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 پيشگفتار 

گوی امور حمل و نقل و ترافیکی شهروندان باشد. برای تحقق این امر ترین سطح ممکن پاسخباید در عالیکالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور 
سازی آن و اجرایی شهرداری تهران و پیاده نظام هماهنگ در امور اجرایی حمل و نقل و ترافیک شهری، تدوین سند راهبردی نظام فنیو ایجاد یک 

است. در این راستا تنظیم اسناد ترافیک شهرداری تهران قرار گرفتهدر حوزه حمل و نقل و ترافیک مورد تاکید و در دستورکار معاونت حمل و نقل و 
و نگهداری آوری، طراحی، احداث رویه در کلیه امور مربوط به پدیدشود تا از طریق ایجاد وحدت بخش حمل و نقل و ترافیک، باعث میفنی در نظام 
ش یند تصویب، نظارت بر اجراء و نگهداری تا امور واگذاری و نظامات فنی و قراردادی و همچنین نحوه ارزیابی، نه تنها گام بلندی در افزایاز فرآ

ها در اختیار لعملاسازی روال و دستوریریت هزینه و زمان و همچنین شفافکیفیت خدمات ارائه شده بردارد، بلکه ابزارهای اجرایی به منظور مد
 دهد .مدیران قرار

پیاده در ارتباط هستند، دقت  گیرها بعنوان تجهیزات ترافیکی که مستقیماً با ایمنی عبور وسایل نقلیه و عابرینها و ضربهبا توجه به اهمیت حفاظ
گیرها بکارگرفته شده و سعی گردیده در هر مورد، استفاده کننده بتواند به راحتی نوع ها و ضربهای در نحوه بکارگیری هریک از انواع این حفاظویژه

ه جزییات براساس استاندارد ارایه شده اجرا ای که کلیها به گونه. دقت در بکارگیری روشگیر بهینه را در هر مورد خاص تشخیص دهدحفاظ و ضربه
 باشد.گردد مورد تأکید این نظام فنی و اجرایی می

های معمول بها امکان پرداخت هر یک از آیتمکان با حفظ اصل تجمعی بودن فهرستاالمگیرها نیز سعی شده حتیها و ضربهدر فهرست بهای حفاظ
 گردد.در قراردادهای مناطق با پیمانکاران فراهم 

ستاد و  های مختلف، به ویژه همکاران حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک درری از دانش و تجربیات اجرایی بخشگیدر تهیه این اسناد با بکار
شکل زات حمل و نقلی به بهترین یبرداری از تجهموارد مورد نیاز در تهیه و بهره است تا کلیهر قالب جلسات مستمر فنی تالش شدهمناطق و د

ممکن است نواقصی نیز در برخی المقدور تضمین گردد. در عین حال تدابیری، حسن انجام تعهدات، حتی ممکن در اسناد گنجانده شده و با اتخاذ
 ها باقی مانده باشد . بخش

فی و کمی در تدریج شاهد ارتقای کیهای بعدی، به ها در ویرایشآینده نزدیک و منظورکردن آنکاربست اسناد در و امید است با دریافت باز خورد 
 کارگیری تسهیالت حمل و نقل و ترافیک باشیم .ارائه خدمات مربوط ب

 
 سید مازیار حسینی

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 6931فروردین 
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    1       6931گيرهاي معابر شهري سال ها و ضربه بهاي حفاظ فهرست                                                                                                 4-4-613شماره سند:  

 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

ها و ضربه حفاظ تجمیعی بهاي فهرست

  1396سال  گیرهاي معابر شهري

 

 7از  2صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/613 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 ترافیک نقل و و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 1613گيرهاي معابر شهري سال  ها و ضربه بهاي حفاظ : فهرست1/613-4-4

رود که طبق  کار می گیرهای معابر شهری به ها و ضربه برای برآورد عملیات تهیه، نصب و نگهداری حفاظبها  فهرستاین  کاربرد: -6
اجرا  نظام فني و اجرايي شهرداري تهران( 3-8-613)سند« گيرهاي معابر شهري ها و ضربه مشخصات فني ساخت و نصب حفاظ»  دستورالعمل

 شوند. می

 نقل و ترافیک شهرداری تهران است. و  های غیر همسان، مستلزم اخذ مجوز از معاونت حمل برای طرحبهای حاضر  : استفاده از فهرستتبصره

ها را در اسناد مناقصه  ( انتخاب و نشانی محل آن6گیرهای موردنظر را از جدول ) ها و ضربه : کارفرما فهرست حفاظبازدید از محل اجرای کار -2
هایی را  از ارائة پیشنهاد قیمت مناقصه، از محل اجرای پروژه بازدید کند و چنانچه اقالم و هزینهنماید. پیمانکار موظف است که قبل  درج می

 های تجهیز کارگاه، هزینة ( آمده، برای اجرای کار ضروری تشخیص دهد و با در نظر گرفتن هزینه6) جز آنچه در راهنمای آنالیز قیمت پیوست به
یط کار، تأمین عالئم و وسایل ایمنی، تأمین آب و برق مورد نیاز کارگاه، تأمین وسایل الزم و برقراری های مربوط به ایمنی مح هزینه کاری، شب

 تردد عابران پیاده و ترافیک را در ضریب پیشنهادی خود منظور نماید.

است و برآورد پروژه ارائه شده منظور راهنمایی پیمانکاران و تسهیل ( آمده، به6) جداول آنالیز قیمت که در پیوست :راهنمای آنالیز قیمت -9
های مذکور در اسناد  ها و کمیت نسبت به ردیف جز در مواردی که در متن به صراحت قید گردیده باشد؛ تواند به استناد این راهنما، پیمانکار نمی

ها و  ارائه شده در پیوست و صحت آن موظف است در زمان پیشنهاد قیمت، کارهای خارج از آنالیزهایپیمانکار  قرارداد، ادعایی را طرح نماید.
 های رایج در بازار کار را در برآورد و ضریب پیشنهادی خود منظور نماید. قیمت

گیرها )نظیر عالئم و  ها و ضربه تمامی تجهیزات مورد نیاز برای تجهیز کارگاه تهیه، نصب و نگهداری حفاظباید  پیمانکار تجهیز کارگاه: -4
 ها، وانت، دریل برقی، ژنراتور بنزینی و ...( را داشته باشد.گیر تابلوهای ایمنی، ضربه

ها و  مشخصات فني  ساخت و نصب حفاظ»پایه، سپر، لقمه، اتصاالت و سایر اجزا طبق  گاردریل شامل : مصالحفلزی از نوع گاردریلحفاظ  -5

ها برای طول نهایی  محاسبات هزینة این ردیفباشد.  ( مینظام فني و اجرايي شهرداري تهران 3-8-613)سند« گيرهاي معابر شهري ضربه
 ( موجود است.62( تا )7( و بر اساس جداول آنالیز قیمت )6جدول ) 1تا  6های  حفاظ پس از اجرا و برحسب متر در ردیف

  است. آمده( 6جدول ) 66تا  7های های طرح قدیم در ردیفحفاظ فلزی از نوع گاردریل )طرح قدیم(: مصالح مورد مصرف در گاردریل -5-6

 469در صورتی که کارفرما در برخی موارد خاص و با توجه به موقعیت و با مسئولیت خود نسبت به دستور خرید قطعه سپر گاردریل دوموجی به طول 

 ( محاسبه شود.9( جدول )6متر با رنگ الکترواستاتیک اقدام نماید بهای واحد قطعات مطابق ردیف ) سانتی

( AIIدار نوع ) مکعب با میلگرد آج کیلوگرم سیمان در متر 953عیار با  C25ساختة بتنی مسلح از بتن ردة  : حفاظ پیشبتنیساختة  حفاظ پیش -1
باشد.  می نظام فني و اجرايي شهرداري تهران( 3-8-613سند« )گيرهاي معابر شهري ها و ضربه مشخصات فني ساخت و نصب حفاظ» طبق

( 23( تا )69( برحسب متر و بر اساس جداول آنالیز قیمت )6جدول ) 63تا  62های  تیپ در ردیف 8بتنی در ساختة  محاسبات بهای حفاظ پیش
 موجود است.

