  در محل  و باراندازي  ، حمل از معدن  مصالح  و بارگيري  كندن  ، هزينه و باالست  اساس  مصالح  و حمل  تهيه  به  مربوط  يها قيمت  در تمام .5

  در محل  و باراندازي  مصرف  محل  به  و حمل  ، بارگيري شكن سنگ  دپو در محل  به  و حمل  ، بارگيري مصالح  و سرندكردن  شكستن،  شكن سنگ
  . هزينه كيلومتر است  ، يك منظور شده ها قيمتدر   مصرف  تا محل  معدن  از محل  مصالح  حمل  براي  كه  . مسافتي است  ، منظور شده مصرف
  و پرداخت  محاسبه  شده  كوبيده  مصالح  حجم  ، بر اساس141903تا  141901  يها رديف  مورد بر اساس  كيلومتر، بر حسب  مازاد بر يك  حمل
 شود. مي

 90شود،   گرفته  و تحويل  گيري دپو اندازه  در محل  باالست  كه  ، در صورتي كيلومتر باالست  مازاد بر يك  حمل  هزينه  محاسبه  ) براي تبصره
  محاسبه  باالست  درصد حجم 80شود،   گرفته  و تحويل  گيري اندازه  خط  روي  باالست  شود و چنانچه مي  در نظر گرفته  باالست  درصد حجم

 شود. مي
  و مشخصات  نقشه  بر اساس  كه  دهش  كوبيده  ابعاد اليه  ) مطابق (تونان  اي رودخانه  و مصالح  اساس ، زير اساس  قشرهاي  حجم  گيري اندازه .6

 گيرد. مي  ، صورت است  اجرا شده
 خواهد آمد.  عمل  به  فني  در مشخصات  شده  تعيين  دستورالعمل  ، بر اساس خط  دپو و يا در طول  در محل  باالست  حجم  گيري اندازه .7
  يها رديف  مطابق  آن  شود، هزينه  انجام  باالست  دپوي  محل  كردن  آماده  براي  مشاور، عملياتي  دستور كار مهندس  بر اساس  كه  در صورتي .8

 شود. مي  بها پرداخت  فهرست  ، از اين مربوط
شود و  مي  استفاده  و اساس  زير اساس  مصالح  تهيه  يها رديفمورد از   ، بر حسب راه  هاي مورد نياز در شانه  و كوبيدگي  مصالح  تأمين  براي .9
  و حداكثر تا عرض  و زير اساس  اساس  جدا از عمليات  سازي شانه  مصالح  ، كه است  پرداخت  قابل  ، در صورتي140801  رديف  يبها افهاض

 شود.  متر انجام 2  نهايي



  و باالست  ، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٧۶  
 

 

  ، با تأييد مهندس راه  جود شانهمو  وضع  دستور كار و برداشت  شود، طبق مي  مصرف ها راه  بهسازي  سازي در شانه  مورد نياز كه  مصالح  حجم .10
 خواهد شد.  كارفرما، محاسبه  مشاور و تصويب

 شود. مي  )، محاسبه كوبيدگي  (بدون  شده  پخش  مصالح  حجم  بر اساس  آنبه   مازاد مربوط  حمل  و هزينه 141001  رديف .11
، بر  يادشده  رديف  و كوبيدن  پاشي ، آب پخش  شود. هزينه مي  پرداخت  هشد  كوبيده  حجم  بر اساس  گيري اندازه  ، طبق141002  رديف  بهاي .12

 خواهد شد.  ، پرداخت با ماشين  خاكي  عمليات  در فصل  مربوط  مورد، از رديف  حسب
13. PI است )9نه (حداكثر  ،141002و  141001  يها رديف  ) موضوع (تونان  اي رودخانه  مصالح  مجاز براي . 
مشاور   مهندس  بسترها، توسط  منظور تحكيم  به  مصالح  و جايگزيني  برداشت  و ميزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه  ، بر حسب لجني  يها ينزمدر  .14

  تمشاور و پيمانكار، صور  بستر با حضور مهندس  از تحكيم  ، پس ياد شده  شود. عمليات مي  اجرا گذاشته  كارفرما به  از تصويب  پيشنهاد و پس
 گيرد. قرار مي  پرداخت  از تأييد كارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس

  باشد، قيمت  خط  روي  هندسي  شكلبه   كردن  ، پروفيله ، پخش ، باراندازي دپو، حمل  از محل  بارگيري  شامل  باالست  عمليات  چنانچه .15
  كيلومتر مطابق  مازاد بر يك  حمل  هزينه  شود، ضمناً پرداخت مي  انجام  خط  روي  گيري گيرد و اندازه قرار مي  ، مورد استفاده141401  رديف
 خواهد بود. 5بند   تبصره

    حمل  . هزينه است  واحد منظور شده  در قيمت  كيلومتر و باراندازي 30تا   آهك  و حمل  بارگيري  تهيه 141103تا  141101  يها رديفدر  .16
 در صورتي ،شود مي  و پرداخت  در نظر گرفته  مترمكعب 7/0  معادل  آهك  هر تن  ازاي  به  141903  رديف  طبق كيلومتر 30مازاد بر   آهك
  هزينه  رديف  شود. در اين مي  پرداخت 141107  رديف  يبها اضافهشود   استفاده  قرضه  مشاور از خاك  دستور مهندس  بستر طبق  تثبيت  براي كه

 ،كيلومتر باشد  بيشتر از يك  حمل  فاصله  كه  . در صورتي است  كيلومتر منظور شده يك  تا فاصله  مصرف  تا مركز ثقل  رضهق  از محل  خاك  حمل
 شود. مي  پرداخت  ،141903تا  141901  يها رديف  طبق  آن  هزينه

ها با مصالح مناسب ضرورت  ها يا كف ترانشه اكريزي. جنانچه به دليل سست يا لجني بودن زمين، و پايين بودن خط پروژه، تقويت بستر خ17
منظور  CBRداشته باشد، ضخامت و مشخصات فني مصالح تقويتي توسط مهندس مشاور و با توجه به مفروضات طراحي روسازي، از جمله 

 شود. پرداخت مي 141002ز رديف شود و بهاي آن ا شده براي طرح روسازي و شرايط محل، تعيين و پس از تاييد كارفرما براي اجرا ابالغ مي



  و باالست  ، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٧٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ۶٠٠,۵٠  مترم

، بارگیری وای رودخانهتهیه مصالح زیر اساس از مصالح 
حمل تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل

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

١۴٠١٠١ 

  
عب ۵١,٨٠٠  مترم

و، بارگیری ای رودخانهتهیه مصالح زیر اساس از مصالح 
حمل تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل

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

١۴٠١٠٢ 

  
عب ۵۵,۵٠٠  مترم

، بارگیری وای رودخانهتهیه مصالح زیراساس از مصالح 
حمل تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل

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

١۴٠١٠٣ 

  

عب ١٠,٨٠٠  مترم

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

، دانه هایی درشـت نسبـت به وزن کل مصالح استخراج
 تر از حد مشخصات تعیین شده داشته باشد.

١۴٠٢٠١ 

  
عب   مترم

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

 متر باشد. میل ۵٠وقت که دانه بندی صفر تا 

١۴٠٣٠١ 

  
عب   مترم

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

 متر باشد. میل ٣٨که دانه بندی صفر تا وقت 

١۴٠٣٠٢ 

  
عب   مترم

تهیه مصالح زیراساس از سنـ کوه بارگیری و حمل تا
فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی درمحل مصرف

 متر باشد. میل ٢۵وقت که دانه بندی صفر تا 

١۴٠٣٠٣ 

  

عب ٩١,٧٠٠  مترم

بارگیری و حمل، ای رودخانهتهیه مصالح اساس ازمصالح 
تا فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محل

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

سته شود.  جبهه ش

١۴٠۴٠١ 

  

عب ٩۵,۵٠٠  مترم

، بارگیری و حملای رودخانهتهیه مصالح اساس از مصالح 
فاصله ی کیلومتری معدن و باراندازی در محلتا 

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

سته شود.  جبهه ش

١۴٠۴٠٢ 



  و باالست  ، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٧٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ٩٠٠,٩۵  مترم

، بارگیری و حملای رودخانهتهیه مصالح اساس از مصالح 
معدن و باراندازی در محلتا فاصله ی کیلومتری 

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

سته شود.  جبهه  ش

١۴٠۴٠٣ 

  

عب ٢٠١,٠٠٠  مترم

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

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

١۴٠۶٠١ 

  

عب ٢٠٩,٠٠٠  مترم

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

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

١۴٠۶٠٢ 

  

عب ۵٠٠,٢١٧  مترم

تهیه مصالح اساس از سنـ کوه بارگیری و حمل تا
فاصله ی کیلو متری معدن و باراندازی در محل مصرف،

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

١۴٠۶٠٣ 

  
عب ۴٠٠,١٧  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به پخـش، آب پاش
درصد تراکم، به ١٠٠متر با حداقل  سانت ١۵ضخامـت تا 

.  روش آشتو اصالح

١۴٠٧٠١ 

  
عب ٢٠٠,١۵  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به پخـش، آب پاش
درصد ١٠٠متر با حداقل  سانت ١۵ضخامـت بیشتر از 

.  تراکم، به روش آشتو اصالح

١۴٠٧٠٢ 

  
عب ٢٣,٩٠٠  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به پخـش، آب پاش
درصد تراکم، به ١٠٠متر با حداقل  سانت ١٠ضخامـت تا

.  روش آشتو اصالح

١۴٠٧٠٣ 

  
عب ۵٠٠,٢١  مترم

، تسطیح و  کوبیدن قشر اساس بهپخـش، آب پاش
درصد ١٠٠متر با حداقل  سانت ١۵تا  ١٠ضخامـت بیش از

.  تراکم، به روش آشتو اصالح

١۴٠٧٠۴ 

  
عب ٩,٠۶٠  مترم

، بابـت سخت١۴٠٧٠۴تا  ١۴٠٧٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
های به عرض اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازی

 متر. ٢تا 

١۴٠٨٠١ 

 مترمربع ۴٠٠  
وآماده سازی سطح نهایی اساس سنگ به منظورتنظیم 

.  اجرای آسفالـت سطح
١۴٠٩٠١ 



  و باالست  ، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٧٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ٣٠,٨٠٠  مترم

یها راه(تونان)، برای روسازی  ای رودخانهتهیه مصالح 
، بارگیری و حمل تا فاصله ی کیلومتر، و انحراف

 باراندازی و پخـش ان روی راه.

١۴١٠٠١ 

  
عب ٢٢,٩٠٠  مترم

یم بستر راه یا ای رودخانهتهیه مصالح  (تونان)، برای تح
اجرای قشر تقویت در زیرسازی راه، بارگیری و حمل تا

 فاصله ی کیلو متر، و باراندازی.

١۴١٠٠٢ 

  

عب ۴٠٠,٨١  مترم

تثبیت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی
فته بهها فرودگاه ، به وسیله اختالط خاک بستر با آهـ ش

کیلوگرم آهـ در متر ۵٠متر، با عیار  سانت ١۵ ضخامـت
عـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل م
، سرند کردن، پخـش و اختالط، آب پاش و کوبیدن آه

 درصد. ٩٠تا تراکم 

١۴١١٠١ 

  

عب ٨٣,٠٠٠  مترم

تثبیت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی
فته به، به وسیله ها فرودگاه اختالط خاک بستر با آهـ ش

کیلوگرم آهـ در ۵٠متر، با عیار  سانت ١۵ضخامـت 
عـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و مترم

، سرند کردن، پخـش و اختالط، آب پاش و حمل آهـ
 درصد. ٩۵کوبیدن تا تراکم 

١۴١١٠٢ 

  

عب ٨۶,۵٠٠  مترم

تثبیت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی
فته بهها فرودگاه ، به وسیله اختالط خاک بستر با آهـ ش

کیلوگرم آهـ در ۵٠متر، با عیار  سانت ١۵ضخامـت 
عـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و مترم

، سرند کردن، پخـش و اختالط، آب پاش و حمل آهـ
 درصد ١٠٠کم کوبیدن تا ترا

١۴١١٠٣ 

  
عب ٨٠٠,۶۴  مترم

، به ازای١۴١١٠٣تا  ١۴١١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
. کسر  ۵٠هر کیلوگرم به تناسب ۵٠کیلوگرم آهـ اضاف

 محاسبه میشود.

١۴١١٠۴ 

  

عب ٨٠٠,٨۶  مترم

تثبیت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی
به وسیله اختالط مصالح بستر با سیمان پرتلند ها فرودگاه

کیلوگرم ۵٠متر و با عیار  سانت ١۵معمول به ضخامت 
عب مصالح تثبیت شده، شامل کندن سیمان در متر م
زمین، تهیه و حمل سیمان، پخش و  اختالط، آب پاش و

 درصد. ١٠٠کوبیدن تا تراکم 

١۴١٢٠١ 

عب ۵٠٠,۵٢    مترم
کیلوگرم سیمان ۵٠، به ازای هر١۴١٢٠١ بها به ردیف اضافه
 شود. کیلوگرم به تناسب محاسبه م ۵٠کسر  ،اضاف

١۴١٢٠٢ 



  و باالست  ، اساس . زیراساس چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٨٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

عب ۵٠٠,١,٠٨٠  مترم

تثبیت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی
به وسیله اختالط مصالح بستر با قیر محلول به ها فرودگاه

کیلوگرم قیر در متر ۵٠متر و با عیار  سانت ١۵ضخامت 
عب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهی ه و حملم

 ده و کوبیدن.اختالط، هوا قیر، پخش و

١۴١٣٠١ 

عب ۵٠٠,١,٠٠٩    مترم
قیرکیلوگرم  ۵٠، به ازای هر١۴١٣٠١بها به ردیف  اضافه

.)تناسب محاسبه میشود به کیلوگرم ۵٠کسر  (محلول اضاف
١۴١٣٠٢ 

  
عب ۴۵٠,١  مترم

و ١۴١٢٠١و  ١۴١١٠٣تا  ١۴١١٠١بها به ردیف  اضافه
١۵، چنانچه ضخامت بستر تقویت شده کمتر از ١۴١٣٠١

 متر باشد. سانت

١۴١۴٠١ 

  
عب -۴۵٠,١  مترم

و ١۴١٢٠١و  ١۴١١٠٣تا  ١۴١١٠١کسربها به ردیف 
١۵، چنانچه ضخامت بستر تقویت شده بیشتر از ١۴١٣٠١

 متر باشد. سانت

١۴١۴٠٢ 

عب ۶٠٠,٢٠    مترم
و ١۴١٢٠١، ١۴١١٠٣تا  ١۴١١٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

 در صورت که از خاک قرضه استفاده شود. ١۴١٣٠١
١۴١۵٠١ 

  

عب ١۵۴,۵٠٠  مترم

، با دانه بندی  ۶٠تا ٢٠تهیه باالسـت از سنـ کوه
متر، بارگیری و حمل تا فاصله ی کیلومتری معدن و میل

تعیین شده به انضمام رگالژ های محلباراندازی و دپو در 
. ل هندس  و پروفیله کردن به ش

١۴١۶٠١ 

  
عب ۵٠٠,١۴٣  مترم

، با دانه بندی  ۶٠ تا ٢٠تهیه باالسـت از سنـ کوه
متر، بارگیری و حمل تا فاصله ی کیلومتری معدن، میل

 باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن آن.

١۴١۶٠٢ 

  

عب ۵٠٠,١٠٢  مترم

تا ٢٠، با دانه بندی ای رودخانهتهیه باالسـت از سنـ قلوه 
متر، بارگیری و حمل تا فاصله ی کیلومتری میل ۶٠

تعیین شده به انضمام های محلمعدن، باراندازی و دپو در 
. ل هندس  رگالژ و پروفیله کردن به ش

١۴١٧٠١ 

  
عب ١٠٠,٩۶  مترم

تا ٢٠، بادانه بندی ای رودخانهتهیه باالسـت از سنـ قلوه 
متر، بارگیری و حمل تا فاصله ی کیلومتری میل ۶٠

 معدن، باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن آن.

١۴١٧٠٢ 

  ٢,۶٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ١٠از ی کیلو متر تا 

١۴١٩٠١ 

  ٢,۴٣٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ٣٠کیلومتر تا  ١٠از 

١۴١٩٠٢ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  ١,٩۵٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ٣٠از 

١۴١٩٠٣ 
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  . آسفالت پانزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
خواهد شد، در   انجام  از كوبيدن  قشرها پس  گيري نمايد. اندازه  تطبيق  اجرايي  هاي و نقشه  ، بايد با مشخصات آسفالت  قشرهاي  ضخامت .1

 كسر خواهد شد.  عمليات  از بهاي  نسبت  همان  در حدود مجاز باشد، به  ضخامت  كسري  كه  صورتي
 شود. مي  و پرداخت  محاسبه متر سانتي  يك  نسبت  ، بهمتر سانتي، كسر  آسفالتي  كارهاي  در قيمت .2
ها به ترتيب  ، ميزان شكستگيمورد نظر نيست  طبيعي  و شكستگي  است  مصنوعي  ، شكستگي فصل  در اين  سنگي  مصالح  مراد از شكستگي .3

 زير خواهد بود.
 65و  درصد 50به ترتيب ، 4  نمره  الك  رويسرد مخلوط در محل (رد ميكس)  آسفالتقيري و   قشر اساس  سنگي  مصالح  شكستگي .3-1

 درصد در يك جبهه.
درصد در دو  90درصد و  80، درصد 60به ترتيب ، 4  نمره  الك  رويسطحي، قشر آستر (بيندر) و رويه (توپكا)   آسفالت. شكستگي 3-2

 جبهه.
) فوق باشد به ازاي هر پنج درصد شكستگي بيشتر، 3فني شكستگي مصالح سنگي بيشتر از ارقام مندرج در بند (گاه طبق مشخصات ر ه .4

 شود. (دو و نيم) درصد به قيمت رديف واحد مربوط اضافه مي 5/2معادل 
  از ماسه  توان مي  مشخصات  ، با رعايت4  نمره  زير الك  مصالح  تأمين  شود، براي مي  استفاده  كوهي  شكسته  از سنگ  كه  در آسفالتهايي .5

 ، منظور نخواهد شد. حمل  و تفاوت  مصالح  تهيه  بابت  ييكسربهايا   اضافه  گونه كار، هيچ  اين  كرد و براي  استفاده  اي رودخانه
  ، منظور شده آسفالت  ساخت  در محل  اندازي ركيلومتر و با 30  فاصله  ، به و حمل  قير، بارگيري  تهيه  ، بهاي فصل  اين  يها رديف  در قيمت .6

،  آسفالت سرد توليد در محل آسفالتي  بتن  قشرهاي  ، براي اضافي  حمل  كيلومتر باشد، بهاي 30از   قير،بيش  حمل  فاصله  . چنانچه است
و   ، محاسبه و نقل  حمل  فصل  يها رديف  براساس  تناسببه ،  )كت  تك( اندود سطحي  )پريمكتاندود نفوذي (،  سطحي  ، آسفالت )ردميكس(

 شود. مي  پرداخت
و تميز  پاش با جاروي مكانيكي و كمپرسور و درصورت لزوم استفاده از ماشين آب ) پريمكتاندود نفوذي (  زيرين  سطح  كردنجارو  هزينه .7

  ، پرداخت بابت  و از اين  است  منظور شده 150301 و 150102، 150101  يها رديفدر   ترتيببه ،  )كت  تكاندود سطحي (زير   سطح  كردن
 باشد. ي فوق منوط به انجام جاروكردن به شرح ياد شده ميها رديفپرداخت بهاي  نخواهد آمد.  عملبه   ديگري

،  شكن سنگ  محل  ، به برداشت  مركز ثقلاز   و حمل  ، بارگيري از معدن  سنگي  مصالح  تهيه  ، هزينه سطحي  آسفالت  يها رديف  در قيمت .8
،  شده  شكسته  مصالح  كردن  ، توده فني  مشخصات  طبق  بندي دانه  ، تأمين كوهي  يا سنگ  اي رودخانهي درشت ها سنگقلوه   ، شكستن باراندازي
  ، غبارگيري مصرف  در محل  و باراندازي  مصرف  محلبه   شكن  سنگ  از دپوي  و حمل  ، بارگيري شكن  سنگ  دپو در محلبه   و حمل  بارگيري

  حمل  براي  كه  . مسافتي است  ، منظور شده و مشخصات  نقشه  طبق  سطحي  آسفالت  كامل  و اجراي  زني با اسپريدر، غلطك  با كمپرسور، پخش
  سنگي  مصالح  برداشت  مركز ثقل  فاصله  ، هر گاه تكيلومتر اس  يك  است  منظور شده ها قيمتدر   مصرف  تا محل  معدن  از محل  سنگي  مصالح
هر متر   ، براي151202و  151201  يها رديفاز   تناسببه ،  حمل  هر كيلومتر اضافه  كيلومتر شود، هزينه  از يك  ، بيش مصرف  ) تا محل (معدن
در   متر مكعب 45/0  معادل  سطحي  آسفالت  مازاد، هر تن  حمل  هزينه  شود. در محاسبه مي  و پرداخت به محاس  شده  كوبيده  آسفالت  مكعب

 شود. مي  نظر گرفته
،  شكن سنگ  محل  به  ، حمل ، بارگيري اي رودخانه  مصالح  تهيه  ، هزينه )ردميكسسرد توليد شده در محل (  آسفالت  يها رديف  در قيمت .9

،  شكن كنار سنگ  مناسب  در محل  شده  بندي دانه  مصالح  كردن  ، توده فني  مشخصات  طبق  بندي دانه  ، تأمين سنگي  مصالح  كستن، ش باراندازي
  مصالح  روي  قير الزم  و پخش  كردن ، گرم ، تهيه كردن  و ريسه  ، باراندازي مصرف  محلبه   حمل ، شكن سنگ  دپوي  از محل  مصالح  بارگيري

، منظور  مشخصات  مورد نياز طبق  جنبي  ساير عمليات  و انجام  ، رگالژ، كوبيدن ، پخش طور كاملبه با قير   سنگي  مصالح  ، اختالط شده  سهري
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  فاصله  ه، هر گا كيلومتر است  يك  است  منظور شده ها قيمتدر   مصرف  تا محل  معدن  از محل  سنگي  مصالح  حمل  براي  كه  . مسافتي است  شده
  يها رديفمورد، از   ، برحسب حمل  هر كيلومتر اضافه  كيلومتر بيشتر باشد، هزينه  ، از يك مصرف  ) تا محل (معدن  مصالح  برداشت  مركز ثقل
 د.خواهد ش  و پرداخت  ، محاسبه شده  كوبيده  )ردميكسسرد توليد شده در محل (  آسفالت  هر متر مكعب  ، براي151202و  151201

 اي سنگدانه ماستيك و همچنين آسفالتشود  مي توپكا)رويه (و  )بيندرآستر (،  قيري  اساسكه شامل   آسفالتي  بتن  يها رديف  در قيمت .10

SMA طبق  بندي دانه  ، تأمين سنگي  مصالح  ، شكستن و باراندازي  شكن سنگ  محل  به  و حمل  ، بارگيري از معدن  سنگي  مصالح  تهيه  هزينه  
و   شده  ساخته  آسفالت  ، بارگيري آسفالت  ، پختن و باراندازي  آسفالت  كارخانه  محل  به  و حمل  ، بارگيري مصالح  كردن  ، توده فني  مشخصات

.  است  ، منظور شده لتيآسفا  قشرهاي  كامل  و اجراي  زني  با فينيشر، غلطك  ، پخش و باراندازي  مصرف  محل  كيلومتر به  يك  تا فاصله  آن  حمل
مورد   ، بر حسب اضافي  حمل  كيلومتر باشد، هزينه يكبيشتر از   آسفالت  ) تا كارخانه (معدن  سنگي  مصالح  برداشت  از مركز ثقل  فاصله  هر گاه

  آسفالت  حمل  فاصله  كه درصورتي  خواهد شد. درضمن  پرداخت  شده  كوبيده  آسفالت  هر متر مكعب  ، براي 151202و  151201  يها رديفاز 
و  151201  يها رديفاز   مورد با استفاده  ، برحسب اضافي  حمل  كيلومتر باشد هزينه يكبيشتر از   مصرف  تا محل  آسفالت  كارخانه  از محل
محل  دستور كارفرما  به  د. چنانچهخواهد ش  و پرداخت  محاسبه 20/1  ضريب  ، با اعمال شده  كوبيده  آسفالت  هر مترمكعب  ، براي151202
شود،   تعيين  و يا انبار كارگاه  آسفالت  كارخانه  در محل  )كت  تكاندود سطحي (و  ) پريمكتاندود نفوذي (  براي  قير مصرفي نگهداري
براي حمل مازاد  شود. مي  پرداخت  لو نق  حمل  در فصل  مربوط  يها رديف  بر طبق  مصرف  كيلومتر تا محل  مازاد بر يك  حمل  هزينه  پرداخت

 شود. پرداخت مي 40/1و با اعمال ضريب  200201كيلومتر از رديف  30بر يك كيلومتر تا 
،  كيلوگرم 1/1 )بيندر( آستر ، كيلوگرم 9/0ي قير  اساس  ، براي  آسفالتي  بتن متر سانتي  يك  ضخامت  به  هر متر مربع  براي  قير مصرفي  ميزان .11
،  كيلوگرم 9/0 ) ردميكسسرد توليد در محل (  آسفالت  برايو  كيلوگرم SMA  35/1اي سنگدانه ماستيك ، آسفالت كيلوگرم 2/1 )توپكاه (روي
 1/0هر   مجاز مقدار قير تغيير كند، براي  هاي و رواداري  كارگاهي  فرمول  بر اساس  كه  . در صورتي است  منظور شده  فصل  اين  يها قيمتدر 

 خواهد شد.  ، استفاده150802و  150801  يها رديف  از بهاي  ترتيب  ، به آسفالتي  بتن متر سانتي  يا كسر قير در هر متر مربع  اضافه  كيلوگرم
 شود. مي  انجام  سنگي  مصالح  وزن  بر حسب  گيري ، اندازه سطحي  آسفالت  يها رديفدر  .12
  مخصوص  و وزن  مصرفي  آسفالت  وزن  موجود طبق  يها راه  آسفالت  سطح  تسطيح  براي  مصرفي  آسفالت  ، بهاي راه  بهسازي  در كارهاي .13

 شود. مي  پرداخت،  فصل  اين  يها رديفاز   و با استفاده  تبديل متر سانتي  متر مربع  آيد)، به مي  دستبه   كارگاهي  از فرمول  (كه  آسفالت
ها به مقدار كافي فيلر به دست نيايد و يا به هر علت  در صورتي كه از شكستن سنگ دانه 150608و  150606تا  150601ي ها رديفدر  .14

 فيلر توليد شده براي مصرف مناسب نباشد، در اين صورت بايد بهاي فيلر اضافي كه از جنس سيمان، آهك شكفته و يا پودر سنگ كربنات
  پرداخت نمود. 150902و  150901ي ها رديفشود برابر  كلسيم انتخاب مي

 ، ماده شيميايي شامل كائوچو و تركيبات فرعي ديگر است.151006منظور از التكس در رديف  .15
فشرده، برداشتن  هاي مترتب از جمله گرم كردن آسفالت با هواي گرم با عنوان بازيافت گرم آسفالت، تمامي هزينه 151101در رديف  .16

آسفالت، تهيه و اضافه كردن مواد جوان كننده و اختالط آن، پخش و تراكم مخلوط آسفالتي بازيافت شده طبق مشخصات فني مندرج در 
مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم "ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با عنوان  امور نظام فني معاونت برنامه 341نشريه شماره 

 لحاظ شده است. "آسفالت
بندي  زماني قابل پرداخت است كه قير مورد استفاده براي توليد آسفالت در طبقه 150608و  150606تا  150603 يها رديفبهاي  .17

) مطابقت داشته باشد. در 101با نوع قير مشخص شده در مشخصات فني خصوصي و مشخصات فني عمومي راه (نشريه   )PGعملكردي (
 شود. پرداخت مي 95/0ي فوق با اعمال ضريب كاهشي ها رديفغير اين صورت بهاي 

خانجات مجاز توليد كننده) را در مشخصات مهندس مشاور يا واحد برآورد كننده طرح بايد منابع تامين قيرهاي امولسيوني و محلول (كار .18
تنها زماني قابل  150301و  150202، 150201، 150102، 150101ي ها رديففني خصوصي پيمان (حداقل سه كارخانه) تعيين كند. بهاي 

 هاي فوق و يا مورد تاييد كارفرما تامين شده باشد. پرداخت است كه قير استفاده شده از كارخانه
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ي ها رديفاي توليد آسفالت بايد داراي گواهينامه فني تعيين شده در اسناد ارجاع كار و پيمان باشد. پرداخت بهاي هر يك از ه . كارخانه19
 منوط به داشتن گواهينامه فني معتبر است. 150608و  150606الي  150603

 يا بيشتر باشد. PG ،(90قير عملكردي (ميزان اختالف حد دمايي باال و پايين زماني قابل پرداخت است كه  150609. رديف 20
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٢٢,٧٠٠  
ت) با قیر تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریم

 محلول.
١۵٠١٠١ 

 کیلوگرم ١٨,١٠٠  
ت) با امولسیون تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریم

 قیری.
١۵٠١٠٢ 

 کیلوگرم ٢٢,٧٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود قیر، برای انجام آسفالت

 سطح با قیر محلول.
١۵٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١۵  
تهیه مصالح و اجرای اندود قیر، برای انجام آسفالت

 سطح با امولسیون قیری.
١۵٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ١٨,٧٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود سطح (تک کت) با امولسیون

 قیری.
١۵٠٣٠١ 

  
 تن ٠٠٠,٢٨۴

سته از تهیه مصالح و اجرای آسفالت سطح با سنـ ش
، در دو الیه، هرگاه دانه بندی مصالح ازای رودخانهمصالح 

 مشخصات باشد. ۴و  ٢نوع 

١۵٠۴٠١ 

  
 تن ٣٢١,٠٠٠

سته از تهیه مصالح و اجرای آسفالت سطح با سنگ ش
، در دو الیه، هرگاه دانه بندی مصالح ازای رودخانهمصالح 

 مشخصات باشد. ٣و  ١نوع 

١۵٠۴٠٢ 

  
 تن ۵٠٠,٢٧٢

تهیه مصالح سنگ و اجرای آسفالت سطح با سنـ
سته از مصالح  ، در ی الیه، هرگاه دانهای رودخانهش
 مشخصات باشد. ۴بندی مصالح از نوع 

١۵٠۴٠٣ 

  
 تن ٢٩٢,٠٠٠

تهیه مصالح سنگ و اجرای آسفالت سطح با سنگ
سته از مصالح  ، در ی الیه، هرگاه دانهای رودخانهش

 مشخصات باشد. ۵نوع بندی مصالح از 

١۵٠۴٠۴ 

  

 مترمربع ٢٠,٨٠٠

س) با تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمی
سته از مصالح  ، هرگاه مصالح با دانهای رودخانهسنگ ش
متر باشد، به ازای هر میل ١٩بندی پیوسته صفر تا 

 متر ضخامت آسفالت. سانت

١۵٠۵٠١ 

  

 مترمربع ۶٠٠,٢٠

س) تهیه و اجرای آسفالـت سرد مخلوط در محل (ردمی
سته از مصالح  ، هرگاه مصالح بادانهای رودخانهبا سنگ ش

متر باشد، به ازای هر میل ٢۵بندی پیوسته صفر تا 
 متر ضخامت آسفالت. سانت

١۵٠۵٠٢ 

  
 مترمربع 

هرگاه آسفالت ١۵٠۵٠٢و  ١۵٠۵٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
 اجرا شود.سرد با فینیشر 

١۵٠۵٠٣ 



  . آسفالت پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٨۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ١٧,٠٠٠

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندیای رودخانه

متر متر باشد، به ازای هر سانت میل ٣٧٫۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

١۵٠۶٠١ 

  

 مترمربع ١٧,٢٠٠

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندیای رودخانه

متر متر باشد، به ازای هر سانت میل ٢۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

١۵٠۶٠٢ 

  

 مترمربع ٢٠,٧٠٠

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی، برای قشر ای رودخانه

متر متر باشد، به ازای هر سانت میل ٢۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

١۵٠۶٠٣ 

  

 مترمربع ٢١,٠٠٠

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندیای رودخانه

متر ازای هر سانتمتر باشد، به  میل ١٩مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

١۵٠۶٠۴ 

  

 مترمربع ٢٢,٧٠٠

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
ا)، هرگاه دانه بندیای رودخانه ، برای قشر رویه (توپ

متر متر باشد، به ازای هر سانت میل ١٩مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

١۵٠۶٠۵ 

  

 مترمربع ٢٢,٨٠٠

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
ا)، هرگاه دانه بندیای رودخانه ، برای قشر رویه (توپ

متر متر باشد، به ازای هر سانت میل ١٢٫۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

١۵٠۶٠۶ 

  

 مترمربع 

١۵٠۶٠٨و  ١۵٠۶٠۶، ١۵٠۶٠۵ی ها ردیفبها به  اضافه
اس بی اس هرگاه از قیرهای اصالح شده با پلیمر 

(Styrene Butadiene Styrene) برابر مشخصات برای
متر آسفالت.  تولید آسفالت استفاده شود، به ازای هر سانت

١۵٠۶٠٧ 

 مترمربع ٢٩,٨٠٠  
ای سنگدانهتهیه تمام مصالح و اجرای آسفالت ماستی  

SMA 
١۵٠۶٠٨ 

  
 مترمربع 

١۵٠۶٠٨و  ١۵٠۶٠۶ال  ١۵٠۶٠٣ی ها ردیفبه  بها اضافه
چنانچه در تولید قیر خالص استفاده شده از مواد افزودن

ضخامت آسفالت. متر سانتاستفاده شده باشد، به ازای هر 

١۵٠۶٠٩ 



  . آسفالت پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٨٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 تن ٧٨,٧٠٠

، هرگاه از١۵٠۴٠۴تا  ١۵٠۴٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
استفاده ای رودخانهمصالح سنگ کوه به جای مصالح 

 شود.