مشخصات »مطابق ( همراه با مخلوط ماسه و نمک PEاتیلن ) بشکه ترافیکی استاندارد زردرنگ از جنس پلی: گیر از نوع بشکة ترافیکی ضربه -7

محاسبات  .باشد می نظام فني و اجرايي شهرداري تهران( 3-8-613سند« )گيرهاي معابر شهري ضربهها و  ساخت و نصب حفاظفني 
-( انجام شده93( تا )26لیز قیمت )( بر حسب تعداد بشکه و بر اساس جداول آنا6جدول ) 23تا  23های  گیر در ردیف های ترافیکی ضربه بشکه

 است.

گاردریل مهندسی برای نصب روی سپر ساله  63 رده شبرنگ با طرفه یک گالوانیزه( تودلی) گاردریل : گلطرفه یک گالوانیزه گاردریل گل -8
 ( محاسبه شده است.96(، بر حسب تعداد و بر اساس جدول آنالیز قیمت )6جدول ) 93مطابق ردیف 

 58*58برش با دستگاه کاترپالتر به ابعاد مربع  ساله مهندسی، 7رده ( شامل تهیه شبرنگ 6جدول ) 96: ردیف ترافیکی بشکة شبرنگ -3
ها و  مشخصات فني ساخت و نصب حفاظ» های ترافیکی مطابق سانتیمتر و نصب و اجرای آن بر روی بشکه 21ای به قطر  سانتیمتر و دایره

 ( و92جدول آنالیز قیمت )این ردیف بر اساس  است. نظام فني و اجرايي شهرداري تهران(  3-8-613سند« )گيرهاي معابر شهري ضربه
 .گیر انجام شده است برحسب تعداد بشکة ضربه
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

ها و ضربه حفاظ تجمیعی بهاي فهرست

  1396سال  گیرهاي معابر شهري

 

 7از  2صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/613 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 ترافیک نقل و و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

در مواردی که نیاز به نصب نرده با مشخصات فنی  .است شده محاسبه( 99) قیمت آنالیز جدول اساس ( بر6جدول ) 92ردیف  :استیلنرده  -63
 دار قابل پرداخت است.ماهنگی سازمان بعنوان ردیف ستارهها و ضربه گیرها آورده شده باشد با هاستانداردهای فنی حفاظغیر از آنچه در 

در مواردی که نیاز به نصب نرده با مشخصات فنی  .است شده محاسبه( 94) قیمت آنالیز جدول اساس ( بر6جدول ) 99ردیف  نرده توری: -66
 دار قابل پرداخت است.ماهنگی سازمان بعنوان ردیف ستارهها و ضربه گیرها آورده شده باشد با هفنی حفاظغیر از آنچه در استانداردهای 

 ( بر حسب تعداد6جدول ) 94ردیف  مینی نیوجرسی با لوله: -62

 ( جهت مواردی که درب بشکه سرقت گردیده.6جدول ) 95ردیف  درب بشکه ترافیکی: -69

( برای نوع معمول سرسپری که در حال حاضر در شهر تهران تولید و نصب می گردد. بدیهیست در مورد سایر 6جدول ) 91ردیف  سرسپری: -64
 انواع سرسپری و ضربه گیر گاردریل با هماهنگی کارفرما بهای تهیه و نصب بعنوان ردیف ستاره دار قابل پرداخت است.

 ( 6جدول ) 97ردیف  سوپرریل: -65

 ( به صورت مجزا و ست کامل6جدول ) 42تا  98ردیف تعلقات آن: کاشن تانک و م -61

درصد بهای  13های تیپ، باید  گیرها، بهای برچیدن برای گاردریل ها و ضربه در عملیات تعمیر، در صورت نیاز به برچیدن حفاظ: برچیدن -67
درصد بهای قرارداد نصب  95گیرها،  درصد بهای قرارداد نصب و بهای برچیدن ضربه 83های بتنی تیپ،  ای برچیدن حفاظهقرارداد نصب، ب

 ([6ستون قرارداد نصب جدول ) ]محاسبه شود. 

هاي اين  اي براي اجراي پروژه الزم باشد و مشخصات آن با شرح رديف در مواردي که مشخصات فني و اجرايي ويژه دار: اقالم ستاره -81
شود. چنانچه  دار به برآورد انجام کار اضافه مي هاي ستاره عنوان رديف بها مطابقت ننمايد، شرح رديف مناسب براي آن اقالم تهيه و به فهرست

درصد باشد، کارفرما بايد قبل از انجام فرايند ارجاع  03دار و پايه( بيشتر از  ستاره)برآورد هاي  رديف مبلغ دار به هاي ستاره مبلغ برآورد رديف نسبت
هاي مزبور به شوراي عالي فني شهرداري تهران اقدام کند تا پس از رسيدگي و  بهاي رديف يا رديف کار، نسبت به ارسال مستندات و آناليز

 تصويب توسط شوراي عالي فني شهرداري تهران، مالک عمل قرار گيرد.

 شود: ها به شرح زير عمل مي رچوب موضوع پيمان، کارهاي جديدي به پيمانکار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آناگر در چا قيمت جديد: -81

مطابق بند  جديد قيمت تعيين براي باشد، نشده بيني  براي کار جديد ابالغي، مقدار يا تعداد پيش پيمان، دفترچه ريز مقادير منضم به چنانچه در -
 يمان عمل شود.شرايط عمومي پ 91ج ماده 

شده است و هزينه حمل مازاد، در  بها منظور هاي اين فهرست : هزينه بارگيري و حمل مصالح و مواد، در قيمت رديفبارگيري و حمل -93
 صورت نياز بايد در پيشنهاد قيمت لحاظ گردد.

مصالح(، قراردادهاي نصب و قراردادهاي تعمير : ضريب باالسري براي قراردادهاي تهيه و نصب، قراردادهاي تهيه )تأمين kضريب باالسري  -98
 و نگهداري به شرح زير است:

 باشد. مي 01/8تهيه و نصب برابر  اقالم يا قراردادهاي ضريب باالسري در  -98-8

 است. 88/9نصب برابر اقالم يا قراردادهاي ضريب باالسري در  -98-9

 باشد. مي 30/8تهيه مصالح برابر اقالم يا قراردادهاي ضريب باالسري در  -98-0

 محاسبه شده است. 8015سال  سومهاي سه ماهه  قيمت اين فهرست بها بر اساس قيمت -99

معاونت و سازمان حمل و نقل و توسط  گیرهاها و ضربهحفاظبا توجه به اینکه مشخصات فنی و فهرست بهای نگهداری تعمیر و نگهداری:  -29
بوده و پس از آن؛  ل استنادبهای مرتبط با نگهداری صرفا تا زمان ابالغ اسناد ذکر شده قااست، آیتم در حال تهیهترافیک شهرداری تهران 

 بهای مذکور نافذ است.ضوابط و فهرست
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 شهرداری تهران فنی و اجرایی نظام   

ها و ضربه حفاظ تجمیعی بهاي فهرست

  1396سال  گیرهاي معابر شهري

 

 7از  9صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/613 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 گيرهاي معابر شهري ها و ضربه حفاظ "نصب"و قراردادهاي   "تهيه"قراردادهاي بهاي  فهرست    ( :1جدول )