١۵٠٧٠١ 

  
 مترمربع ١,٣٩٠

تا ١۵٠۶٠١و  ١۵٠۵٠٢، ١۵٠۵٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
، هرگاه از مصالح سنگ کوه به جای١۵٠۶٠٨و  ١۵٠۶٠۶
 استفاده شود. ای رودخانهمصالح 

١۵٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ۵٣٠,١

تا ١۵٠۶٠١و  ١۵٠۵٠٢، ١۵٠۵٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
کیلوگرم قیر مصرف در هر ٠٫١، بابت اضافه هر ١۵٠۶٠۶

متر ضخامت. (کسر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانت
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود). ٠٫١

١۵٠٨٠١ 

  

 مترمربع -۵٣٠,١

تا ١۵٠۶٠١و  ١۵٠۵٠٢، ١۵٠۵٠١ی ها ردیفکسربها به 
کیلوگرم قیر مصرف در هر ٠٫١، بابت کسر هر ١۵٠۶٠۶

متر ضخامت. (کسر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانت
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود). ٠٫١

١۵٠٨٠٢ 

 مترمربع ۵٨٠,٢  
، بابت اجرای١۵٠۶٠۶تا  ١۵٠۶٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

ه  گیریها. آسفالت در ل
١۵٠٨٠٣ 

 کیلوگرم ١,٣۵٠  
تهیه فیلر از سیمان و اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت

 در کارخانه.
١۵٠٩٠١ 

 کیلوگرم ١,٣۶٠  
فته و یا کربنات کلسیم و اضافه تهیه فیلر از پودر آه ش

 نمودن آن به مصالح آسفالت در کارخانه.
١۵٠٩٠٢ 

  

 مترمربع ٢,٠٣٠

بازیافت آسفالت تراشیده شده با دستگاه بازیافت سرد،
ها آوری آسفالت کنده شده و خرد کردن کلوخه شامل جمع

و مخلوط کردن آن با مواد اضاف مانند قیر امولسیون،
سته بدون سیمان، آه و سنگ دانه جدید به صورت ش

محاسبه مواد اضاف و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن به
 متر ضخامت آسفالت. ازای هر سانت

١۵١٠٠١ 

  

 مترمربع ١٨٠,۴

بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد، شامل تراش،
ها و مخلوط کردن آن با مواد اضاف مانند خرد کردن کلوخه

کف قیر، سیمان و آه بدون محاسبه مواد اضاف و نیز
متر ضخامت آسفالت. پخش و کوبیدن آن به ازی هر سانت

١۵١٠٠٢ 

  

 مترمربع ٠٠٠,١۶

دستگاه بازیافت سرد وبرداشت مصالح زیر آسفالت با 
کیلوگرم قیر که به صورت کف درآمده، ٠٫٩آغشتن آن با 

متر بدون محاسبه برای هر متر مربع به ضخامت ی سانت
ر و پخش و کوبیدن.  مواد اضاف دی

١۵١٠٠٣ 



  . آسفالت پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٨٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ١,٠٣٠  
به ازای هر ١۵١٠٠٣تا  ١۵١٠٠١ی ها ردیفبها به  اضافه

آسفالت بازیافت اضافه شود.کیلوگرم سیمان که به مخلوط 
١۵١٠٠۴ 

  
 کیلوگرم ۵٧٠,١

به ازای هر ١۵١٠٠٣تا  ١۵١٠٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
فته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه کیلوگرم آه ش

 شود.

١۵١٠٠۵ 

  
 کیلوگرم 

، به ازای هر کیلوگرم التکس که١۵١٠٠١  بها به ردیف اضافه
 اضافه شود.به مخلوط آسفالت بازیافت 

١۵١٠٠۶ 

 کیلوگرم ٧١  
به ازای هر کیلوگرم سنگ ١۵١٠٠١  بها به ردیف اضافه

سته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.  ش
١۵١٠٠٧ 

 کیلوگرم ٩٠٠,١۵  
به ازای هر کیلوگرم قیر ١۵١٠٠١  بها به ردیف اضافه

 امولسیون که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
١۵١٠٠٨ 

  
 کیلوگرم ١۵,۴٠٠

به ازای هر کیلوگرم قیر که به ١۵١٠٠٢  بها به ردیف اضافه
صورت کف قیر درآمده و به مخلوط آسفالت بازیافت

 اضافه شود.

١۵١٠٠٩ 

  

 مترمربع ۵۴٠,١

کیلوگرم قیر که ٠٫١به ازای هر  ١۵١٠٠٣  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم در هر ٠٫٩به صورت کف قیر درآمده و عالوه بر 

متر مصالح زیرسازی مترمربع به ضخامت ی سانت
 مصرف شود.

١۵١٠١٠ 

  

 مترمربع -۵۴٠,١

کیلوگرم قیر که ٠٫١به ازای هر  ١۵١٠٠٣  کسربها به ردیف
کیلوگرم در هر ٠٫٩به صورت کف قیر درآمده و کمتر از 

متر در مصالح زیرسازی مترمربع به ضخامت ی سانت
 مصرف شود.

١۵١٠١١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٣  
بازیافت گرم درجای آسفالت با هوای گرم فشرده به ازای

 متر ضخامت. هر ی سانت
١۵١١٠١ 

  ٢,۶٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ١٠از ی کیلومتر تا 

١۵١٢٠١ 

  ٢,٣٢٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

، بیشها راهحمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در  ی آسفالت
 کیلومتر. ١٠از  

١۵١٢٠٢ 



  کاری . عایق شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٨٩  
 

 

  کاری عایق.  شانزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
  ، اين و در هر صورت  بوده  فني  ها و مشخصات در نقشه  شده  درج  ميزانبه ، بايد )Overlap(  ، مقدار همپوشاني رطوبتي  هاي كاري عايقدر  .1

 كمتر باشد. متر سانتي 10مقدار نبايد از 
در   همپوشاني  و هزينه  هاست جلسه  ها و صورت در نقشه  شده  درج ابعاد  ، طبق شده  كاري عايق  ظاهري  سطح  و پرداخت  گيري اندازه  مبناي .2

 . است  منظور شده  فصل  اين  يها رديف
  ييبها اضافه  گونه و هيچ  ستها آنو مانند   ، منحني ، مورب ، قائم از افقي  اعم  سطوح  كار در تمام  انجام  ، براي فصل  اين  يها رديفواحد   بهاي .3

 . نيست  پرداخت  ، قابلها آن، انحنا و مانند  ، عمق صعوبت  بابت
  كارهاي  و عمومي  فني  مشخصات  طبق  رطوبتي  كاري عايق  متر مربع  هر يك  ، براي فصل  اين  يها رديفدر   مقدار قير مورد مصرف .4

 باشد. )، مي 55  شماره  (نشريه  ساختماني



  کاری . عایق شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  راهفهرست بهای واحد پایه رشته راه، 

  

 
 

 

٩٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ١۶٠١٠١ رطوبت با ی قشر اندود قیری. کاری عایق مترمربع ٠٠٠,٣۵  

. کاری عایق مترمربع ٨٩,١٠٠   رطوبت با دو قشر اندود قیری و ی الیه گون ١۶٠١٠٢ 

. کاری عایق مترمربع ١۴٠,٠٠٠    ١۶٠١٠٣ رطوبت با سه قشر اندود قیری و دوالیه گون



 گیر و سطوح پروازی ها، نقاط مه ها، پل فصل هفدهم. تاسیسات تونل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٩١  
 

 

 گیر و سطوح پروازی ، نقاط مهها پل، ها تونلفصل هفدهم. تاسیسات 
 

  مقدمه
 ييها تونل ساختمان دوران براي دستگاه برچيدن و تونل تهويه تأمين ،موتوري تهويه دستگاه نصب و تهيه شامل ،170101 رديف  بهاي .1

 شـده  بيني پيش روباز، تونل طول گرفتن نظر در بدون باشد، متر 300 از بيشتر تونل دهانه يا تونل حفاري مبدأ از ها آن حفاري كه طول

 متـر  300 از تـر  كوتاه هاي طول مورد در شود. مي پرداخت ،تونل كامل اتمام تا تدريج به و كار پيشرفت نسبت بار و به تنها يك و است

 هزينه پيمانكار، توسط انجام صورت در باشد، ضروري موتوري تهوية دستگاه با تونل تهويه مشاور، مهندس طبق تشخيص چنانچه نيز،

شـوند، بـر    حفـاري مـي   T.B.Mيي كه با اسـتفاده از دسـتگاه   ها تونل هزينه تهويهشد. ضمنا  خواهد شده، پرداخت ياد رديف طبق آن
 شود. اساس اين رديف پرداخت مي

 70باشد. به طور مثال چنانچه تونلي با مقطع تمام شده  فضاي تمام شده داخل تونل مي 170101منظور از متر مكعب در بهاي رديف  .2
متر مكعـب   70000عمليات اجرايي متر فاصله از دهانه مورد نظر باشد مقدار لحاظ شده در اين رديف بعد از اتمام  1000متر مربع و 
 خواهد بود.

 ،بـرق  موتور مانند ،)T.B.Mدستگاه  ي حفاري شده باها تونلتونل (اعم از  روشنايي وسايل نصب و تهيه شامل ،170201 رديف بهاي .3
 شده بيني پيش روباز، تونل طول گرفتن نظر در بدون ،ساختمان ن دورا تمام تونل در روشنايي تأمين و الزم وسايل ساير و المپ كابل،

  .شود مي پرداخت تونل كامل اتمام تا تدريج به پيشرفت كار، نسبت به و بار يك براي تنها ،رديف اين بهاي .است
 هزينه نصب و جمع آوري بر هر چند مرحله كه الزم باشد ديده شده است. 170201و  170101ي ها رديفدر بهاي  .4

مكانيكي  تأسيسات رشته بهاي فهرست از استفاده با مورد حسب بر ،برداري بهره دوران براي ها تونل تهويه تأسيسات نصب و تهيه بهاي .5
 .شود مي برآورد و تعيين

 بهـاي  فهرست از استفاده با مورد حسب بر ،بهره برداري دوره در پروازي سطوح و گير مه نقاط روشنايي تأسيسات نصب و تهيه بهاي  .6

 .شود مي برآورد و تعيين برقي رشته تأسيسات



 گیر و سطوح پروازی ها، نقاط مه ها، پل فصل هفدهم. تاسیسات تونل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٩٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
واحد بهای 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ٢۴,۵٠٠    مترم
برای دوره ها تونلتهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه 

 ساختمان.
١٧٠١٠١ 

 مترطول ۴٩٧,٠٠٠  
برای ها تونلتهیه و نصب وسایل الزم و تامین روشنایی 

 دوره ساختمان.
١٧٠٢٠١ 

 درصد -٣٠  
ه مقطع نهایی ١٧٠٢٠١کسربها به ردیف  تونل در صورتی

 مترمربع باشد. ٢۵کمتر از 
١٧٠٢٠٢ 

  

 درصد ٧

ی تهویه و روشنایی درتونل هرگاهها ردیفبها به  اضافه
ترین دهانه دسترس بیش از  متر باشد، ٢۵٠فاصله از نزدی

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

١٧٠٣٠١ 



  ایمن  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٩٣  
 

 

  ایمن  و تجهیزات  ، عالیمها ساختمان.  هجدهم  فصل
 

  مقدمه
 
  ساختمان  رسته  پاية  هاي از فهرست  و با استفاده  و مشخصات  نقشهبه   ، با توجه180103تا  180101  يها رديف  موضوع  يها ساختمان  بهاي .1
 ود.ش مي  درج  مربوط  يها رديف، در برابر  مقطوع  صورتبه و   ، برآورد شده كار نافذ است  اجراي  برآورد هزينه  تهيه  در زمان  كه
  و بهاي  پيمانكار است  عهدهبه ، 180103تا  180101  يها رديف  موضوع  يها ساختمان  كامل  و اجراي  الزم  و وسايل  مصالح  تمام  تهيه .2

 شود. مي  منظور و پرداخت  وضعيت  صورت، در  كار هر ساختمان  پيشرفت  نسبتبه ،  مربوط
 شود. مي  زير پرداخت  ترتيببه ،  راهنمايي  تابلوها و عالئم  و نصب  تهيه  قيمت .3
  اضافي  ضريب  ، با اعمال مربوط  يها فصل  يها رديفاز   ، با استفاده و مشخصات  نقشهبه   تابلو با توجه  شالوده  سازي و پي  كني پي  بهاي .1ـ3
 شود. مي  محاسبه 3/1
 . سبك  فوالدي  كارهاي  ، از فصل مربوط  رديف  تابلو براساس  فلزي  پايه  و نصب  تهيه  هزينه .2ـ3
 .3/1  اضافي  ضريب  با اعمال  متفرقه  ، از فصل مربوط  رديف  تابلو براساس  پايه  رنگ  هزينه .3ـ3
  محاسبه 15/1  ضريب  ، با اعمال سازنده  فاكتور خريد كارخانة  براساس  الزم  هاي و مهره  تابلو، با پيچ  صفحة  و نصب  ، حمل تهيه  هزينه .4ـ3
 گيرد. هاي پيمان به آن تعلق نمي بوده و ساير ضريببها ن آحاد  تعديل  مشمول  هزينه  شود. اين مي
 شود. مي  پرداخت  سبك  فوالدي  كارهاي  در فصل  مربوط  يها رديفاز   )، با استفاده (گارد ريل  راه  جانبي  حفاظ  اجراي  هزينه .4
 شود. مي  انجام  شده  رنگ  يا سطح  طول  مورد بر اساس  حسب  و متناوب  منقطع  كشي خط  يها رديف  گيري اندازه .5
و در  3758و  339  شماره  به  ايران  ملي  سرد استانداردهاي  در مورد رنگ  فصل  در اين  مورد مصرف  كشي خط  رنگهاي  استاندارد كيفي .6

 باشد. مي 3757  استاندارد ملي  گرم  مورد رنگ
كاربرد   و سرد ترافيكي  گرم  رنگ  و براي  شده  تشكيل  شيشه  از جنس  كروي  هاي از دانه  باشد كه مي  كننده  منعكس  منظور از گالسبيد ماده .7

  رنگ  % وزن20  دلمعا  فوق  ميزان  به  بر روپاشي  عالوه  گرم  باشد و در مورد رنگ مي  در مترمربع  گرم 400  معادل  روپاشي  مصرف  دارد ميزان
 گردد. مي  مخلوط  با رنگ  اي شيشه  هاي نيز دانه

 . است متر ميلي 5/1يا   ميكرون 1500برابر  180306تا  180301  يها رديف  رنگ  ضخامت .8
 . است متر ميلي 3يا   ميكرون 3000برابر  180502و  180501و  180404تا  180401  يها رديف  رنگ  ضخامت .9
يا   ميكرون 0004برابر  418060و  318060  يها رديفو  متر ميلي 6يا   ميكرون 6000برابر  180602و  180601  يها رديف  رنگ  ضخامت .10
 شود. هزينه كار بر اساس سطح رنگ شده محاسبه مي . است  منظور شده متر ميلي 4
  ميكرون 450  معادل  خشك  ضخامت  اين ها فرودگاهدر   باشد ولي مي  ميكرون 350برابر   حداقل  رنگ  خشك  سرد ضخامت  در مورد رنگ .11

 . است  منظور شده
 . منظور شده متر ميلي 5/3يا   ميكرون 3500برابر   رنگ  ضخامت  دوجزئي  رنگ  براي .12
  مذكور محاسبه  يها رديفمتناسباً از  ها آن  گردد بهاي  كارفرما كمتر يا بيشتر از مقادير ياد شده دستور  رنگها طبق  ضخامت  چنانچه .13
 شود. مي
بستر   شستشوي  هزينه  پرايمر و همچنين  بهاي 180602و  180601و  180502و  180501و  180404تا  180401  يها رديفدر  .14

ي ها رديفسازي بستر و عدم استفاده از پرايمر  است. در صورت اجرا نشدن شستشو و آماده  دهش  درنظر گرفته  كافي  عرض  به  آميزي رنگ
 منظور خواهد شد. كسربهادرصد  30مذكور با 

 . است  منظور شده ها قيمتدر   كافي  عرض  به  آميزي زير بستر رنگ  تميزكاري  هزينه .15
 شود. اساس سطح تمام شده و صرفا يك بار منظور ميهاي قرارگرفته روي هم بر  رنگ 180901در رديف . 16



  ایمن  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٩۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٨٠١٠١ تهیه مصالح و اجرای ساختمان راهدارخانه. دستگاه   

 ١٨٠١٠٢ تهیه مصالح و اجرای ساختمان بین راه. دستگاه   

. دستگاه     ١٨٠١٠٣ تهیه مصالح و اجرای ساختمان پسـت نگهبان

.تهیه و نصـب نوار  مترمربع ۵۵٣,٠٠٠    ١٨٠٢٠١ شبرنـ

. مترمربع ٣٠٣,٠٠٠    ١٨٠٢٠٢ تهیه مصالح و رنـ آمیزی با رنـ شبرنـ

  
 مترطول ۴٢,٠٠٠

١٢تهیه مصالح خط کش منقطع و متناوب به عرض 
١٨گالسبید بادوام  متر، با رنگ گرم ترافی همراه با سانت

 ماهه.