ف
دي

ر
 

 واحد دستورالعمل شرح رديف
بهاي واحد 

در قرارداد 

 تهيه )ريال(

بهاي واحد 

در قرارداد 

 )ريال(نصب

 633،324 142،152 طول متر 1-8-962 6حفاظ فلزی از نوع گاردریل تیپ  6

 631،726 6،631،638 طول متر 1-8-962 2حفاظ فلزی از نوع گاردریل تیپ  2

 37،674 6،393،995 طول متر 1-8-962 9حفاظ فلزی از نوع گاردریل تیپ  9

 631،584 6،531،953 طول متر 1-8-962 4حفاظ فلزی از نوع گاردریل تیپ  4

 661،926 6،947،965 طول متر 1-8-962 5حفاظ فلزی از نوع گاردریل تیپ  5

 623،472 2،652،363 طول متر 1-8-962 1گاردریل تیپ  حفاظ فلزی از نوع 1

7 
سانتیمتری )طرح قدیم( و پایة  423گاردریل با سپر دو موج الکترواستاتیک 

 کیلوگرم 6937سانتیمتری به وزن  653
طبق شرایط 

 خصوصی قرارداد
 74،233 477،695 متر طول

 متعلقاتمتر با  میلی 4قطعة سرسپر از ورق گالوانیزه به ضخامت  8
طبق شرایط 

 خصوصی قرارداد
 26،853 949،275 عدد

3 
سانتیمتر  48و عرض مسطح  423سپر دو موج با رنگ الکترواستاتیک به طول 

 )طرح قدیم(
طبق شرایط 

 خصوصی قرارداد
 - 6،531،655 عدد

63 
کیلوگرم  6937سانتیمتر و وزن تقریبی  653پایة گاردریل گالوانیزه به طول 

 )طرح قدیم(
طبق شرایط 

 خصوصی قرارداد
 - 954،545 عدد

66 
سانتیمتری به وزن  653اضافه بهای وزن پایة گاردریل گالوانیزه نسبت به پایة 

 کیلوگرم 6937
طبق شرایط 

 خصوصی قرارداد
 - 27،325 کیلوگرم

 273،813 711،533 طول متر 1-8-962 6حفاظ بتنی تیپ  62

 273،813 6،637،753 طول متر 1-8-962 2حفاظ بتنی تیپ  69

 273،813 877،633 طول متر 1-8-962 9حفاظ بتنی تیپ  64

 273،813 6،453،753 طول متر 1-8-962 4حفاظ بتنی تیپ  65

 273،813 732،453 طول متر 1-8-962 5حفاظ بتنی تیپ  61

 273،813 6،397،353 طول متر 1-8-962 1حفاظ بتنی تیپ  67

 273،813 174،633 طول متر 1-8-962 7حفاظ بتنی تیپ  68

 273،813 832،653 طول متر 1-8-962 8حفاظ بتنی تیپ  63

 642،561 6،722،833 عدد 1-8-962 کیلوگرم ماسه و نمک 923تا  33با  6گیر تیپ  ضربه 23
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

ها و ضربه حفاظ تجمیعی بهاي فهرست

  1396سال  گیرهاي معابر شهري

 

 7از  4صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/613 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

ف
دي

ر
 

 واحد دستورالعمل شرح رديف
بهاي واحد 

در قرارداد 

 تهيه )ريال(

بهاي واحد 

قرارداد در 

نصب 

 )ريال(

 642،561 6،586،513 عدد 1-8-962 کیلوگرم ماسه و نمک 143با  6گیر تیپ  ضربه 26

 642،561 2،365،843 عدد 1-8-962 کیلوگرم ماسه و نمک 313با  6گیر تیپ  ضربه 22

 642،561 6،364،243 عدد 1-8-962 کیلوگرم ماسه و نمک با انضمام مخروطی 143تا  33با  2گیر تیپ  ضربه 29

 642،561 6،865،843 عدد 1-8-962 کیلوگرم ماسه و نمک 313با  2گیر تیپ  ضربه 24

 642،561 6،497،833 عدد 1-8-962 کیلوگرم ماسه و نمک 923تا  33با  9گیر تیپ  ضربه 25

 642،561 6،979،513 عدد 1-8-962 کیلوگرم ماسه و نمک 143با  9گیر تیپ  ضربه 21

 642،561 6،113،843 عدد 1-8-962 کیلوگرم ماسه و نمک 313با  9گیر تیپ  ضربه 27

28 
 33کیلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطی برای  313با ظرفیت  4گیر تیپ  ضربه

 کیلوگرم ماسه و نمک 143تا 
 642،561 6،836،243 عدد 962-8-1

 642،561 6،778،843 عدد 1-8-962 کیلوگرم ماسه و نمک 313با  4گیر تیپ  ضربه 23

 67،683 45،233 عدد 1-8-962 طرفه گاردریل یک گل 93

 43،374 658،638 عدد 1-8-962 برچسب شبرنگ روی بشکة ترافیکی 96

پیشنهاد همه  نرده استیل 92
 مناطق

 253،333 339،343 کیلوگرم

پیشنهاد همه  نرده توری 99
 مناطق

 637،252 143،882 مترمربع

پیشنهاد همه  نیوجرسی با لولهمینی  94
 مناطق

 622،433 983،295 عدد

پیشنهاد همه  درب بشکه ترافیکی 95
 مناطق

 5،823 53،333 عدد

پیشنهاد همه  سرسپری 91
 مناطق

 5،823 6،333،333 عدد

 246،632 2،227،533 متر طول   سوپرریل 97

طبق شرایط  قطعة ابتدایی کاشن تانک 98
 خصوصی قرارداد

 923،341 1،195،333 عدد

طبق شرایط  اتیلن با پایه قطعه قابل اتصال از جنس پلی 4صورت  به 33*33*913تانک  کاشن 93
 خصوصی قرارداد

 6،289،785 24،993،333 عدد

43 
خورده برای نصب روی هر بخش کاشن تانک  ساله برش شبرنگ رده مهندسی هفت

 اصل( 3Mای یا مارک  غیر از قطعه ابتدایی )طبق نمونة کره
طبق شرایط 

 خصوصی قرارداد
 73،333 733،333 عدد

46 
اتیلن سفیدرنگ  پالک استاندارد پلی ای جور به همراه رول با واشر استوانه M21پیچ 
 سانتیمتری 66

طبق شرایط 
 خصوصی قرارداد

 - 4،633 عدد

 اصل( 3Mای یا مارک  یک )طبق نمونة کره ساله درجه رده هفت EGPشبرنگ  42
طبق شرایط 

 خصوصی قرارداد
 73،333 333،333 مترمربع

 گيرهاي معابر شهري ها و ضربه حفاظ ”نصب”ايو قرارداده  ”تهيه”قراردادهايبهاي  فهرست ( :1ادامه جدول )
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

ها و ضربه حفاظ تجمیعی بهاي فهرست

  1396سال  گیرهاي معابر شهري

 

 7از  5صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/613 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کارشناسی حملکمیته  تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 
 

 

 گيرهاي معابر شهري  ها و ضربه حفاظ "تعمير و نگهداري"بهاي  ( :  فهرست3جدول )

 بهاي واحد در قراردادهاي تعمير و نگهداري )ريال( واحد دستورالعمل شرح رديف رديف

6 
های فلزی  تعمیر و نگهداری حفاظ

 ها( )گاردیل
 39،922،135 اکیپ ماه 962-8-1

 34،348،194 اکیپ ماه 1-8-962 بتنیهای  تعمیر و نگهداری حفاظ 2

 77،893،473 اکیپ ماه 1-8-962 گیرها تعمیر و نگهداری ضربه 9
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

ها و ضربه حفاظ تجمیعی بهاي فهرست

  1396سال  گیرهاي معابر شهري

 

 7از  1صفحه 
نقل و  و  معاونت حمل

 ترافيک

 4-4-1/613 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 

 گيرهاي معابر شهري ها و ضربه حفاظ"مصالح  تهيه"بهاي قراردادهاي  فهرست      ( :6جدول )

 واحد دستورالعمل شرح رديف رديف

بهاي واحد در 

 قراردادهاي

تهيه مصالح  

 )ريال(

 6،493،989 عدد 1-8-962 متری سپر دو موجی گالوانیزه سانتی 469قطعه  6

 2،674،541 عدد 1-8-962 متری سپر سه موجی گالوانیزه  سانتی 469قطعه  2

 153،157 عدد PSE33  962-8-1پایه ضعیف با صفحه خاک  9

 367،123 عدد PWE32  962-8-1پایه قوی  4

 339،977 عدد PWE33  962-8-1پایه قوی  5

 6،392،851 عدد PWE30  962-8-1پایه قوی  1

 683،929 عدد PWB32  962-8-1لقمه فوالدی  7

 484،468 عدد PWB33  962-8-1لقمه فوالدی  8

 56،733 کیلوگرم 1-8-962 مهره گالوانیزه و پیچ 3

 43،723 عدد 1-8-962 ساله با مهره و واشر 63با شبرنگ رده  طرفه گالوانیزه گل گاردریل یک 63

 2،383،533 عدد 1-8-962 متر با اتصال حلقه و پین  میلی 9333متر و طول  میلی 863شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی 66

 9،331،753 عدد 1-8-962 متر، با اتصال حلقه و پین  میلی 9333متر و طول  میلی 6373شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی 62

69 
متر، با اتصال حلقه و  میلی 9333متر و طول  میلی 863حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 

 پین 
962-8-1 

 عدد
2،983،733 

64 
متر، با اتصال حلقه و  میلی 9333متر و طول  میلی 6373حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 

 پین 
962-8-1 

 عدد
9،397،753 

 6،331،153 عدد 1-8-962 متر، با اتصال کام و زبانه  میلی 9333متر و طول  میلی 863شکل به ارتفاع  Fبتنیحفاظ  65

 2،864،853 عدد 1-8-962 متر، با اتصال کام و زبانه  میلی 9333متر و طول  میلی 6373شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی 61

67 
متر، با اتصال کام و  میلی 9333متر و طول  میلی 863حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 

 زبانه 
962-8-1 

 عدد
6،823،733 

68 
متر، با اتصال کام و  میلی 9333متر و طول  میلی 6373حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 

 زبانه
962-8-1 

 عدد
2،426،553 

63 
 2637کیلوگرم همراه با مخروطی )با وزن  143تیپ یک به ظرفیت  اتیلن بشکه ترافیکی پلی

 کیلوگرم(
 عدد 962-8-1

6،173،333 
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

ها و ضربه حفاظ تجمیعی بهاي فهرست

  1396سال  گیرهاي معابر شهري

 

 7از  7صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/613 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 تهرانبهران ترافیک مهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 گيرهاي معابر شهري ها و ضربه حفاظ"تهيه مصالح "بهاي قراردادهاي  ( :  فهرست6جدول )ادامه 

 واحد دستورالعمل شرح رديف رديف
بهاي واحد در 

 قراردادهاي

 تهيه مصالح )ريال( 

 6،493،333 عدد 1-8-962 کیلوگرم( 6837کیلوگرم )با وزن  143اتیلن تیپ یک به ظرفیت  بشکه ترافیکی پلی 23

 6،838،333 عدد 1-8-962 کیلوگرم( 2935کیلوگرم )با وزن  313اتیلن تیپ یک به ظرفیت  بشکه ترافیکی پلی 26

22 
 2933کیلوگرم همراه با مخروطی )با وزن  313به ظرفیت  2اتیلن تیپ  بشکه ترافیکی پلی

 کیلوگرم(
 6،893،333 عدد 962-8-1

29 
 2333کیلوگرم همراه با مخروطی )با وزن  313به ظرفیت  2اتیلن تیپ  بشکه ترافیکی پلی

 کیلوگرم(
 6،138،333 عدد 962-8-1

 6،985،333 عدد 1-8-962 کیلوگرم( 68کیلوگرم )با وزن  923به ظرفیت  9اتیلن تیپ  بشکه ترافیکی پلی 24

25 
 69کیلوگرم همراه با مخروطی )با وزن  143به ظرفیت  9اتیلن تیپ  بشکه ترافیکی پلی

 کیلوگرم(
 6،296،333 عدد 962-8-1

21 
 61کیلوگرم همراه با مخروطی )با وزن  313به ظرفیت  9اتیلن تیپ  بشکه ترافیکی پلی

 کیلوگرم(
 6،412،333 عدد 962-8-1

27 
 2931کیلوگرم همراه با مخروطی )با وزن  313به ظرفیت  4اتیلن تیپ  بشکه ترافیکی پلی

 کیلوگرم(
 6،861،333 عدد 962-8-1

28 
 23342کیلوگرم همراه با مخروطی )با وزن  313به ظرفیت  4اتیلن تیپ  ترافیکی پلی بشکه

 کیلوگرم(
 6،576،333 عدد 962-8-1

 234،333 تن 1-8-962 مخلوط ماسه و نمک 23

 473،333 مترمربع 1-8-962 اصل( 3Mساله ) 7شبرنگ رده مهندسی  93

 133 عدد 1-8-962 متری سانتی 66پالک استاندارد درجه یک سفید  رول 96
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

 هاي برآورد و پیشنهاد قیمتکاربرگ

 

ونقل و  معاونت حمل 2از  6صفحه 
 ترافيک

 4-4-3/613 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک  و  کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 
 

 قيمت پيشنهاد و برآورد هاي : کاربرگ3/613-4-4

رود که طبق  به کار مي يشهر معابرگيرهاي  ها و ضربه بهاي حفاظ بر اساس فهرستاين کاربرگ براي تعيين نحوة ارائة پيشنهاد قيمت  کاربرد: -8
 آيند. مي به اجرا در «(شهرداري تهران نظام فني و اجرايي 3-8-613)سند گيرهاي معابر شهري ها و ضربه حفاظساخت و نصب  مشخصات فني»

 پس از تعيين برندة مناقصه، بايد بدون تغيير، به قرارداد پيمانکار ضميمه شود.  اين کاربرگ -9

توان براي  شود. حسب مورد مي ( برآورد مي4کاربرگي مطابق با جدول )مقادير انجام کار و نشاني انجام عمليات در : روش برآورد مقادير -0
ها بايد  ها و معابري که در آن نشده، درصدي را براي افزايش عمليات مشابه در نظر گرفت. الزم است نشاني و نام خيابان بيني کارهاي پيش

 و تعداد بايد نوع 0ند. در ستون کرائة پيشنهاد قيمت، از محل بازديد ، درج شود تا پيمانکار بتواند قبل از اگيرها نصب شوند ها و ضربه  حفاظ
شود. اين  پايين جدول، جمع عمليات مندرج در باالي جدول درج مي  تعيين شود. در رديف  6-1-089طبق دستورالعمل گيرها ها و ضربه حفاظ

 ( ضروري است.5اطالعات براي تکميل جدول )
 

 ي شهريگيرها ها و ضربه نصب حفاظو  عمليات تهيهبرآورد نوع و حجم (: 4جدول )

8- 
 رديف

 نام و نشاني معابر -9
 (گير )محل حفاظ يا ضربه

 گيرهاي معابر شهري ها و ضربه مشخصات حفاظ -0

 گير تعداد ضربه گير نوع ضربه طول حفاظ نوع حفاظ

      

      

      

      

      

      

     جمع کل برآورد حجم عمليات

 

 شود. ( محاسبه و ارائه مي5طبق جدول ) ها برحسب نوع قرارداد برآورد قيمت پروژه: روش برآورد قيمت -4

 

 برآورد هزينه(: 5جدول )

1 3 6 4 5 3 

 a واحد شرح رديف
 مقدار

m 
 )ريال( بهاي واحد

× a × m /k
* u= 

 )ريال(جمع قيمت رديف با احتساب ضريب باالسري 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  بها جمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست

* k   باشد. مي  4-4-8/086سند  98ضريب باالسري مطابق ماده 
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

 هاي برآورد و پیشنهاد قیمتکاربرگ

 

ونقل و  معاونت حمل 2از  2صفحه 
 ترافيک

 4-4-3/613 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کارشناسی حملکمیته  تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

و ( 5  هاي واحد )ستون در اين جدول بايد قيمتپيشنهاد خود را ارائه نمايد. ( 6پيمانکار بايد طبق جدول ): روش پيشنهاد قيمت توسط پيمانکار -5
ي، سود و هر نوع هزينة ديگر( کار شببا احتساب کلية ضرايب )ضريب باالسري، کسور قانوني، هزينة تجهيز کارگاه، جمع قيمت هر رديف 

 ارائه شود.