١٨٠٣٠١ 

  
 مترطول ٣٩,٧٠٠

١٢مداوم به عرض تهیه مصالح خط کش متصل و 
١٨گالسبید با دوام  متر، با رنگ گرم ترافی همراه با سانت

 ماهه.

١٨٠٣٠٢ 

  
 مترطول ۴٣٠,٣

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٣٠١بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠٣٠٣ 

  
 مترطول ٣,٢٨٠

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٣٠٢به ردیف بها  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠٣٠۴ 

  
 مترمربع ٣۴۴,۵٠٠

تهیه مصالح خط کش منقطع و متناوب به عرض بیشتر از
متر، با رنگ گرم ترافی همراه با گالسبید با دوام سانت ٢٠
 سطح رنگ شده.ماهه برحسب  ١٨

١٨٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٢٨

٢٠تهیه مصالح خط کش متصل و مداوم به عرض بیشتر از 
١٨متر، با رنگ گرم ترافی همراه با گالسبید با دوام  سانت

 ماهه برحسب سطح رنگ شده.

١٨٠٣٠۶ 

  
 مترطول ٨٣,٨٠٠

١٢تهیه مصالح وخط کش منقطع و متناوب به عرض 
رید ساده متر، با رنگ سانت گرم ترافی به روش اس

 ماهه. ٣۶همراه با گالسبید با دوام 

١٨٠۴٠١ 

  
 مترطول ٨١,٢٠٠

١٢تهیه مصالح خط کش متصل و مداوم به عرض 
رید ساده سانت متر، با رنگ گرم ترافی به روش اس

 ماهه. ٣۶همراه با گالسبید با دوام 

١٨٠۴٠٢ 

  
 مترطول ٨٩٠,۶

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۴٠١بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠۴٠٣ 



  ایمن  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٩۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٧۵٠,۶

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۴٠٢بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠۴٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠٠

) به تهیه مصالح خط کش نقش دار شیاری (پر و خال
متر با رنگ گرم سانت ١۵روش اکستروژن به عرض 

 ماهه. ٣۶ترافی همراه با گالسبید با دوام 

١٨٠۵٠١ 

  
 مترطول ۶,۶٨٠

١۵وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۵٠١بها به ردیف  اضافه
باشد به ازای هرمتر  سانت ٢٠متر و حداکثر تا  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠۵٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠٠

رید تهیه مصالح خط کش برجسته (لقمه ای) به روش اس
متر با رنگ گرم ترافی سانت ١۵یا اکستروژن به عرض 

۶٠٠٠و ضخامت ماهه  ٣۶همراه با گالسبید با دوام 
رون.  می

١٨٠۶٠١ 

  
 مترطول ١٣,٣٠٠

١۵وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۶٠١بها به ردیف  اضافه
باشد به ازای هر متر سانت ٢٠و حداکثر  متر سانت
 اضافه عرض. متر سانت

١٨٠۶٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٣٧

رید تهیه مصالح خط کش برجسته (لقمه ای) به روش اس
گرم ترافی رنگ با متر سانت ١۵یا اکستروژن به عرض 

۴٠٠٠ماهه و ضخامت  ٣۶همراه با گالسبید با دوام 
رون.  می

١٨٠۶٠٣ 

  
 مترطول ٩,٠٩٠

١۵وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠۶٠٣بها به ردیف  اضافه
باشد به ازای هر متر سانت ٢٠و حداکثر  متر سانت
 اضافه عرض. متر سانت

١٨٠۶٠۴ 

  
 مترطول ١٢,٧٠٠

١٢کش منقطع و متناوب به عرض تهیه مصالح وخط 
٩متر، با رنگ سرد ترافی همراه با گالسبید با دوام  سانت

 ماهه.

١٨٠٧٠١ 

  
 مترطول ۴٠٠,١٢

١٢تهیه مصالح خط کش متصل و مداوم به عرض 
٩متر، با رنگ سرد ترافی همراه با گالسبید با دوام  سانت

 ماهه.

١٨٠٧٠٢ 

  
 مترطول ١,٠۶٠

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از  ١٨٠٧٠١ردیف بها به  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠٧٠٣ 

  
 مترطول ١,٠۴٠

١٢وقت عرض رنگ بیشتر از ١٨٠٧٠٢بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر سانت ٢٠متر و حداکثر  سانت
 متر اضافه عرض. سانت

١٨٠٧٠۴ 



  ایمن  و تجهیزات  ها، عالیم . ساختمان هجدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٩۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٠٠٠,١٠۴

تهیه مصالح وخط کش منقطع و متناوب به عرض بیشتر از
متر، با رنگ سرد ترافی همراه با گالسبید با سانت ٢٠

 ماهه برحسب سطح رنگ شده. ٩دوام 

١٨٠٧٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٠١

تهیه مصالح و خط کش متصل و مداوم به عرض بیشتر از
ترافی همراه با گالسبید بامتر، با رنگ سرد  سانت ٢٠

 ماهه برحسب سطح رنگ شده. ٩دوام 

١٨٠٧٠۶ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٣۴

، فلش، خط نوشته، ... با تهیه مصالح و خط کش نقوش
ماهه ٩رنگ سرد ترافی همراه با گالسبید با دوام 

 برحسب سطح رنگ شده.

١٨٠٧٠٧ 

 مترمربع -٩٣,١٠٠  
همراه  با گالسبید، دری خط کش ها ردیفکسربها به 

، از  گالسبید استفاده نشود.  صورت که در خط کش
١٨٠٧٠٨ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٨٨

تهیه مصالح ، خط کش و عالمتگذاری سطوح پرواز با
، بدون مصرف گالسبید، برحسب رنگهای سرد ترافی

 سطح رنگ شده.

١٨٠٨٠١ 

 مترمربع ۴٨٠,٠٠٠  
دوجزئ برپایه تهیه مصالح و اجرای خط کش با رنگ

 ماهه برحسب سطح رنگ شده. ١٨رزین آکریلی با دوام 
١٨٠٩٠١ 



  . متفرقه نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٩٧  
 

 

  . متفرقه نوزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
،  است  شده  ، در نظر گرفته آميزي رنگ  براي  سطوح  سازي  منظور آمادهبه   زدن  يا سمباده  برس  ، هزينه ضد زنگ  رنگ  اجراي  يها رديفدر  .1

مورد   بر حسب  آن  باشد، بهاي  داشته  زدايي  زنگبه مشاور و تأييد كارفرما، نياز   مهندس  با تشخيص  زدگي  زنگ  علتبه   فلزي  سطوح  چنانچه
 خواهد شد.  پرداخت  زدايي  زنگ  يها رديفاز 
 شود. مي  ، پرداخت شده  زدايي زنگ  فلزي  كارهاي  وزن  ، بر حسب190402و  190401  يها رديفواحد   بهاي .2
 شود. مي  ، پرداخت شده  آميزي يا رنگ  ضد زنگ  لزيف  كارهاي  وزن  ، بر حسب190406تا  190403  يها رديفواحد   بهاي .3
) ژئوگريـد توليـد كننـده اسـت كـه      Reduction Factorsساله با اعمال ضرايب كاهشـي LTDS (120  ). مبناي تعيين مقاومت كششي نهايي (4

كنتـرل و   NCMAيـا   ,ASTM, GRI BS8006 AASHTO,توسط حداقل يك آزمايشگاه معتبر و مورد تاييد كارفرما و براسـاس دسـتورالعمل   
 تاييد شده باشد.

هاي مورد استفاده در آسفالت بايد توانايي تحمل گرماي آسفالت بدون تغييـر مشخصـات و حفـظ چسـبندگي مناسـب بـا        . كليه ژئوسنتتيك5
 هاي آسفالت بدون افت در مقاومت برشي روكش را داشته باشد. اليه

ضخامت مندرج در رديف ياد شده باشد، بهـاي آن بـه    50/1تا  75/0ين برابر مشخصات بين ، چنانچه ضخامت ژئوممبرا191001 در رديف .7
 شود. تناسب پرداخت مي

هاي مختلف تونل كه داراي شيب منفي بوده و امكان تخليه ثقلي آب وجود  براي آبكشي از محل اجراي عمليات در قسمت 191101. رديف 8
تانكر سيار) پيش بيني شده است و بر اساس طرح آبكشي كه به تاييد مهندس مشاور و تصويب نداشته باشد، به هر روش (پمپ ثابت يا 

 هاي ناشي از موارد زير در بهاي واحد منظور گرديده است : شود و هزينه كارفرما رسيده، اجرا مي
 طراحي روش آبكشي، - 
 تهيه و نصب پمپ ها، -
 نصب پمپ، هاي محلحفر محل يا  -
 ها، ها و لوله اندازي و نگهداري و تعميرات پمپراه  -
 ها، هزينه برق يا سوخت مصرفي پمپ -
 ها، جابجايي و كار اندازي مجدد پمپ -
 ها، هزينه حفر كانال يا گودال براي هدايت آب به محل نصب پمپ -
 مورد نياز باشد.جمع آوري سيستم آبكشي و به طور كلي هر گونه عملياتي كه براي اجراي صحيح آبكشي  -
 . مقدار آب پمپاژ شده بايستي روزانه با حضور مهندس مشاور يا نماينده آن صورت جلسه گردد.9
 گردد. بار در دوره احداث تونل پرداخت مي يك 191102. رديف 10
 جهت برابر باشد. ي اين فصل ژئوگريدي است كه مقاومت كششي نهايي آن در هردوها رديفمنظور از ژئوگريد دو سويه در  .11



  متفرقه.  نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٩٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ٣٠٠,۶۵   دسیمتر م
ی بتن پـس از بتن ریزی باها روسازیبریدن درزها در 

 وسایل و ابزار الزم.
١٩٠١٠١ 

عب ٩,٠۵٠   دسیمتر م
های بتن با ماسه سازی تهیه مصالح و پرکردن درزهای کف

 آسفالـت بر حسـب حجم درز.
١٩٠١٠٢ 

  
عب ١١٣,٠٠٠ دسیمتر م

های بتن با سازی تهیه مصالح و پرکردن درز های کف
بر ها آنآیروالستی و الستی متراکم شونده و یا مشابه 

 حسـب حجم درز.

١٩٠١٠٣ 

  
عب ١۶,۴٠٠ دسیمتر م

تهیه مصالح و اندود پرایمر و پرکردن درزهای عمیق
های بتن با آئروالستی و مواد پرکننده مانند سازی کف

 پالستوفوم، برحسـب حجم درز.

١٩٠١٠۴ 

  
عب  دسیمتر م

های گاه تهیه مصالح و نصـب نئوپرین خارج برای تکیه
 آزاد.

١٩٠٢٠١ 

عب ٣٨۴,۵٠٠   دسیمتر م های آزاد. گاه تهیه مصالح و نصـب نئوپرین داخل برای تکیه ١٩٠٢٠٢ 

 ١٩٠٣٠١ گاه هواپیما. تهیه و پخـش مواد بیتوپالستی در توقـف کیلوگرم ١٠٧,٠٠٠  

 ١٩٠۴٠١ زدن (زنـ زدایی) سطوح فلزی.سمباده یا برس  کیلوگرم ٢٧۵  

 کیلوگرم ١,٣٠٠  
زنـ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاش

 (سندبالسـت).
١٩٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ۴۶۵  
تهیه مصالح و اجرای ی دسـت ضد زنـ روی سطوح

 فلزی.
١٩٠۴٠٣ 

 کیلوگرم ١,٢١٠  
تهیه مصالح و اجرای ی دسـت ضد زنـ و دو دسـت

 شامل آستر و و رویه روی کارهای فلزی.اکلیل روغن 
١٩٠۴٠۴ 

 کیلوگرم ١,١٣٠  
تهیه مصالح و اجرای ی دسـت ضد زنـ و دو دسـت

 رنـ روغن شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی.
١٩٠۴٠۵ 

 کیلوگرم ٢,١٠٠  
تهیه مصالح و اجرای دو قشرضد زنـ مناسـب و دو دسـت

س شامل آستر و رویه روی   کارهای فلزی.رنـ اپ
١٩٠۴٠۶ 

تهیه و کارگذاری لوله پالستی در ابنیه فن برای عبور آب. کیلوگرم ٠٠٠,١۵۴   ١٩٠۵٠١ 

 مترطول ٩١,٩٠٠  
متر از جنس سانت ١۵تهیه ونصب واتراستاپ به عرض 

. وی پی  س
١٩٠۵٠٢ 

 مترطول ٢٢٠,۴  
١۵متر اضافه بر  برای هر سانت ١٩٠۵٠٢بها به ردیف  اضافه
 متر. سانت

١٩٠۵٠٣ 

 مترطول ١٢١,٠٠٠  
متر از جنس سانت ١۵تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 

.  الستی
١٩٠۵٠۴ 



  متفرقه.  نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

٩٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٨٠,٧  
١۵متر اضافه بر  برای هر سانت ١٩٠۵٠۴بها به ردیف  اضافه
 متر. سانت

١٩٠۵٠۵ 

 عدد ٢١,٧٠٠  
گاه از جنس کائوچو به ابعاد تهیه و نصب بالشتک تکیه

 متر. سانت ١٠×٨٫۵×٢تقریبی 
١٩٠۵٠۶ 

 مترطول ٨,١٣٠  
۴×۴تهیه و نصب فوم پل اورتان دارای سلول باز و با مقطع 

 متر. سانت
١٩٠۵٠٧ 

. تهیه، سوراخ کیلوگرم ٨٨,٢٠٠   ش کاری و جاگذاری لوله پالستی برای زه ١٩٠۵٠٨ 

  

 مترمربع ٣٠٠,۶۶

مسلح کننده خاکتهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه 
ساله در محیط خاک ١٢٠) LTDSدارای مقاومت نهایی (

)٩  <PH  <۴ میزان  ) بهKN/m جهت ساخت ٢٠
 ها. دیوارهای حایل خاک مسلح و تسلیح شیب

١٩٠۶٠١ 

  

 مترمربع ۵۴,۵٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه دارای مقاومت نهایی
)LTDS (١٢٠ ) ٩ساله در محیط خاک  <PH  <۴به (

جهت تثبیت بسترهای سست، با تالق و KN/m ۵میزان 
 غیره.