به  «جمع قيمت برآورد کارفرما»به  «جمع قيمت پيشنهادي پيمانکار»دي، عددي است که از حاصل تقسيم اضريب پيشنه  :ضريب پيشنهادي -6
 تا چهار رقم اعشار محاسبه شود. آيد و بايد  دست مي

جمع کل قيمت پيشنهادي پيمانکار

جمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست بها
 ضريب پيشنهادي=  

 

که توسط واحد امور مالي کارفرما، محاسبه و همزمان با پرداخت  استافزوده بر عهدة کارفرما  : پرداخت ماليات بر ارزشافزوده ماليات بر ارزش -7
 شود. وضعيت، پرداخت مي صورت

 کاربرگ پيشنهاد قيمت پيمانکار(: 3جدول )

1 3 6 4 5 3 

 a واحد شرح رديف
 مقدار

m’ 
بهاي واحد پيشنهادي 

 )ريال( پيمانکار

a×m’ 
جمع قيمت با احتساب 

 )ريال(يب اضرهمة 

      

      

      

      

      

      

  جمع کل قيمت پيشنهادي پيمانکار
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 گيرهاي معابر شهري ها و ضربه حفاظنصب  و  آناليز بهاي تهيه: 1پيوست 

پذير  گاردريل تيپ يک )گاردريل انعطاف( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ فلزي از نوع 7جدول )

 برحسب متر -([1ازجدول ) 1رديف  کناري با سپر دو موجي و پاية ضعيف(]

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 445،533 3327 6،153،333 عدد % پرت9سانتیمتری سپر دو موجی گالوانیزه با  469قطعه 

 678،233 3327 113،333 عدد % پرت9با PSE33پایه ضعیف با صفحه خاک 

گوش اتصال سپرهای متوالی  پیچ سرگرد با مهره شش
FBB32 

 61،236 2361 7،542 عدد

 456 3321 6،799 عدد FBX30aگوش اتصال سپر و پایه  پیچ و مهرة شش

 6،598 3321 5،364 عدد FBX20aکننده  گوش حمایت پیچ و دو مهره شش

 179 3321 2،587 عدد FWR32واشر مربعی 

 142،152 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 61،535 3365 663،195 نفرساعت استادکار نصب گاردریل

 69،211 3365 88،443 نفرساعت کارگر فنی

 25،562 339 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 55،979 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 28،349 332 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 61،138 3338 237،133 دستگاه ساعت کوب گاردریل

 45،556 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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پذير مياني  )گاردريل انعطاف 3ظ فلزي از نوع گاردريل تيپ ( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفا8جدول )

 برحسب متر -([1ازجدول )3رديف با سپر دو موجي و پاية ضعيف( ]

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 836،333 3354 6،153،333 عدد %  پرت9سانتیمتری سپر دو موجی گالوانیزه با  469قطعه 

 678،233 3327 113،333 عدد %  پرت9به  PSE33پایه ضعیف با صفحه خاک 

گوش اتصال سپرهای متوالی  پیچ سرگرد با مهره شش
FBB32 

 96،171 432 7،542 عدد

 336 3352 6،799 عدد FBX30aگوش اتصال سپر و پایه  پیچ و مهرة شش

 9،375 3352 5،364 عدد FBX20aکننده  گوش حمایت پیچ و دو مهره شش

 6،945 3352 2،587 عدد FWR32واشر مربعی 

 6،631،638 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 65،933 3361 663،195 67،732 استادکار نصب گاردریل

 63،264 3321 88،443 22،334 کارگر فنی

 68،935 3321 85،398 22،663 کارگر مرتبط

 12،831 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 29،655 3361 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 23،713 336 237،133 دستگاه ساعت کوب گاردریل

 49،365 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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صلب کناري  )گاردريل نيمه 6( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ فلزي از نوع گاردريل تيپ 1جدول )

 برحسب متر -([1ازجدول )6رديف با سپر دو موجي، پاية قوي و لقمة فوالدي ساده( ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 445،533 3327 6،153،333 عدد %  پرت9سانتیمتری سپر دو موجی گالوانیزه با  469قطعه 

 414،433 3354 813،333 عدد %  پرت9 با PWE32پایه قوی 

 36،213 3354 613،333 عدد %  پرت9با  PWB32لقمه فوالدی 

گوش اتصال سپرهای متوالی  پیچ سرگرد با مهره شش
FBB32 

 65،898 236 7،542 عدد

 4،144 3352 8،393 عدد FBB31گوش اتصال سپر و پایه  پیچ و مهره شش

 8،139 6335 8،273 عدد FBX21aپیچ و مهره اتصال پایه به لقمه 

 6،393،995 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 69،271 3362 663،195 نفر ساعت استادکار نصب گاردریل

 65،363 3368 88،443 ساعتنفر  کارگر فنی

 25،562 339 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 54،737 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 26،737 3365 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 23،713 336 237،133 دستگاه ساعت کوب گاردریل

 42،417 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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صلب مياني  )گاردريل نيمه 4ظ فلزي از نوع گاردريل تيپ ( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفا11جدول )

 برحسب متر -([1ازجدول )4رديف با سپر دو موجي، پاية قوي و لقمة فوالدي ساده( ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

  %9سانتیمتری سپر دو موجی گالوانیزه با  469قطعه 
 پرت

 836،333 3354 6،153،333 عدد

 414،433 3354 813،333 عدد %  پرت9با  PWE32پایه قوی 

 682،523 6338 613،333 عدد %  پرت9با  PWB32 لقمه فوالدی

گوش اتصال سپرهای متوالی  پیچ سرگرد با مهره شش
FBB32 

 96،171 432 7،542 عدد

 3،977 6335 8،393 عدد FBB31 گوش اتصال سپر و پایه پیچ و مهره شش

 67،981 236 8،273 عدد FBX21aپیچ و مهره اتصال پایه به لقمه 

 6،531،953 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 65،483 3364 663،195 نفر ساعت استادکار نصب گاردریل

 22،334 3321 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 22،663 3321 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 13،539 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 29،655 3361 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 22،891 3366 237،133 دستگاه ساعت کوب گاردریل

 45،336 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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صلب کناري  )گاردريل نيمه 5( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ فلزي از نوع گاردريل تيپ 11جدول )

 برحسب متر -([1ازجدول )5رديف شده( ] موجي، پاية قوي و لقمة فوالدي اصالحبا سپر سه 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

%  9سانتیمتری سپر سه موجی گالوانیزه با  469قطعه 
 پرت

 553،213 3327 2،398،333 عدد

 522،723 3354 318،333 عدد پرت%  9با PWE30  پایه قوی 

 245،613 3354 454،333 عدد %  پرت9با  PWB33لقمه فوالدی 

گوش اتصال سپرهای متوالی  پیچ سرگرد با مهره شش
FBB32 

 65،898 236 7،542 عدد

 4،144 3352 8،393 عدد FBB31گوش اتصال سپر و پایه  پیچ و مهره شش

 8،139 6335 8،273 عدد FBX21aپیچ و مهره اتصال پایه به لقمه 

 6،947،965 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 63،364 3368 663،195 نفر ساعت استادکار نصب گاردریل

 22،663 3325 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 26،213 3325 85،398 نفر ساعت مرتبط کارگر

 19،284 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 21،343 3368 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 21،388 3369 237،133 دستگاه ساعت کوب گاردریل

 59،397 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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صلب مياني  )گاردريل نيمه 3فلزي از نوع گاردريل تيپ  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ13جدول )