١٩٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ٨,١٠٠

به ازای هر ١٩٠۶٠٢و  ١٩٠۶٠١ی ها ردیفبها به  اضافه
KN/m ۵ ) افزایش در مقاومت کشش نهاییLTDS (١٢٠

 ساله. 

١٩٠۶٠٣ 

  
 مترمربع 

ه ژئوگرید ١٩٠۶٠٢و  ١٩٠۶٠١ی ها ردیفبها به  اضافه زمانی
 استفاده گردد. PH>  ۴یا اسیدی  PH<  ٩در محیط قلیایی 

١٩٠۶٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,١٠۴  
بابت Wrap-aroundبها نصب ژئوگرید در نماهای  اضافه

 سطح که در نما دیده میشود.
١٩٠۶٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٠٢

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید پلیاستری با پوشش مناسب
بر متر دارای کاربرد KN/m ۵٠دوسویه با مقاومت کشش 
.  در تقویت روکش آسفالت

١٩٠۶٠٧ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید فایبرگالس با کرنش
درصد با پوشش مناسب دو سویه با مقاومت ۵گسیختگ 

متر دارای کاربرد در تقویت بر KN/m ۵٠ کشش
. روکش  های آسفالت

١٩٠۶٠٨ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴۴

به ازای ١٩٠۶٠٨و  ١٩٠۶٠٧ی ها ردیفبها به  اضافه
. مقاومت کشش اضافه در هر دو جهت KN/m ۵٠ هر

 به تناسب محاسبه میشود). KN/m ۵٠ (کسر

١٩٠۶٠٩ 

 ١٩٠۶١٠ چسب باشد.که ژئوگرید، خود  بها در صورت اضافه مترمربع ٠٠٠,۶  



  متفرقه.  نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١٠٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٣٠٠,١۶

(یا پروپیلن پلتهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته از 
کیلونیوتن بر متر در جهت ٧پل استر) با مقاومت کشش 

 وری. طول دارای کاربرد در کنترل غوطه

١٩٠٧٠١ 

 مترمربع ١,٣٢٠  
کیلونیوتن افزایش ١به ازای هر  ١٩٠٧٠١بها به ردیف  اضافه

.  در مقاومت کشش
١٩٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ١٠٠,٩۶

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با
کیلو نیوتن بر متر طول و کرنش ١٠٠مقاومت کشش 

به منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح ٪١٢حداکثر 
 خاک.

١٩٠٨٠١ 

 مترمربع ۴١٠,٧  
کیلونیوتن ۵٠به ازای هر  ١٩٠٨٠١بها به ردیف  اضافه

 افزایش در مقاومت کشش در هر جهت.
١٩٠٨٠٢ 

  

 مترمربع ١٨,٠٠٠

١۴٠تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نیافته با گرماژ حداقل 
و ٪۵٠لیتر در متر مربع، کرنش  ٠٫٩١گرم، جذب قیر 

نیوتن، دارای کاربرد در ۴۵٠حداقل  (grab)مقاومت گراب 
. تقویت روکش  های آسفالت

١٩٠٩٠١ 

  

 مترمربع 

ل از ژئوتکستایل تهیه مصالح و اجرای ژئوکمپوزیت متش
استر) مسلح شده، با الیاف شیشه و (یا پل پروپیلن پلنیافته 

و دارای ٪٣کیلونیوتن برمتر و کرنش گسیختگ  ۵٠مقاومت 
. کاربرد در تقویت روکش  های آسفالت

١٩٠٩٠٢ 

  
 مترمربع 

کیلونیوتن افزایش ۵٠ بابت هر ١٩٠٩٠٢بها به ردیف  اضافه
 مقاومت کشش در هر جهت.

١٩٠٩٠٣ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١٠٢

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبراین (زمین غشا) از جنس
به (High Density Poly Ethylene)اتیلن سنگین  پل

های سطوح و سازه کاری عایقمتر برای  میل ١ضخامت 
های فاضالب و مختلف، مانند مخازن آب، سدها، حوضچه

 استخرهای کشاورزی.

١٩١٠٠١ 

عب ١,٠٧٠   ش داخل  مترم  ١٩١١٠١ .ها تونلتهیه لوازم و انجام عملیات آب

 مترطول ٧۵,۴٠٠  
تهیه و نصب لوله جهت هدایت آب پمپاژ شده به بیرون

 تونل.
١٩١١٠٢ 



  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١٠١  
 

 

  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 

  مقدمه
 
،  مصرف  تا محل  از انبار كارگاه  كيلومتر، و همچنين 30  ، تا فاصله تا انبار كارگاه  تحويل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگيري  هزينة .1

مازاد بر   حمل  ينه). هز و آهك  سنگي  ، مصالح آب  استثناي  (به  است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  اين  يها فصلساير   يها رديف  در قيمت
  گونه ، هيچ ساير مصالح  شود و براي مي  پرداخت  فصل  اين  يها رديف  مورد بر اساس  و قير، بر حسب  ، سيمان آالت آهن  كيلومتر، تنها براي 30

 نخواهد شد.  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزينه
كيلومتر و   تا يك  و حمل  بارگيري  ، هزينه و آسفالت  ، اساس ، زيراساس تقويتي  ، قشرهاي ، بنايي بتن  سنگي  مصالح  و همچنين  آب  براي .2

  مازاد بر يك  حمل  هزينه  پرداخت  . نحوه است شده  بها، در نظر گرفته فهرست  اين  يها فصلساير   يها رديفدر   مصرف  در محل  باراندازي
 . است  شده  تعيين  مربوط  يها فصل  ، در مقدمه ساخته پيش  قطعات  و همچنين  سنگي  ، مصالح آب  كيلومتر، براي

  زير تعيين  شرح  گيرد، به قرار مي  كيلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزينه  در محاسبه  كه 1بند   موضوع  از مصالح  مقادير هر يك .3
 . يا ساير موارد نيست  مقادير مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل  تاس  حمل  هاي هزينه  محاسبه  تنها براي  شده  شود. مقادير تعيين مي
  سيمان .1ـ3
 : بتني  ساخته پيش  و قطعات  بتن  تهيه  براي  سيمان .1ـ1ـ3
 شود. مي  ، محاسبه سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافهبه ،  در بتن  عيار سيمان  ، براساس مقدار سيمان 

 : سنگي  بنايي  كارهاي  مالت  تهيه  براي  سيمان .2ـ1ـ3
  ميزان  ، به بنايي  در كارهاي  مالت  و حجم  شده  ، محاسبه سيمان  اتالف  درصد براي 6  اضافهبه ،  در مالت  عيار سيمان  به  ، با توجه مقدار سيمان 

 شود. منظور مي  بنايي  كارهاي  كل  درصد حجم 30
 فوالد .2ـ3
و   تقويتي  هاي و ورق  ، لوله ، سپري ، نبشي ، ناوداني تيرآهن  ، مانند انواع متداول  هاي و پروفيل ميلگرد، از  فوالد مصرفي  كيلوگرم  هر يك  ازاي  به 

  مشخص  يياجرا  هاي و نقشه  مشخصات  براساس  كهو گاردريل يك كيلوگرم،   بتني  تيرهاي  هاي كابل  و همچنينكيلوگرم  05/1  اتصالي
 شود. ، منظور مي حمل  بابت  شود، مي
 ير. ق3ـ3
 شود. منظور مي  حمل  بابت  كيلوگرم 05/1شود،  مي  تعيين  و مشخصات  نقشه  براساس  قير كه  كيلوگرم  هر يك  ازاي  به 

محاسبه  3/1با اعمال ضريب  200202و  200201ي ها رديف. در صورتي كه بجاي قير محلول، قير امولسيون (قيرآبه) حمل شود، بهاي 1-3ـ3
 شود. مي
 شود. مي  زير تعيين  شرح  ، به حمل  هزينة  پرداخت  ، براي سيمان  مبدأ حمل .4
  محل  حالت  . در اين است  مربوط  كارخانه  ، محل شود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي از كارخانهبه طور مستقيم   سيمان  كه  در صورتي .1ـ4

 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب  تأييد مهندس  ايد قبالً بهخريد ب
  (كه  داخلي  سيمان  كارخانه  ترين نزديك  محل  نشود، مبدأ حمل  خريداري  داخلي  هاي از كارخانهبه طور مستقيم   سيمان  كه  در صورتي .2ـ4

 كند)، خواهدبود. خريد توليد مي  نظر را در زمان مورد  سيمان
 شود. مي  زير تعيين  شرحبه   حمل  هزينة  پرداخت  ، براي فوالد  مبدأ حمل .5
توليد كنندگان خريد از   براي  شود، مبدأ حمل  خريداري بورس كااليا   داخلي  توليد كنندگاناز  به طور مستقيم، فوالد  كه  در صورتي .1ـ5

  تأييد مهندس  به از قبلبايد   خريد يا تحويل  محل  حالت  خواهد بود. در اين  يلتحو  محل ،بورس كاال  خريدهاي  و براي  توليد  محل  داخلي
 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب



  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١٠٢  
 

 

نزديكترين محل توليد فوالد به   نشود، مبدأ حمل  خريداري بورس كااليا   داخليتوليد كنندگان از  به طور مستقيمفوالد   كه  در صورتي .2ـ5
 شوند.  هاي نورد فوالد نيز جزء توليدكنندگان محسوب مي كند. كارخانه مورد نظر را توليد مي كارگاه است كه فوالد

  آن  تحويل  قير محل  كارفرما برسد. مبدأ حمل  مشاور و تصويب  تأييد مهندس  بايد بهساخته پرسي  هاي بتن پيش و جدولخريد قير   محل .6
 شود. مي  ) در نظر گرفته پااليشگاه  (محل

  در دفترچه  كه  ييها راه، و در مورد  است شهرسازيو   راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرين  طبق  راه  ترين ، نزديك حمل  مسافت  تعيين  مبناي .7
 شود. مي  تعيين اه آن  مشاور، فاصله  نظر مهندس  ، طبق فاصله  ترين كوتاه  ، با در نظر گرفتن است  نشده  تعيين ها آن  براي  ، مسافتي ياد شده

  پاكتي  و سيمان  آالت آهن  حمل  يها رديف  كيلومتر باشد، طبق 450تا مقصد)  –(مبدا   حمل  مسافت  كه  در صورتي  فله  سيمان  حمل  بهاي .8
 50/1  ضريب  ، با اعمال پاكتي  و سيمان  آالت آهن  حمل  يها رديف  كيلومتر باشد، بر اساس 450بيشتر از   حمل  شود و اگر مسافت مي  پرداخت

 شود. مي  كيلومتر پرداخت 30از كسر   پس ،مسير  طول  تمامي مربوط، براي ها رديفبه قيمت 
  درصد، پرداخت 30  اضافهبه   فصل  اين  يها رديف  مورد بهاي  شود، بر حسب  انجام  و شني  خاكي  يها راهدر   مصالح  حمل  كه  در صورتي .9
 شود. مي
قير توسط تانكرهاي مخصوص، به كارگاه حمل شود يا از تانكرهاي دو جداره استفاده شود و براي تخليه قير نياز به   كه  در صورتي .10

 شود. پرداخت مي 50/1ي اين فصل با اعمال ضريب ها رديفحرارت دادن نباشد، بهاي آن براساس 
 شود. ، براي تمام فاصله اعمال مي200304يا  200302  كيلومتر، تنها رديف 500حمل بيش از  براي حمل ريلي با فاصله .11



  و نقل  . حمل بیستم  فصل
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  رشته راه، راهفهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

١٠٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

کیلومتر  -تن  ٨٨٠  
کیلومتر ٣٠، سیمان پاکت نسبـت به مازادبر االت آهنحمل 

 کیلومتر. ٧۵تا فاصله 
٢٠٠١٠١ 

کیلومتر  -تن  ۵٩۵  
٧۵، سیمان پاکت نسبـت به مازاد بر االت آهنحمل 

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠١٠٢ 

کیلومتر  -تن  ٣٧۵  
١۵٠بر  ، سیمان پاکت نسبـت به مازاداالت آهنحمل 

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠١٠٣ 

کیلومتر  -تن  ٣١٠  
٣٠٠بر ، سیمان پاکت نسبـت به مازاداالت آهنحمل 

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠١٠۴ 

کیلومتر  -تن  ٢۶۵  
۴۵٠ سیمان پاکت نسبـت به مازاد بر، االت آهنحمل 

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٠٠١٠۵ 

کیلومتر  -تن  ٢٢٠  
٧۵٠ بر ، سیمان پاکت نسبـت به مازاداالت آهنحمل 

 کیلومتر.
٢٠٠١٠۶ 

کیلومتر  -تن  ۵٣٠,١  
٧۵کیلومتر تا فاصله  ٣٠ فله نسبـت به مازاد حمل قیر

 کیلومتر.
٢٠٠٢٠١ 

کیلومتر  - تن ١,٠٨٠  
١۵٠کیلومتر تا فاصله  ٧۵فله نسبـت به مازاد  حمل قیر
 کیلومتر.

٢٠٠٢٠٢ 

کیلومتر  -تن  ٧٠٠  
٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠ فله نسبـت به مازاد حمل قیر
 کیلومتر.

٢٠٠٢٠٣ 

کیلومتر  -تن  ۵۶۵  
۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠فله نسبـت به مازاد  حمل قیر
 کیلومتر.

٢٠٠٢٠۴ 

کیلومتر  -تن  ۴٨۵  
٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠ فله نسبـت به مازاد حمل قیر
 کیلومتر.

٢٠٠٢٠۵ 

کیلومتر  -تن  ۴٠۵    ٢٠٠٢٠۶ کیلومتر. ٧۵٠ حمل قیر فله نسبـت به مازاد

کیلومتر  -تن  ٧٢٩    ٢٠٠٣٠١ کیلومتر. ۵٠٠حمل ریل باالست تا 

کیلومتر  -تن  ۶٠٩    ٢٠٠٣٠٢ کیلومتر. ۵٠٠بیش از حمل ریل باالست 

کیلومتر  -تن  ۵٣۶  
۵٠٠حمل ریل خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات تا 

 کیلومتر.
٢٠٠٣٠٣ 

کیلومتر  -تن  ۴۵٢  
حمل ریل خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات بیش از

 کیلومتر. ۵٠٠
٢٠٠٣٠۴ 



م  بیست  فصل   دستمزدی  . کارهای و ی
 ١٣٩٣باند فرودگاه  سال آهن و  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١٠۴  
 

 

م  بیست  فصل   دستمزدی  . کارهای و ی
 

 مقدمه
 : كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  ، برايموضوع اين فصل  دستمزدي  كارهاي. 1
، شامل  مورد نظر  دستمزدي  كارهايشرح رديف و بهاي واحد برآورد،   تهيه  شود. هنگام مي  تهيهكارفرما و به هزينه   توسط ها آن  مصالح .1-1

و   تهيهدستورالعمل كاربرد،  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه بارگيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجايي
 د.شو مي  درج  فصلاين در 

 برداري بر عهده پيمانكار است. ، هزينه تامين تمام تجهيزات مورد نياز نقشه210201تبصره: در بهاي واحد رديف 
 باشد.ها (در صورت وجود) نيز مي شامل كلوتوئيد قوس 210202. رديف 2



م  بیست  فصل   دستمزدی  . کارهای و ی
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١٠۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 کیلومتر ١٣,٣١٠,٠٠٠

برداری برای اجرای انجام تمام عملیات مورد نیاز نقشه
احداث، بازسازی خط یا بهسازیآهن تازه  روسازی راه
نویس 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 افق 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 



 فصل بیست و دوم. ریل، سوزن و ملحقات
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١٠۶  
 

 

 ریل، سوزن و ملحقاتفصل بیست و دوم. 
 