 برحسب متر -([1ازجدول )3رديف شده( ] با سپر سه موجي، پاية قوي و لقمة فوالدي اصالح

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

%  9با سانتیمتری سپر سه موجی گالوانیزه  469قطعه 
 پرت

 6،633،523 3354 2،398،333 عدد

 532،743 3354 396،333 عدد %  پرت9با  PWE33پایه قوی 

 433،923 6338 454،333 عدد %  پرت9با  PWB33لقمه فوالدی 

گوش اتصال سپرهای متوالی  پیچ سرگرد با مهره شش
FBB32 

 96،171 432 7،542 عدد

 3،977 6335 8،393 عدد FBB31گوش اتصال سپر و پایه  پیچ و مهره شش

 67،981 236 8،273 عدد FBX21aپیچ و مهره اتصال پایه به لقمه 

 2،652،363 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 63،364 3368 663،195 نفر ساعت استادکار نصب گاردریل

 28،936 3392 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 27،262 3392 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 75،428 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 99،285 3329 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 23،713 336 237،133 دستگاه ساعت کوب گاردریل

 54،345 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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شکل به ارتفاع  F( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ يک )حفاظ صلب بتني 16جدول )

 ([ برحسب متر1ازجدول )13رديف متر با اتصال حلقه و پين( ] ميلي 811

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

متر و طول  میلی 863شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی 
 % پرت5متر با اتصال حلقه و پین با  میلی 9333

 711،533 3395 2،633،333 مترطول

 711،533 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 66،314 336 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 61،834 3363 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 23،719 3395 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 57،196 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 64،472 336 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 613،635 3329 131،533 دستگاه ساعت تن بار 23تریلی کفی با توان حمل 

 98،519 336 985،125 دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  9جرثقیل 

 269،223 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 1171شکل به ارتفاع  F)حفاظ صلب بتني  3( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ 14جدول )

 ([برحسب متر1ازجدول )16رديف متر با اتصال حلقه و پين( ] ميلي

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

متر و طول  میلی 6373شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی 
 % پرت5متر، با اتصال حلقه و پین با  میلی 9333

 6،637،753 3395 9،615،333 مترطول

 6،637،753 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 66،314 336 663،195 نفر ساعت نصب حفاظ بتنیاستادکار 

 61،834 3363 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 23،719 3395 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 57،196 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 64،472 336 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 613،635 3329 131،533 دستگاه ساعت تن بار 23تریلی کفی با توان حمل 

 23،923 336 985،125 دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  9جرثقیل 

 269،223 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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)حفاظ صلب بتني از نوع نيوجرسي به  6( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ 15جدول )

 ([برحسب متر1ازجدول )14رديف متر با اتصال حلقه و پين( ] ميلي 811ارتفاع 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

متر و  میلی 863حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 
 % پرت5متر، با اتصال حلقه و پین با  میلی 9333طول 

 877،633 3395 2،531،333 مترطول

 877،633 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 66،314 336 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 61،834 3363 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 23،719 3395 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 57،196 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 ابزارآالت و  برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 64،472 336 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 613،635 3329 131،533 دستگاه ساعت تن بار 23تریلی کفی با توان حمل 

 23،923 336 985،125 ساعت دستگاه تن با راننده 7تن با کامیون  9جرثقیل 

 269،223 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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)حفاظ صلب بتني از نوع نيوجرسي به  4حفاظ بتني تيپ ( : آناليز بهاي تهيه و نصب 13جدول )

 ([ برحسب متر1ازجدول )15رديف متر با اتصال حلقه و پين( ] ميلي 1171ارتفاع 

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

متر و  میلی 6373حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی به ارتفاع 
 % پرت5متر، با اتصال حلقه و پین با  میلی 9333طول 

 6،453،753 3395 4،645،333 مترطول

 6،453،753 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 66،314 336 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 61،834 3363 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 23،719 3395 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 57،196 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 64،472 336 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 613،635 3329 131،533 دستگاه ساعت تن بار 23تریلی کفی با توان حمل 

 23،923 336 985،125 ساعت دستگاه تن با راننده 7تن با کامیون  9جرثقیل 

 269،223 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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شکل به ارتفاع  F)حفاظ صلب بتني از  5( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ 17جدول )

 ([ برحسب متر1ازجدول )13رديف متر با اتصال کام و زبانه( ] ميلي 811

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

متر و طول  میلی 863شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی 
 % پرت5متر، با اتصال کام و زبانه با  میلی 9333

 732،453 3395 2،337،333 مترطول

 732،453 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 66،314 336 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 61،834 3363 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 23،719 3395 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 57،196 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 64،472 336 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 613،635 3329 131،533 دستگاه ساعت تن بار 23تریلی کفی با توان حمل 

 98،519 336 985،125 دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  9جرثقیل 

 269،223 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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شکل به ارتفاع  F)حفاظ صلب بتني از  3( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ 18جدول )

 ([ برحسب متر1ازجدول )17رديف متر با اتصال کام و زبانه( ] ميلي 1171

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

متر و طول  میلی 6373شکل به ارتفاع  Fحفاظ بتنی 
 % پرت5متر، با اتصال کام و زبانه با  میلی 9333

 6،397،353 3395 2،319،333 مترطول

 6،397،353 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 66،314 336 663،195 نفر ساعت نصب تجهیزات ترافیکیاستادکار 

 61،834 3363 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 23،719 3395 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 57،196 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 64،472 336 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 613،635 3329 131،533 دستگاه ساعت تن بار 23تریلی کفی با توان حمل 

 98،519 336 985،125 دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  9جرثقیل 

 269،223 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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)حفاظ صلب بتني از نوع نيوجرسي به  7( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ 11جدول )

 ([ برحسب متر1ازجدول )18رديف متر با اتصال کام و زبانه( ] ميلي 811ارتفاع 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

متر،  میلی 9333متر و طول  میلی 863نیوجرسی به ارتفاع 
 % پرت5با اتصال کام و زبانه با 

 174،633 3395 6،321،333 مترطول

 174،633 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 66،314 336 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 61،834 3363 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 23،719 3395 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 57،196 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 64،472 336 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 613،635 3329 131،533 دستگاه ساعت تن بار 23تریلی کفی با توان حمل 

 98،519 336 985،125 دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  9جرثقیل 

 269،223 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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)حفاظ صلب بتني از نوع نيوجرسي به  8بتني تيپ  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ31جدول )

 ([ برحسب متر1ازجدول )11رديف متر با اتصال کام و زبانه( ] ميلي 1171ارتفاع 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 9333متر و طول  میلی 6373نیوجرسی به ارتفاع 
 % پرت5اتصال کام و زبانه با  متر، با میلی

 832،653 3395 2،543،333 مترطول

 832،653 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 66،314 336 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 61،834 3363 88،443 نفر ساعت فنیکارگر 

 23،719 3395 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 57،196 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 64،472 336 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 613،635 3329 131،533 دستگاه ساعت تن بار 23تریلی کفی با توان حمل 

 98،519 336 985،125 دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  9جرثقیل 

 269،223 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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کيلوگرم ماسه و نمک به  341گير تيپ يک با ظرفيت  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب ضربه31)جدول 

 برحسب عدد -([1ازجدول )31رديف کيلوگرم ماسه و نمک] 631تا  11انضمام مخروطي با مقدار 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

کیلوگرم ماسه  143ترافیکی تیپ یک با ظرفیت بشکه 
اتیلن و به وزن  نمک به انضمام مخلوطی از جنس پلی

 کیلوگرم 2637
 6،173،333 6 6،173،333 عدد

 43،833 332 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66پالک استاندارد درجه یک سفید  رول

 6،722،833 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 دستگاه ساعت کیلووات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی 

 843 3326 4،333 دستگاه ساعت وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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کيلوگرم ماسه و  341گير تيپ يک با ظرفيت و مقدار ( : آناليز بهاي تهيه و نصب ضربه33جدول )

 نمک

 برحسب عدد -([1ازجدول )31رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

کیلوگرم از  143بشکه ترافیکی تیپ یک با ظرفیت 
 کیلوگرم 6837اتیلن و به وزن  جنس پلی

 6،493،333 6 6،493،333 عدد

 693،513 3314 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66پالک استاندارد درجه یک سفید  رول

 6،586،513 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد انسانينيروي 
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار ماشينبرآورد هزينه  -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 دستگاه ساعت کیلووات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی 

 843 3326 4،333 دستگاه ساعت وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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کيلوگرم ماسه و  131گير تيپ يک با ظرفيت و مقدار  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب ضربه36جدول )

 نمک

 برحسب عدد -([1ازجدول )33رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

کیلوگرمجنس  313بشکه ترافیکی تیپ یک با ظرفیت 
 کیلوگرم 2935اتیلن و به وزن  پلی

 6،838،333 6 6،838،333 عدد

 635،843 3331 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66پالک استاندارد درجه یک سفید  رول

 2،365،843 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت مرتبطکارگر 

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 دستگاه ساعت کیلووات )با بنزین( 5الکتریکی ژنراتور 

 843 3326 4،333 دستگاه ساعت وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 
 
 
 
 
 
 
 



    27       6931گيرهاي معابر شهري سال ضربهها و  بهاي حفاظ فهرست                                                                                                 4-4-613شماره سند:  

 

 

کيلوگرم ماسه و نمک به  131با ظرفيت  3گير تيپ  ضربه( : آناليز بهاي تهيه و نصب 34جدول )

 برحسب عدد -([1ازجدول )36رديف کيلوگرم ماسه و نمک] 341تا  11انضمام مخروطي براي 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

کیلوگرم ماسه  313با ظرفیت  2بشکه ترافیکی تیپ 
اتیلن و به وزن  نمک به انضمام مخروطی از جنس پلی

 کیلوگرم 2933
 6،893،333 6 6،893،333 عدد

 19،243 3396 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66پالک استاندارد درجه یک سفید  رول

 6،364،243 مصالح )ريال(جمع هزينه خريد 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 ساعت دستگاه کیلووات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی 

 843 3326 4،333 دستگاه ساعت وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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کيلوگرم ماسه و  131با ظرفيت و مقدار  3گير تيپ  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب ضربه35جدول )

 نمک

 برحسب عدد -([1ازجدول )34رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

کیلوگرم ماسه  313با ظرفیت  2بشکه ترافیکی تیپ 
اتیلن و به وزن  نمک به انضمام مخروطی از جنس پلی

 کیلوگرم 2333
 6،138،333 6 6،138،333 عدد

 635،843 3331 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66پالک استاندارد درجه یک سفید  رول

 6،865،843 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت تجهیزات ترافیکیاستادکار نصب 

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 دستگاه ساعت کیلووات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی 

 843 3326 4،333 دستگاه ساعت وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 
 
 
 
 
 



    29       6931گيرهاي معابر شهري سال ها و ضربه بهاي حفاظ فهرست                                                                                                 4-4-613شماره سند:  

 

 

کيلوگرم ماسه و نمک با  631با ظرفيت  6گير تيپ  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب ضربه33جدول )

 برحسب عدد -([1ازجدول )35رديف کيلوگرم ماسه و نمک] 631تا  11مقدار 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

کیلوگرم ماسه و  923با ظرفیت  9بشکه ترافیکی تیپ 
 کیلوگرم 68اتیلن به وزن  نمک از جنس پلی

 6،985،333 6 6،985،333 عدد

 43،833 332 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66استاندارد درجه یک سفید پالک  رول

 6،497،833 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 ساعتدستگاه  با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 دستگاه ساعت کیلووات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی 

 843 3326 4،333 دستگاه ساعت وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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کيلوگرم ماسه و  341با ظرفيت و مقدار  6گير تيپ  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب ضربه37جدول )

 نمک

 برحسب عدد -([1ازجدول )33رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

کیلوگرم ماسه  143با ظرفیت  9بشکه ترافیکی تیپ 
اتیلن و به وزن  نمک به انضمام مخروطی از جنس پلی

 کیلوگرم 69
 6،296،333 6 6،296،333 عدد

 693،513 3314 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66پالک استاندارد درجه یک سفید  رول

 6،979،513 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار ماشين برآورد هزينه -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 دستگاه ساعت کیلووات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی 

 843 3326 4،333 دستگاه ساعت وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 
 
 
 
 



    31       6931گيرهاي معابر شهري سال ها و ضربه بهاي حفاظ فهرست                                                                                                 4-4-613شماره سند:  

 

 

کيلوگرم ماسه و  131با ظرفيت و مقدار  6گير تيپ  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب ضربه38جدول )

 نمک

 برحسب عدد -([1ازجدول )37رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

کیلوگرم ماسه  313با ظرفیت  9بشکه ترافیکی تیپ 
اتیلن و به وزن  نمک به انضمام مخروطی از جنس پلی

 کیلوگرم 61
 6،412،333 6 6،412،333 عدد

 635،843 3331 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66پالک استاندارد درجه یک سفید  رول

 6،113،843 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 انساني برآورد هزينه نيروي -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

          

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 دستگاه ساعت کیلووات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی 

 843 3326 4،333 ساعت دستگاه وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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کيلوگرم ماسه و نمک به  131با ظرفيت  4گير تيپ  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب ضربه31جدول )

 عددبرحسب  -([1ازجدول )38رديف کيلوگرم ماسه و نمک] 341تا  11انضمام مخروطي براي 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

کیلوگرم ماسه  313با ظرفیت  4بشکه ترافیکی تیپ 
اتیلن و به وزن  نمک به انضمام مخروطی از جنس پلی

 کیلوگرم 2931
 6،861،333 6 6،861،333 عدد

 19،243 3396 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66پالک استاندارد درجه یک سفید  رول

 6،836،243 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
واحد بهاي 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 دستگاه ساعت کیلووات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی 

 843 3326 4،333 دستگاه ساعت وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 
 
 
 
 
 



    33       6931گيرهاي معابر شهري سال ها و ضربه بهاي حفاظ فهرست                                                                                                 4-4-613شماره سند:  

 

 
 
 

کيلوگرم ماسه و  131با ظرفيت و مقدار  4گير تيپ  ( : آناليز بهاي تهيه و نصب ضربه61جدول )

 نمک

 برحسب عدد -([1ازجدول )31رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 کل )ريال( مبلغ مقدار

کیلوگرم ماسه  313با ظرفیت  4بشکه ترافیکی تیپ 
اتیلن و به وزن  نمک به انضمام مخروطی از جنس پلی

 کیلوگرم 23342
 6،576،333 6 6،576،333 عدد

 635،843 3331 234،333 تن مخلوط ماسه و نمک

 63،233 9 9،433 عدد سانتیمتر( 62پیچ گالوانیزه )

 6،833 9 133 عدد سانتیمتری 66درجه یک سفید پالک استاندارد  رول

 6،778،843 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 24،943 3322 663،195 نفر ساعت استادکار نصب تجهیزات ترافیکی

 48،142 3355 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 41،776 3355 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 663،759 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،911 3362 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 4،557 3326 26،733 دستگاه ساعت کیلووات )با بنزین( 5ژنراتور الکتریکی 

 843 3326 4،333 دستگاه ساعت وات 6333دریل 

 22،719 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 ساله 11طرفه با شبرنگ رده  گالوانيزه يکگاردريل )تودلي(  ( : تهيه و نصب گل61جدول )

 برحسب عدد -([1ازجدول )61رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

ساله با مهره  63طرفه گالوانیزه با شبرنگ رده  گل گاردریل یک
 و واشر

 45،233 6 45،233 عدد

 45،233 مصالح )ريال(جمع هزينه خريد 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 64،653 3361 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 64،653 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،393 33326 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 9،393 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    35       6931معابر شهري سالگيرهاي  ها و ضربه بهاي حفاظ فهرست                                                                                                 4-4-613شماره سند:  

 

 
 

 بشکة ترافيکي ( : تهيه و نصب برچسب شبرنگ روي63جدول )