 مقدمه
 
تـرخيص، انبـارداري، بـارگيري،     هاي گمركـي، هاي مترتب از جمله هزينه، تمامي هزينه220102و  220101ي شماره ها رديف. در بهاي واحد 1

 حمل تا محل كارگاه مونتاژ خط به هر فاصله و تخليه لحاظ شده است.
 شود. و ضريب پيشنهادي پيمانكار اعمال مي 14/1ي اين فصل، صرفا ضريب باالسري ها رديفبه  .2



 فصل بیست و دوم. ریل، سوزن و ملحقات
 ١٣٩٣باند فرودگاه  سال آهن و  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١٠٧  
 

 

       
بهای کل 

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

 تن ٢٧,١۶٠,٠٠٠  
بارگیری، حمل و تخلیه 900Aبا گرید  UIC60تهیه ریل 

 در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠١٠١ 

 دستگاه ١,٨۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
، با٩به  ١متر و تانژانت  ٣٠٠با شعاع  UIC60تهیه سوزن 

 تراورس بتن حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢٠١ 

 دستگاه ١,٩۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
، با٩به  ١متر و تانژانت  ٣٠٠با شعاع  UIC60تهیه سوزن 

 تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢٠٢ 

 دستگاه ۶۴٠,٠٠٠,٠٠٠,١  
، با٩به  ١متر و تانژانت  ١٩٠با شعاع  UIC60تهیه سوزن 

 تراورس بتن حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢٠٣ 

 دستگاه ١,٧۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
، با٩به  ١متر و تانژانت  ١٩٠با شعاع  UIC60تهیه سوزن 

 تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
٢٢٠٢٠۴ 

 ٢٢٠٣٠١ بندی در کارگاه. تهیه پیچ سیستم پابند فنری وسلو و بسته عدد ٢٢,٠٠٠  

 ٢٢٠٣٠٢ کارگاه.بندی در  و بسته ١۴SKLتهیه فنر وسلو  عدد ٠٠٠,٢۴  

 عدد ۵٠٠,١٨  
تهیه گاید پلیت پالستی سیستم پابند وسلو و بسته بندی

 در کارگاه.
٢٢٠٣٠٣ 

 عدد ١۶,۵٠٠  
بندی در تهیه پد پالستی سیستم پابند وسلو و بسته

 کارگاه.
٢٢٠٣٠۴ 



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١٠٨  
 

 

 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 

 مقدمه
 
هـاي مترتـب در نظـر گرفتـه شـده اسـت و هرگونـه         آهن و صـعوبت هاي مرتبط با اجراي روسازي راههاي اين فصل تمامي هزينه . در ريف1

 پرداخت ديگري مجاز نيست.
ي منـدرج در فصـل بيسـتم، محاسـبه و پرداخـت      هـا  رديـف . هزينه حمل ريلي باالست،  خط بسته، ريل ، تراورس و ساير ادوات براسـاس  2

 شود. مي
 . در اين فصل منظور از:3

رهايي كه عمليات زيرسازي آن بـه اتمـام   آهن در محوآهن تازه احداث شده عبارت است از: اجراي روسازي راهـ عمليات اجراي روسازي راه
 رسيده است.

 برداري.  ـ عمليات بازسازي خط عبارت است از: تعويض كلي مصالح روسازي خط در محورهاي در دست بهره
رلـواژ  ـ عمليات بهسازي خط آهن عبارت است از : انجام اقدامات رفع نقص مانند عمليات تفكيك باالست، تعويض ادوات معيوب و تنظـيم  

 برداري.خط در محورهاي در دست بهره
 به صورت جداگانه مشخص شده است.   ها آني كاري مربوط به هر يك از ها رديفباشد كه مي
متر مشخص شده است در محاسبه طول خط عـالوه بـر طـول قـوس دايـره،       400ي اين فصل كه بهاي آن براساس شعاع قوس ها رديف.در 4

 شود.ت وجود) منظور ميطول كلوتوئيدها هم (در صور



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١٠٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 کیلومتر ۵٨,٣٠٠,٠٠٠

تهیه خط بسته (کوبالژ) با سیستم پابند وسلو
١۴SKL تراورس بتن و دپو در کنار خط برای استفاده در

 روسازی خط آهن تازه احداث شده یا بازسازی خط.

٢٣٠١٠١ 

  

 کیلومتر ۶۴,۵٠٠,٠٠٠

بارگیری باالست از محل دپو، حمل تا محل پخش و پخش
١۵متر و ضخامت  ٣٫۵در عرض  قشر اول باالست

در اجرای روسازی خط آهن تازه ،متر، با فینیشر سانت
 احداث شده.

٢٣٠٢٠١ 

  
 کیلومتر ١۶۶,۵٠٠,٠٠٠

بارگیری خط بسته، تخلیه و نصب خط به روش منقطع با
در اجرای ،ای، تنظیم درز و بستن اتصال جرثقیل دروازه

 روسازی خط آهن تازه احداث شده.

٢٣٠٣٠١ 

  

 کیلومتر ۴٠٠,٠٠٠,۶١٣

بارگیری خط بسته، تخلیه و نصب خط به روش منقطع با
، در کارهای جرثقیل دروازه ای، تنظیم درز و بستن اتصال

بازسازی خط و در طول از خط که شعاع افق خط آهن
 متر یا کمتر باشد. ۴٠٠

٢٣٠٣٠٢ 

  

 کیلومتر ۵٠٠,٠٠٠,٣۶٣

روش منقطع با بارگیری خط بسته، تخلیه و نصب خط به
، در کارهای جرثقیل دروازه ای، تنظیم درز و بستن اتصال

بازسازی و در طول از خط که شعاع افق خط آهن بیشتر
 متر باشد. ۴٠٠از 

٢٣٠٣٠٣ 

  
 کیلومتر ۴٠٠,٠٠٠,١,٠٩١

بارگیری خط بسته، تخلیه و نصب خط به روش منقطع با
، جرثقیل دروازه در کارهای ای، تنظیم درز و بستن اتصال

 بازسازی خط برای طول که در داخل تونل اجرا شود.

٢٣٠٣٠۴ 

  
 کیلومتر ١۴٠,٠٠٠,٠٠٠

آرا و رلواژ ریزی با واگن، تسطیح با خط عملیات باالست
. در اجرای روسازی خط آهن٠٨اول و دوم با زیرکوب 

 تازه احداث شده.

٢٣٠۴٠١ 

  

 کیلومتر ٣٠٠,٠٠٠,٣٢۵

آرا و رلواژ واگن، تسطیح با خطریزی با  عملیات باالست
در کارهای بازسازی خط و در ٠٨اول و دوم با زیرکوب 

متر یا کمتر ۴٠٠طول از خط که شعاع افق خط آهن 
 باشد.

٢٣٠۴٠٢ 

  

 کیلومتر ١٩١,٨٠٠,٠٠٠

آرا و رلواژ ریزی با واگن، تسطیح با خط عملیات باالست
خط و دردر کارهای بازسازی  ٠٨اول و دوم با زیرکوب 

متر ۴٠٠طول از خط که شعاع افق خط آهن بیشتر از 
 باشد.

٢٣٠۴٠٣ 

  
 کیلومتر ۶٠٠,٠٠٠,۴٧٩

آرا و رلواژ ریزی با واگن، تسطیح با خط عملیات باالست
در کارهای بازسازی خط برای ٠٨اول و دوم با زیرکوب 

 طول که در داخل تونل اجرا شود.

٢٣٠۴٠۴ 



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١١٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 بند ٠٠٠,١,٩٨۴

کاری توسط ماشین جوش ها و جوش سازی ریل آماده
، بغل ، روزن تری زدایی جوش طویل. در زن و تنش ال

 اجرای روسازی خط آهن تازه احداث شده.

٢٣٠۵٠١ 

  
 بند ٢,٣٢١,٠٠٠

کاری توسط ماشین جوش ها و جوش سازی ریل آماده
، بغل ، روزن تری زدایی جوش طویل. در زن و تنش ال

 بازسازی خط آهن.کارهای 

٢٣٠۵٠٢ 

  
 کیلومتر ۶٢١,٠٠٠,٨٨

، رگالژ شیروان باالست با٠٩رلواژ نهایی با زیرکوب 
آرا و تثبیت خط، توسط ماشین پایدارساز در اجرای خط

 روسازی خط آهن تازه احداث .

٢٣٠۶٠١ 

  

 کیلومتر ٠٠٠,٩٣,٨٣۴

، رگالژ شیروان باالست با٠٩رلواژ نهایی با زیرکوب 
و تثبیت خط، توسط ماشین پایدارساز در بازسازی آرا خط

خط آهن، در طول از مسیر که شعاع افق خط بیشتر از
 متر باشد. ۴٠٠

٢٣٠۶٠٢ 

  

 کیلومتر ١۵٩,٢۴٢,٠٠٠

، رگالژ شیروان باالست با٠٩رلواژ نهایی با زیرکوب 
آرا و تثبیت خط، توسط ماشین پایدارساز در بازسازی خط

متر یا ۴٠٠از مسیر که شعاع افق خط آهن، در طول 
 کمتر باشد.

٢٣٠۶٠٣ 

  
 کیلومتر ١٨٠,٠٠٠,٢٣۴

، رگالژ شیروان باالست با خط٠٩رلواژ نهایی با زیرکوب 
آرا و تثبیت خط، توسط ماشین پایدارساز در بازسازی خط

 آهن، برای طول از مسیر که داخل تونل واقع شده است.

٢٣٠۶٠۴ 

  
 دستگاه ١١۶,۵۵٠,٠٠٠

نصب انواع سوزن با تراورس بتن و انجام تمام اقدامات
مورد نیاز از جمله باراندازی، مونتاژ، نقشه برداری،

 گانه. ریزی و رلواژ سه باالست

٢٣٠٧٠١ 

  
 دستگاه ٨٣,٢۵٠,٠٠٠

نصب انواع سوزن با تراورس چوبی و انجام تمام
اقدامات مورد نیاز از جمله باراندازی، مونتاژ، نقشه

 گانه. برداری، باالست ریزی و رلواژ سه

٢٣٠٧٠٢ 

 عدد ٧۵١,٠٠٠  
تهیه تمام مصالح، ساخت قطعات نقاط ثابت خط

(fix point) ،و نصب آن. کن پی 
٢٣٠٨٠١ 

  

 کیلومتر ۴٠٠,٠٠٠,٩٠

جمع آوری کوپالژهای قدیم و باالست موجود، بارگیری
مشخص شده، تسطیح بستر های محلو حمل و تخلیه در 

در طول از مسیر که شعاع افق خط بیشتر از زن غلتکو 
 متر باشد.  ۴٠٠

٢٣٠٩٠١ 



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١١١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 کیلومتر ۶٨٠,٠٠٠,١۵٣

آوری کوپالژهای قدیم و باالست موجود، بارگیری جمع
مشخص شده، تسطیح بستر های محلو حمل و تخلیه در 

متر ۴٠٠در طول از مسیر که شعاع افق خط  زن غلتکو 
 یا کمتر باشد.

٢٣٠٩٠٢ 

  

 کیلومتر ٢٧١,٢٠٠,٠٠٠

جمع آوری کوپالژهای قدیم و باالست موجود، بارگیری
مشخص شده، تسطیح بستر های محلو حمل و تخلیه در 

در طول از مسیر که داخل تونل واقع شده زن غلتکو 
 است.

٢٣٠٩٠٣ 

 کیلومتر ٠٠٠,۶٧,٩٧۴  
ترین بارگیری و حمل خطوط بسته مستعمل به نزدی

 .ها آنایستگاه،  تخلیه و دپوی 
٢٣١٠٠١ 

 دستگاه ١٢,٧٣٨,٠٠٠  
آوری، عملیات دمونتاژ سوزن با تراورس چوبی، جمع

 زن و تراکم. تسطیح بستر و غلتک
٢٣١١٠١ 

بهسازی خط.تفکی باالست با دستگاه سرند در عملیات  کیلومتر ٨٠٠,٠٠٠,١٨۴   ٢٣١٢٠١ 

 کیلومتر ٢۵,۴١٠,٠٠٠  
تفکی باالست با دستگاه سرند در عملیات بهسازی خط،

 چنانچه دستگاه سرند توسط کارفرما تامین شود.
٢٣١٢٠٢ 

 کیلومتر ٢۵٠,٠٠٠,٢۶  
های بتن جهت تعویض تمام تخلیه و توزیع  تراورس

 های خط برای عملیات بهسازی خط. تراورس
٢٣١٣٠١ 

 قطعه ٢٣,٣٠٠  
تخلیه موردی تراورس بتن و توزیع در محل مورد نیاز

 برای عملیات بهسازی خط.
٢٣١٣٠٢ 

 اصله ۶٠٠,١٨  
تخلیه موردی تراورس چوبی و توزیع در محل مورد نیاز

 برای عملیات بهسازی خط.
٢٣١٣٠٣ 

  
 کیلومتر ٢٠١,٠٠٠,٠٠٠

های های چوبی خط با تراورس تعویض تمام تراورس
ها برای عملیات بهسازی بتن نو با بستن و سفت کردن پیچ

 خط.

٢٣١٣٠۴ 

  
 کیلومتر ٢۶١,٠٠٠,٠٠٠

های بتن های بتن خط با تراورس تعویض تمام تراورس
ها برای عملیات نو به همراه بستن و سفت کردن پیچ

 بهسازی خط.

٢٣١٣٠۵ 

 اصله ١٨٨,٠٠٠  
عملیاتتعویض موردی تراورس چوبی فرسوده در 

 ها. بهسازی خط به همراه بستن و سفت کردن پیچ
٢٣١٣٠۶ 

 قطعه ۶٠٠,٢,٣۴١  
تعویض موردی تراورس بتن فرسوده در عملیات بهسازی

 ها. خط به همراه بستن و سفت کردن پیچ
٢٣١٣٠٧ 

 کیلومتر ٩١,٩١٠,٠٠٠  
ریزی و رلواژ اول و دوم خط، برای عملیات باالست

 .٠٨زیرکوب بهسازی با دستگاه 
٢٣١۴٠١ 



 آهن فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١١٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 کیلومتر ١٨,٣٨٠,٠٠٠  
ریزی و رلواژ اول و دوم عملیات بهسازی، چنانچه باالست

 ، توسط کارفرما تهیه شود.٠٨دستگاه زیرکوب 
٢٣١۴٠٢ 

  
 کیلومتر ١٣٠,٠٠٠,۴۴

،٠٩ریزی تکمیل و رلواژ نهایی با زیر کوب  باالست
بهسازیشیروان سازی باالست با خط آرا  در عملیات 

 خط.

٢٣١۵٠١ 

  

 کیلومتر ٠٠٠,٨,٨٢۶

،٠٩ریزی تکمیل و رلواژ نهایی با زیر کوب  باالست
شیروان سازی باالست با خط آرا در عملیات بهسازی
خط، چنانچه دستگاه زیرکوب و خط آرا توسط کارفرما

 تهیه شود.

٢٣١۵٠٢ 

 ٢٣١۶٠١ بهسازی خط. تنظیم و تثبیت عالیم ثابت خط در عملیات کیلومتر ٠٢٣,٠٠٠,۴  

  
 اصله ٢٩,٣٠٠

آوری و انتقال هر اصله تراورس چوبی با ادوات جمع
مربوط حاصل از تعویض در عملیات بهسازی خط به

ترین ایستگاه.  نزدی

٢٣١٧٠١ 

  
 قطعه ۵٠٠,۶٠

ستن هر قطعه تراورس بتن فرسوده و انتقال ادوات ش
ترینحاصل از تعویض درعملیات بهسازی خط، به  نزدی

 ایستگاه.

٢٣١٧٠٢ 

 شاخه ۴٣٠,٠٠٠,١  
تعویض هر شاخه ریل معیوب برای عملیات بهسازی

 خط.
٢٣١٨٠١ 



 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٣رودگاه  سال آهن و باند ف فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١١٣  
 

 

 کار پای  . مصالح١  پیوست
 

  مقدمه
 
  كار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  ، مورد نياز باشد و با توجه پيمان  موضوع  اجراي  براي  شود كه مي  اطالق  مصالحيبه كار،  پاي  مصالح .1

به   ورود مصالح  باشد. هنگام  يا شمارش  گيري اندازه  قابل  انبار شود كه  شكليبه   طور مرتببه   و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني  مشخصات
 شود.  مشاور تنظيم  ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاريخ ، نوع در آن  ورود كه  جلسه  ، بايد صورت كارگاه

در   مصالح  و باراندازي  مربوط  يها فصل  يها رديفدر   شده  بيني پيش  تا فاصله  ، حمل گيريبار  ، هزينة ضميمه  فهرست  يها رديف  در قيمت .2
  در مقدمه  شده  بيني موارد پيش  استثنايبه ،  مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختي  گونه  و هيچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورتبه   كارگاه
 شود. نمي  ، انجامها فصل

  مصالح  درصد بهاي 70پيمانكار،   مالي  بنيه  تقويت  شود و براي مي  گيري كار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعيت  صورت  تهيه  گامهن .3
و   باالسري  با احتساب ضريبشوند)،  مازاد مي  حمل  هزينه  مشمول  كه  مصالحي  (براي 7/0بدون اعمال ضريب   حمل  كار و هزينه پاي
 شود. منظور مي ها وضعيت  صورتپيمانكار، در   شنهاديپي
  كارگاه  را از محوطه ها آن  كردن  خارج  و پيمانكار حق  كارفرماستبه   ، متعلق وضعيت  صورتدر   از منظور شدن  كار، پس پاي  مصالح  تمام .4

در   ( چنانچه  وضعيت  صورتاز   از كسر آن  ، پس صورت  در اين  . كهباشد  نداشته  ، ضرورتي پيمان  موضوع  اجراي  براي  كه  ندارد، مگر مصالحي
 كند.  خارج  را از كارگاه ها آنكارفرما،   مشاور و موافقت  تواند با پيشنهاد مهندس باشد )، پيمانكار مي  منظور شده  وضعيت  صورت

  در مقابل  كه  مناسبي  را در محل ها آنو پيمانكار بايد   پيمانكار است  عهدهبه ،  پيمان  كار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  مسئوليت .5
 باشد، انبار كند.  مصون  و ساير عوامل  جوي  عوامل

  شده  در نظرگرفته  موقت  يها وضعيت  صورتكار در  پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  كار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعيين  مصالح  نرخ .6
 . يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده  ، و قابل است

مازاد   كار منظور شود. مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نبايد هيچ قطعي  وضعيت  صورت، و  موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت  صورت  در آخرين .7
 شود.  خارج  پيمانكار از كارگاه  توسط، بايد  پيمانكار استبه   و متعلق  مانده  باقي  در كارگاه  كه  بر مصرف

بندي و نظر  كار، بنا به مقتضيات پروژه، برنامه زمان ) قابل پرداخت در مصالح پاي411101حداكثر حجم سگمنت بتني (رديف شماره  .8
 شود. مهندس مشاور تعيين مي



  کار پای  . مصالح۱پیوست
 ۱۳۹۳آهن و باند فرودگاه  سالفهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

۱۱۴   
 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ۴۱۰۱۰۱ ماسه شسته. مترمکعب ۱۲۸,۰۰۰  

 ۴۱۰۱۰۲ شن شسته. مترمکعب ۷۸,۶۰۰  

 ۴۱۰۲۰۱ .ایرودخانهباالسـت از قلوه سنـگ مترمکعب ۹۹,۵۰۰  

 ۴۱۰۲۰۲ باالسـت ازسنـگ کوهی. مترمکعب ۱۵۵,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۱ .ایرودخانهمصالح زیر اساس از مصالح مترمکعب ۴۵,۳۰۰  

 ۴۱۰۳۰۲ .ایرودخانهمصالح اساس شکسته از مصالح مترمکعب ۶۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۰۳ کوهی.مصالح اساس شکسته از سنـگ مترمکعب ۱۶۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۴ .۴و۲مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع مترمکعب ۲۴۹,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۵ .۳و۱مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع مترمکعب ۲۹۳,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۰۶ .۴مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع مترمکعب ۳۲۱,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۷ .۵مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع مترمکعب ۳۳۳,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۸ مصالح سنگی آسفالـت ردمیکس. مترمکعب ۷۷,۱۰۰  

 ۴۱۰۳۰۹ مصالح سنگی اساس آسفالتی (بالک بیس). مترمکعب ۸۰,۲۰۰  

 ۴۱۰۳۱۰ مصالح سنگی قشر بیندر. مترمکعب ۱۳۲,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۱۱ مصالح سنگی قشر توپکا. مترمکعب ۱۴۳,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۱ سنـگ الشه بنایی. مترمکعب ۱۴۳,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۴ سنـگ بادبر. مترمکعب ۲۲۱,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۵ سنـگ سر تراش. مترمکعب ۵۲۸,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۶ سنـگ نیم تراش. مترمکعب ۵۸۴,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۷ سنـگ تمام تراش. مترمکعب ۷۶۹,۵۰۰  

 ۴۱۰۵۰۱ سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. تن ۱,۰۳۰,۵۰۰  

 ۴۱۰۵۰۲ سیمان پرتلند نوع یک فله. تن ۸۸۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۳ سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. تن ۱,۰۶۰,۵۰۰  

 ۴۱۰۵۰۴ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ۹۱۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۵ پاکتی. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ۱,۰۸۰,۵۰۰  

 ۴۱۰۵۰۶ فله. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ۹۳۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۶۰۱ مواد منفجره. کیلوگرم ۵۹,۴۰۰  

 ۴۱۰۶۰۲ انواع فتیله . مترطول ۴,۹۶۰  



 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١١۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

. عدد ٢١,٢٠٠    ۴١٠۶٠٣ انواع چاشن

 ۴١٠٧٠١ انواع تیرآهن. کیلوگرم ۶٠٠,١٩  

 ۴١٠٧٠٢ انواع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم ٢۴,۶٠٠  

. کیلوگرم ٢١,٠٠٠    ۴١٠٧٠٣ انواع ناودان

. کیلوگرم ۵٠٠,١٨    ۴١٠٧٠۴ انواع نبش

 ۴١٠٧٠۵ انواع سپری. کیلوگرم ٢١,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۶ انواع تسمه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٧ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٨ انواع سپر فلزی. کیلوگرم ۴٠٠,١٨  

ردانواع  کیلوگرم ١٩,٧٠٠    ۴١٠٨٠١ ساده.میل

ردانواع  کیلوگرم ١٨,١٠٠    ۴١٠٨٠٢ آجدار. میل

.  کیلوگرم ۶٠٠,١٩    ۴١٠٩٠١ و سایر قیرهای محلول. ٢۵٠قیر ام. س

 ۴١٠٩٠٢ سایرقیرها. کیلوگرم ١٣,٢٠٠  

 ۴١١٠٠١ انواع کابل تیرهای تنیده. کیلوگرم   

عب ۵٠٠,٢,٣٨٩    مترم
منت بتن برای نصب در  ی حفاری شده باها تونلس

TBM. 
۴١١١٠١ 



  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه

  

 
 

 

١١۶  
 

 

  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٢  پیوست
 

 شود. مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينهبه   طور كلي  ، به باالسري  هزينه
 
  عمومي  باالسري  . هزينه1
 در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصيبه را  ها آن  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
 . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
 . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمامبه كارفرما)،   (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  هزينه .2ـ1
 شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
 . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .4ـ1
 . دفتر مركزي  نگهداري  هزينه .5ـ1
 . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  هزينه .6ـ1
 . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  هزينه .7ـ1
 . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  هزينه .8ـ1
 . دفتر مركزي  دارخانهو آب  پذيرايي  هزينه .9ـ1
 . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
 . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  هزينه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  هزينه .13ـ1
 .ها آن، و مانند  در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي ينههز  ، شامل متفرقه  هاي هزينه .14ـ1
 . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  هزينه .15ـ1
 . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .16ـ1
 دفتر مركزي. اي رايانهدستگاهها و تجهيزات  هزينه .17ـ1
 كار  باال سري  . هزينه2

 در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصيبه را   آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
 : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
 . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوهبه   پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
 . تعهدات  امانج  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
 كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
 . ماليات  هزينه .3ـ2
 سود پيمانكار. .4ـ2
 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه .5ـ2
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  ، هزينه . همچنين و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني گاهكار  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ5ـ2
 . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  يها رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل

 گيرد. قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  و مهندسدر اختيار كارفرما   كه  خدماتي  انساني  نيروي  هزينه .2ـ5ـ2
 . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاهبه   دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  هزينه .3ـ5ـ2
 . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  هزينه .4ـ5ـ2
 پيمانكار.  و كارمندان  كاركنان  غذاي  هزينه .5ـ5ـ2
 . كارگاه  پذيرايي  هزينه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي هزينه .7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  هزينه .8ـ5ـ2
 . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  هزينه .9ـ5ـ2
 پيمانكار.هاي  آزمايش  هزينه .10ـ5ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي هزينه .6ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي هزينه .1ـ6ـ2
 در حد نياز كار. ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  هزينه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي هزينه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي هزينه .5ـ6ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويلبه   مربوط  هاي هزينه .6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  هزينه )1  توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،رفرماكا  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  يها پيمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه ها آن  از بابت  اي هزينه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست
 

بـه  ، بايـد   هر رشـته به   مربوط  رو، در كارهاي  ، از اين است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورتبه ،  دستورالعمل  اين
 قرار گيرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب

 
  . تعاريف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورتبه بايد   كه  است  و تداركاتي، اقدامها  از عمليات  ، عبارت . تجهيز كارگاه1ـ1 

 ، ميسر شود.   پيمان  اسناد و مدارك  ، طبق پيمان  موضوع  عمليات
  گيرند، ماننـد كارگاههـاي   قرار مي  برداري ه، مورد بهر اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي  شود كه مي  گفته  ساختمانيبه ،  پشتيباني  يها ساختمان. 2ـ1 

و ماننـد    سـاخته  پيش  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  كارگاههاي  ، شامل سر پوشيده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيده  هاي ، تعميرگاه آن
 و...  رساني  سوخت  ، ايستگاه برق

قرار گيرد، ماننـد    ، مورد استفادهها آنبه   دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  ساختمانيبه ،  عمومي  يها ساختمان. 3ـ1 
  هاي ، پاركينگ ، تلفنخانه ، رختشويخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري مسكوني  يها ساختمان، مهمانسرا،  دفاتر كار، نمازخانه

 . سرپوشيده
  و تمهيـدات   آب  هدايت  ، ايجاد خاكريز و كانالهاي و فاضالب  سطحي  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 

  روشـنايي   ، تـامين  كشـي  روباز، حصـار   هاي ، پاركينگ ورزشي  يها زمينروباز،   سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي
 . است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تامين محوطه

كارفرمـا    كار، از سـوي   مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  ييها محليا   ، محل كارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 
  تعيـين   پيمـان   خصوصـي   ، در شـرايط  گفتـه  پـيش   از نيازهـاي   هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  شود. مشخصات پيمانكار مي  و تحويل  تامين
 شود. مي

و   مصـالح   و حفاظـت   نگهـداري   ، بـراي  تجهيـز كارگـاه    نمـايي  جـا   طـرح به   با توجه  كه  است  از كارگاه  يهاي محليا   حل، م . انبار كارگاه6ـ1 
 شود. مي  استفاده ها آن، از  مربوط  دستورالعملهاي  با رعايت  تجهيزات

 كند.  متصل  كارگاهبه موجود كشور را   يها راهاز   يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عمليات  اجراي  محلبه   دستيابي  براي  هستند كه  ييها راه،  سرويس  يها راه. 8ـ1 
  يـا بـا واسـطه     طور مستقيمبه را،   و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  ييها راه،  ارتباطي  يها راه. 9ـ1 

 كنند. مي  كار متصل  اجراي  محلبه ديگر،   يها راه
  موضـوع   عمليـات   علتبه شد اما  مي  از مسير موجود انجام "قبال  ، كه عمومي  نقليه  تردد وسايل  تامين  براي  ، كه است  ، راهي انحرافي  . راه10ـ1 

زوم مطابق با دستور كار ابالغي به پيمانكار و احجام و مقـادير كـار   هزينه احداث راه انحرافي در صورت ل شود.  ، احداث است  شده  قطع  پيمان
 شود. ي مرتبط در فهرست بها محاسبه و پرداخت ميها فصلي ها رديفاجرا شده بر اساس 

ـ ،  آالت و ماشـين   ، تاسيسـات ها ساختمان  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف  در شرح  . منظور از تامين11ـ1  يـا    احـداث   روشه ب
  بهـره  و  نگهداريبه   مربوط و اقدامهاي  اجاره يا  خدمت خريد  صورتبه ،  محل موجود در  از امكانات ها آن  اختيار گرفتن يا در  در كارگاه  نصب
 . ستها آناز   برداري
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و ديگـر    آالت ، ماشـين  ، تجهيـزات  مصـالح   كردن  ، خارج موقت  يها ساختمانو   ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  . برچيدن12ـ1 
نظـر    كارفرمـا، طبـق    تحـويلي   هاي محلو  ها زمين  برگرداندن  اول  شكلبه   لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات

 . كارفرماست
 ورهزينه تجهيز و برچيدن كارگاه توسط مشا برآورد  تهيه  . روش2 

ها، مشخصات فني و حداقل فضاها و تسـهيالت مـورد    به منظور تهيه برآورد هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه، مهندس مشاور الزم است با نقشه
 نياز را قبل از مناقصه تهيه و ضميمه اين برآورد بنمايد.

،  آن  اجـراي   بـراي   شـده   انتخـاب   ، روش و نيـاز هـر كـار و همچنـين      شـرايط به   برآورد، بايد با توجه  كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس1ـ2 
تجهيـز و    در فهرسـت   شـده   بينـي  پـيش   يهـا  رديـف   را طبق  مربوط  هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش  ترين اقتصادي
   برچيدن
و در برابـر    بـرآورد كـرده    مقطـوع   صـورت   به  باالسري  هاي هزينه  كار و با منظور نمودن  اجراي  محل  يها قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه
  ، پـيش  و پيمـان   را در اسناد مناقصـه   باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات  د و چنانچهكن  مورد نظر، درج  يها رديف
منظـور   هـا  آنبـرآورد    عنوانبه ،  و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  ييها ساختمان  كند. براي  بيني
،  و نصـب   حمـل   ، هزينـه  فلـزي   ، ماننـد قابهـاي  هـا  ساختمان  ساخته  پيش  و قطعات ها آن، مانند كارو ساخته پيش  يها ساختمانشود. در مورد  مي

  ييهـا  پيمانشود. در  ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  اجراي  ، در طولها آن  گذاري هو سرماي  استهالك
 شود. مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  واحد استفاده  بهاي فهرست  از چند رشته  كه

ي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به ها ساختمانيي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ها پيمانتبصره) در 
 شود. ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي

اجـرا    دوره  و بـراي   موقـت   صورتبه شود،  منظور مي  كارگاه  جهيز و برچيدنت  هاي در برآورد هزينه  كه  ييها راهو   ، تاسيساتها ساختمان. 2ـ2 
  دوره  بـراي   در طـرح   كـه   يا زيربنايي  جنبي  تاسيسات  اجرايبه   دادن  ، با اولويت تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليلبه شود.  مي  در نظر گرفته

در   موضـوع   و ايـن  شـود   استفاده  تجهيز كارگاه  عنوانبه   ياد شده  اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات  و در دوره  است  شده  بيني پيش  برداري بهره
  اجـراي   و در برآورد هزينـه   محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  از فهرستهاي  با استفاده ها آن  هزينه  حالت  شود. در اين  درج  پيمان  اسناد و مدارك
  و عمـومي   ، پشـتيباني  ، اداري مسكوني  يها ساختمان  يا تامين  كارگاه  يها راهو   ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامين  براي  . چنانچهشود كار منظور مي

 هـا  آن  هزينـه   اينكهبه   شود، با توجه  شود استفاده مي  بيني  پيش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  كه  يا زيربنايي  جنبي  يا ساير موارد، از تاسيسات
 شود. منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  ايجاد تاسيسات  براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  پيش  مربوط  يها فصل  يها رديفدر 

،  آب  انتقـال   بـراي   شـود. چنانچـه    ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  . نحوه3ـ2 
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  كشـي  و كابـل   كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  باشد، بايد چگونگي
ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهدهبه را   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته  چنانچه .4ـ2 

و سـاير    بـرق   شـتراك و ا  انشـعاب   هـاي  (ديماند) و هزينه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن  متعلقات
در تجهيز   بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخصبه ،  زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه  كارهاي

از كسـر    بـرآورد و پـس    آن  د، هزينـه كارفرمـا نباشـ    عهـده به   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمي كارگاه  و برچيدن
 0شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل  هاي هزينه

  از شـبكه   اسـتفاده   حالت بگيرد، در  عهدهبه را   آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين  كه  در صورتي 05ـ2 
و سـاير    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  كـارهاي  كه  آب  عـمومي
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  مـدارك  ، در اسـناد و  زمينه  كارفرما در اين  هدات، تع آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است  مشابه كارهاي
  يـا احـداث    كارگاه  تا ورودي  رساني آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان
، منظـور   كارگـاه   تجهيز و برچيدن  هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  ابلق  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهدهبه ،  آب  چاه
 شود. مي

  بينـي  پيش  پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راهبه اجرا نياز   در دوره  كارگاهبه   دسترسي  براي  . چنانچه6ـ2 
تجهيـز و    يهـا  رديفدر   بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهدهبه   دسترسي  راه  احداث  پيمان  داركاسناد و م  بر اساس  كه  شود. در صورتي

  رشـته   واحد پايه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهدهبه   دسترسي  راه  احداث  كه  شود. در حالتي منظور نمي  كارگاه  برچيدن
 شود. مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورتبه و   آهن محاسبه هن و باند فرودگاه و راهآ ، راه راه

باشـد    كارفرمـا در نظـر داشـته     ، چنانچه كارفرماست  عهدهبه   تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  . با وجود اين7ـ2 
  بينـي   پـيش   پيمـان   خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي  تمام
 ، منظور كند. كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  و هزينه  كرده

، هـر   اسـت   شـده   گذاشته  كارفرماست  عهدهبه   در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  اين در  كه  تعهداتي  استثناي  . به8ـ2 
  بينـي   پـيش   پيمـان   خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري  تسهيالت  نوع
 كند.

  يهـا  رديـف واحـد    ، در بهـاي  سـاخته  پـيش   قطعـات   و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  نه. هزي9ـ2 
 شود. منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف، در  بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  يها فصل

  و از ايـن   است  شده  در نظر گرفته  مربوط  يها فصل  يها رديف، در  آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  ميرگاههايتجهيز تع  . هزينه10ـ2 
 شود. منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفدر   اي ، هزينه بابت

در   اي ، هزينـه  بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  يها فصلدر  ها رديفواحد   كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  . هزينه11ـ2 
 شود. ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف

  اسـت   مالز  كـه   . در كارهايي است  شده  بيني پيش  ) مستمر كارگاه  هاي (هزينه  باالسري  ، در هزينه پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  . هزينه12ـ2
 شود. منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه

از غـذا، در    كننـده   شمار اسـتفاده ،  است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تامين  كه  . در كارهايي13ـ2 
 شود. ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي برآورد و جزو هزينه  طور مقطوعبه   آن  شود، و هزينه مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط

كـار مجـاز     اجـراي   پيمانكار، در برآورد هزينـه   توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني . پيش14ـ2 
 . نيست

  ، بـر اسـاس   انحرافي  يها اهربه   مربوط  عمليات  شود. حجم منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف، جزو  انحرافي  يها راه  . هزينه15ـ2 
 شود. بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده  ، محاسبه و باند فرودگاه آهن ، راه راه  رشته  پايه  بهاي فهرست

، و  شـده   درج  ، در اسناد مناقصـه  اهمشاور و آزمايشگ  كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  يها ساختمان  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 
  تجهيـز و برچيـدن    هـاي  بـرآورد و جـزو هزينـه     مقطـوع   صورت  ، به شده  تعيين  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  به  ، با توجهها آن  اجراي  هزينه
 شود. ، منظور مي كارگاه

تـا   421001و  420303تـا   420301  يها رديف  به  مربوط  هاي هزينه  تساباح  ، بدون كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2 
در زيـر بيشـتر     شده  تعيين  نبايد از ميزانشوند)  به صورت مقطوع منظور مي ها رديف(كه خود اين ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104
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يـا    مناقصـه   از انجام  ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، بيشتر باشد، هزينه شده  ييناز حد تع  هزينه  ، اين در موارد استثنايي  كه  شود. در صورتي
 برسد.  فني  عالي  شوراي  تصويببه ،  مناقصه  ترك  صورتبه كار   ارجاع

آبرسـاني   راهـداري، ،  و بانـد فرودگـاه   آهن ، راه راه ، برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هاي فهرست  به  مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2
  كـار بـدون    اجـراي   بـرآورد هزينـه    درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع  شبكهآبخيزداري و منابع طبيعي،  روستايي،

 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه
بـرآورد    درصد مبلـغ  5  ميزان  ، به و زهكشي  و آبياري ، آبياري تحت فشار  آب  انتقال  خطوط  رشته  پايه  هاي فهرستبه   مربوط  كارهاي 2ـ17ـ2

 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  هزينه
  تجهيـز و برچيـدن    حـد مبلـغ    شود، هر گاه مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  بيش ها آن  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي 2-17-3 

  تناسـب   درصـد بـه   5درصد تا  4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  كه  كار رفتهبه   هاي رشته  كارگاه
 شود. مي  اسبهها مح از رشته  هريك  به  برآورد مربوط  مبلغ

  كلي  . شرايط3
  را تهيـه   تجهيز كارگـاه   جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست  به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  . پيمانكار موظف1ـ3 

 قرار دهد.  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تاييد مهندس  و پس  كرده
  دسـتگاههاي بـه  ، پيمانكـار را   ، گـاز و مخـابرات   ، بـرق  آب  تامين  براي  پيمان  مدارك در اسناد و  شده  بيني پيش  روش  به  با توجه. كارفرما 2ـ3 

  ، براي ابهو موارد مش  عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  هاي سازمانو   اجرايي
 كند. مي  ، معرفي ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعارف منطقه  شرايطبه   ، با توجه تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  . پيمانكار موظف3ـ3 
  شـده   درج  پيمـان   در اسـناد و مـدارك    كارگـاه   تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي يژهو  اجرايي  فني  مشخصات  كه  برساند. در مواردي  انجامبه 

 . است  آن  رعايت  به  باشد، پيمانكار ملزم
هيـز  شـود. تج  مـي   ، انجـام  است  شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  . تعهدات4ـ3 

   ، انجام بابت  از اين  اضافي  پيمانكار است و پرداخت  هزينه  ، به كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش   مبالغ يا   موارد  بر  مازاد
 تجهيز  كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  ، مبلغافزايش پيدا كند  پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق  شود. چنانچه نمي

 . است  پرداخت  جديد)، قابل  قيمت  در تعيين  پايه  يها قيمتاز   استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جديد (موضوع  قيمت  ، تنها براي اضافي
  مبلـغ   ، تا سـقف 4مفاد بند به   ، با توجه كارگاه  ز و برچيدنتجهي  يها رديفاز   هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه5ـ3 

 شود. مي  ، پرداخت مربوط  يها رديفدر   شده  بيني پيش
  كنـد، در برابـر حـوادث    مي  احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  و تاسيسات ها ساختمانخود،   هزينهبه   است  . پيمانكار، موظف6ـ3

 كند.  ، بيمه و سيل  سوزي انند آتش، م اتفاقي
  كـار برچيـده    از انجـام   ، بايـد پـس   است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  يها زميندر   كه  تجهيز كارگاهبه   مربوط  و تاسيسات ها ساختمان. 7ـ3 

و  هـا  سـاختمان جز به .  پيمانكار استبه   كارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهيز انجام  استثنايبه (  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح شوند. تجهيزات
، مورد نيـاز كارفرمـا    است  شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  و تاسيسات ها ساختمان  ، چنانچه ساخته  پيش  قطعات

و  هـا  سـاختمان پيمانكـار،  بـه    آن  وجـه   و بـا پرداخـت    تعيـين   دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  ، بر اساساه آن  بازيافتي  مصالح  باشد، بهاي
 شود. كارفرما واگذار ميبه ،  ياد شده  تاسيسات

 
 



  كارگاه  دنيز و برچيتجه  . دستورالعمل3  وستيپ
 1392فرودگاه سال آهن و باند  فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه

 
 

 
 

 

١٢٢  
 

 

  پرداخت  . نحوه4 
 هـا  وضـعيت   صورتو در   شده  ، محاسبهها آنبه   مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسببه ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفاز   هر يك  . هزينه1ـ4 

 شود. مي  درج
  تناسـب بـه  از كـار باشـد،     بخشـي به   مربوط  شود، چنانچه مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورتبه  ها آن  تامين  كه  ييها رديف  ) هزينه تبصره

و   ، محاسـبه  پيمـان   موضـوع   عمليـات   پيشـرفت   تناسـب   به شود،  مربوط كار  كل  به  كه  صورتي در و شود مي  محاسبه كار از  بخش  آن  پيشرفت
 شود. مي پرداخت

 شود. منظور مي ها وضعيت  صورتپيمانكار، در   پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه2ـ4 
 شود. مي  منظور و پرداخت  وضعيت  صورت، در  كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  . هزينه3ـ4 

ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشـاور، قبـل    50هاي با برآورد هزينه اجراي كمتر از  در پروژه. 4ـ4
شود و در اين حالت بر  ، درج نمي420304تا  420301ي ها رديفهاي مربوط به مهندس مشاور در  تاييد كارفرما، هزينه از برگزاري مناقصه و

 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت مي اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه
 

 دن كارگاهیز و بر چیتجه یها ردیففهرست 
 

 ال)يمبلغ (ر واحد شرح شماره
ز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص ين و تجهيتام 420101

 مقطوع مانكار.يپ
 

  مقطوع مانكار.يز محل سكونت كارگران پين و تجهيتام 420102
  مقطوع مانكار.يو دفاتر كار پ يادار يها ساختمانز ين و تجهيتام 420103
  مقطوع كارگران. يه غذايته يالت الزم برايا تسهينه ين كمك هزيتام 420201
  مقطوع كارگران. ين لباس كار، كفش و كاله حفاظتيتام 420202
محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور  زين و تجهيتام 420301

 )4-4ت بند يشگاه. (با رعايو آزما

  مقطوع

كارفرما، و دفاتر كار  يادار يها ساختمانز ين و تجهيتام 420302
 )4-4ت بند ي(با رعا .شگاهيمهندس مشاور و آزما

  مقطوع

شگاه. (با يكارمندان كارفرما، مهندس مشاور و آزما يغذا نيتام420303
 )4-4ت بند يرعا

  مقطوع

نترنت يشگاه به ايز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايتجه420304
 )4-4ت بند يپر سرعت. (با رعا

  مقطوع

مدار بسته با  يها ونيكارفرما با تلوز يز دفتر مركزيتجه420305
 مقطوع كارفرما. ير در كارگاه به دفتر مركزيت انتقال تصويقابل

 

) و HSEست (يط زي، بهداشت و محيمنينظام ا ينه برقراريهز420306
 مقطوع مان.يمندرج در اسناد پ يها حفاظت كار، براساس دستورالعمل
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 ال)يمبلغ (ر واحد شرح شماره
ده، يسرپوش يز انبارهايتجهو  يبانيپشت يها ساختمانن يتام 420401

 مقطوع مانكار و موارد مشابه.يشگاه پيآزما
 

  مقطوع ز انبار مواد منفجره.ين و تجهيتام 420402
 يها ساختمان، بجز يعموم يها ساختمانز ين و تجهيتام420403

 مقطوع و دفاتر كار. يو ادار يمسكون
 

  مقطوع .يمحوطه ساز420404
  مقطوع ق.يمه عميا نيق يعم احداث چاه آب 420501
  مقطوع داخل كارگاه. ين آب كارگاه و شبكه آب رسانيتام 420601
  مقطوع داخل كارگاه. ين برق كارگاه و شبكه برق رسانيتام 420602
  مقطوع داخل كارگاه. يمخابرات يها ستمين سيتام420603
  مقطوع در داخل كارگاه. يستم گازرسانين سيتام420604
  مقطوع كارگاه. يستم سوخت رسانين سيتام420605
  مقطوع .ين راه دسترسيتام 420701
  مقطوع س.يسرو يها راهن يتام 420702
  مقطوع .يارتباط يها راهن يتام420703
  مقطوع اب و ذهاب كارگاه.ين ايتام 420801
ستم يزات سيآالت و تجه نينصب ماش يو سكو برا ين پيتام 420901

د بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و يستم توليد مصالح، سيتول
 مقطوع .ها آنمانند 

 

ن يا تامي، ها آن يزات و راه اندازيآالت و تجه نينصب ماش 420902
 مقطوع د مصالح.يا خريد خدمت ياز راه خر ها آن

 

زات به كارگاه يآالت و تجه نيماش ي، حمل و بار اندازيريبارگ420903
 مقطوع و برعكس.

 

 يساز انجام نما يبرا يدن داربست فلزيه، نصب و برچيته 421001
 كه ارتفاع نما يه، وقتيرشته ابن يخارج ساختمان در كارها

 مقطوع متر باشد. 3.5ش از يب يساز
 

آالت و  ني، مونتاژ و دمونتاژ ماشي، حمل، بار اندازيريبارگ 421002
 مقطوع محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس. يلوازم حفار

 

آالت  نيل و ماشي، مونتاژ و استقرار وساييجا هدمونتاژ، جاب 421003
گر در يك محل به محل ديمحل شمع و باروت از  يحفار

 مقطوع كارگاه.
 

و  يكوب آالت شمع نيل و ماشيوسا ي، حمل و باراندازيريبارگ 421004
 مقطوع به كارگاه و برعكس. يكوب سپر
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 ال)يمبلغ (ر واحد شرح شماره
 يبتن يرهايمحل ساخت ت يساز ه لوازم و مصالح و كفيته 421005

  مقطوع .ها پلساخته  شيپ

 ير مشبك فلزيقطعات ت ل ويوسا ي، حمل و باراندازيريبارگ 421006
 مقطوع النسمان) به كارگاه و برعكس.تر(پو

 

ساخته از  شيپ يبتن يرهايل نصب تيو استقرار وسا ييجا هجاب 421007
 مقطوع گر.يمحل هر پل به محل پل د

 

له يها و م اطراف ترانشه يبرا يمنيل ايم و وساين عاليتام 421101
ه يط نقليا وساين و ير عبور عابريكه در مس ييها و گودها چاه

شبكه  ،ع آبيرشته شبكه توز يقرار دارد، در كارها
 مقطوع .ييروستا يو آبرسان فاضالب يآور جمع

 

ه يط نقلياده و وساين پيتردد عابر يل الزم و برقرارين وسايتام 421102
 ،ع آبيرشته شبكه توز يها و گودها در كارها ترانشه ياز رو

 مقطوع .ييروستا يو آبرسان فاضالب يآور شبكه جمع
 

ه در يط نقلياده و وساين پيتردد عابر ير مناسب براين مسيتام 421103
ر موجود يات، عبور از مسيكه به علت انجام عمل يهاي محل

شبكه  ،ع آبيرشته شبكه توز يشود، در كارها يقطع م
 مقطوع .ييروستا يو آبرسان فاضالب يآور جمع

 

ه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، يو تهو يين روشنايتام 421104
 مقطوع .فاضالب يآور رشته شبكه جمع يدر كارها

 

موجود در محدوده  يزراع يانحراف موقت نهرهاا يحفظ  421201
 مقطوع كارگاه.

 

  مقطوع .ز كارگاهيمه تجهيب 421301
  مقطوع دن كارگاه.يبرچ 421302

  مقطوع .دن كارگاهيز و بر چينه تجهيجمع هز



 . کارهای جدید۴پیوست 
 ١٣٩٣آهن و باند فرودگاه  سال  فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه
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 . کارهای جدید۴پیوست 
 

 شود: به شرح زير عمل مي ها آنجديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت   ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمـت جديـد    شرح و قيمت واحد پيشبها و مقادير منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي،  فهرست در چنانچه  .1

 شود. شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 
بيني شـده باشـد و يـا روش تعيـين      بها و مقادير منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2

بيني شده باشد يا نه)، براي پرداخت قيمت جديد عينـاً   تصريح شده باشد (اعم از اين كه براي آن مقدار پيش ها فصلقيمت واحد آن در مقدمه 
هـاي باالسـري، ضـريب پيشـنهادي پيمانكـار و برحسـب مـورد سـاير          هاي مندرج در پيمان (مانند هزينـه  از همان قيمت با اعمال تمام ضريب

ي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقـادير  ها قيمتي ها رديفحالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به  در اينشود و  ميهاي مربوط) استفاده  ضريب
 است. مبلغ اوليه پيمان درصد 25كار تا 
  بينـي  پـيش   تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضـافي   تجهيـز و برچيـدن    شود. مبلغ مي  ، با پيمانكار توافقها آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده

 .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
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