 برحسب عدد -([1ازجدول )61رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 658،638 6 658،638 عدد سانتیمتر 58×58ساله به ابعاد  7شبرنگ رده مهندسی 

 658،638 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 نيروي انساني برآورد هزينه -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 93،738 3345 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 93،738 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 6،671 3364 8،433 دستگاه ساعت کاترپالتر

 6،671 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 متر 1(: تهيه و اجراي نرده استيل به ارتفاع 66جدول )

 واحد: متر مربع -([1ازجدول ) 63رديف ]

     

 برآورد هزينه خريد مصالح -الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 592،443 64373 91،333 کیلوگرم نرده فلزی استیل از لوله و اتصاالت

 3     کیلوگرم  

 592،443 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 235،833 64373 23،333 کیلوگرم ساخت نردهاجرت 

 74،833 9374 23،333 کیلوگرم اجرت خمکاری پروفیل

 233،333 3335 4،333،333 متر مربع اجرت نصب

 573،133 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 25،333 3335 533،333 تن هزینه متفرقه

 25،333 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

     

 برآورد هزينه حمل -د

 واحد حمل
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 25،333 3335 533،333 تن هزینه حمل 

 25،333 جمع هزينه حمل )ريال(
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 –متر با رنگ الکترواستاتيک  61/1(:تهيه و اجراي نرده از مش به ارتفاع 64جدول )

 به انضمام فونداسيون مربوط SA - SW - SAW - SRمدلهاي  

 واحد: متر مربع -([1ازجدول ) 66رديف  ]

     

 خريد مصالحبرآورد هزينه  -الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 452،563 6333 452،563 متر مربع نرده فلزی مطابق مشخصات به انضمام اجرت ساخت

 637،919 6333 637،919 متر مربع فونداسیون

 143،882 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد انسانينيروي 
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 57،252 3335 6،645،398 متر مربع اجرت نصب 

 57،252 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 25،333 3335 533،333 تن هزینه متفرقه

 25،333 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

     

 برآورد هزينه حمل -د

 واحد حمل
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 25،333 3335 533،333 تن هزینه حمل 

 25،333 جمع هزينه حمل )ريال(
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 ( : تهيه و نصب ميني نيوجرسي با لوله65)جدول 

 برحسب عدد -([1ازجدول )64رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 983،295 6333 983،295 عدد مینی نیوجرسی با لوله

 983،295 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 هزينه نيروي انسانيبرآورد  -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 67،732 33613 663،195 نفر ساعت استادکار نصب

 64،653 33613 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 96،852 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد ابزار کارآالت و  ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 28،848 33613 683،933 دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده

 16،733 33613 985،125 دستگاه ساعت تن با راننده 7تن با کامیون  9جرثقیل 

 33،548 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 ( : تهيه و نصب درب بشکه ترافيکي63جدول )

 برحسب عدد -([1ازجدول )65رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 53،333 6333 53،333 عدد درب بشکه ترافیکی

 53،333 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 2،266 33325 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 2،266 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 9،168 33325 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 9،168 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 ( : تهيه و نصب سرسپري67جدول )

 برحسب عدد -([1ازجدول )63رديف ]

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 6،333،333 6333 6،333،333 عدد سرسپری

 6،333،333 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 2،266 33325 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 2،266 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 9،168 33325 644،761 دستگاه ساعت با رانندهبار یک و نیم تن  وانت

 9،168 آالت و ابزار )ريال( ماشينجمع هزينه 
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 فلزي از نوع سوپرريل ( : آناليز بهاي تهيه و نصب حفاظ68جدول )

 برحسب متر -([1ازجدول ) 67رديف ] 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 2،227،533 3354 4،625،333 عدد سوپرریل

 2،227،533 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد انسانينيروي 
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 99،636 33933 663،195 نفر ساعت استادکار نصب گاردریل

 51،132 33143 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 54،425 33143 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 644،267 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 و ابزار آالت برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 45،375 3325 683،933 دستگاه ساعت نیسان دو تن با راننده

 56،333 3325 237،133 دستگاه ساعت کوب گاردریل

 31،375 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 ( : آناليز بهاي قطعه ابتدايي کاشن تانک61)جدول 

 برحسب متر -([1ازجدول ) 68رديف ] 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد شرح
 بهاي واحد

 )ريال(
 تعداد

 جمع مبلغ

 )ريال(

 4،625،333 6333 4،625،333 عدد قطعة ابتدایی کاشن تانک

 333،333 6333 333،333 عدد تهیه شبرنگ )برای جلو(

 6،433،333 2333 733،333 عدد تهیه شبرنگ )برای کنار(

 1،425،333 جمع کل )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 55،968 3353 663،195 نفر ساعت استادکار نصب 

 88،443 6333 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 85،398 6333 85،398 نفر ساعت کارگر مرتبط

 228،731 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 نیسان دو تن با راننده
دستگاه 
 ساعت

683،933 3353 33،653 

 وات6333دریل 
دستگاه 
 ساعت

4،333 3353 2،333 

 32،653 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

     

 برآورد هزينه نصب شبرنگ -د

 واحد شرح
 بهاي واحد

 )ريال(
 تعداد

 جمع مبلغ

 )ريال(

 263،333 9333 73،333 عدد هزینه نصب 
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 ( : آناليز بهاي تهيه ست کامل کاشن تانک41جدول )

 برحسب متر -([1ازجدول ) 61رديف ] 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد شرح
 بهاي واحد

 )ريال(
 تعداد

 جمع مبلغ

 )ريال(

 61،533،333 4333 4،625،333 عدد قطعة ابتدایی یا میانی کاشن تانک

 333،333 6333 333،333 عدد تهیه شبرنگ )برای جلو(

 5،133،333 8333 733،333 عدد تهیه شبرنگ )برای کنار(

 733،333 2333 953،333 عدد ریل

 29،733،333 جمع کل )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 226،276 2333 663،195 نفر ساعت استادکار نصب 

 959،713 4333 88،443 نفر ساعت کارگر فنی

 943،654 4333 85،398 نفر ساعت کارگر ساده

 365،685 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 با رانندهنیسان دو تن 
دستگاه 
 ساعت

683،933 2333 913،133 

 وات6333دریل 
دستگاه 
 ساعت

4،333 2333 8،333 

 918،133 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

     

 برآورد هزينه نصب شبرنگ -د

 واحد شرح
 بهاي واحد

 )ريال(
 تعداد

 جمع مبلغ

 )ريال(

 193،333 3333 73،333 عدد هزینه نصب 
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 التفاوت مصرفي هر رديف براي محاسبه مابهمصالح : مقادير 3پيوست 

 التفاوت ها جهت محاسبه مابه هاي تهيه و نصب گاردريل مقدار فوالد نرم گالوانيزه مصرفي در رديف(:  41جدول )

 

ف
دي

ر
 

 واحد شرح رديف
 گالوانيزهفوالد نرم 

 )کيلوگرم(

91/68 مترطول تهیه ونصب حفاظ فلزی ازنوع گاردریل تیپ یک )گاردریل سپردوموجی پایه ضعیف کناری( 6  

 51/93 مترطول )گاردریل سپردوموجی پایه ضعیف میانی( 2تهیه ونصب حفاظ فلزی ازنوع گاردریل تیپ 2

 44/91 مترطول )گاردریل سپردوموجی پایه قوی کناری( 9تهیه ونصب حفاظ فلزی ازنوع گاردریل تیپ 9

 9/53 مترطول )گاردریل سپردوموجی پایه قوی میانی( 4تهیه ونصب حفاظ فلزی ازنوع گاردریل تیپ 4

 53/49 مترطول )گاردریل سپرسه موجی پایه قوی اصالح شدة کناری( 5تهیه ونصب حفاظ فلزی ازنوع گاردریل تیپ 5

 21/11 مترطول )گاردریل سپرسه موجی پایه قوی اصالح شدة میانی( 1فلزی ازنوع گاردریل تیپتهیه ونصب حفاظ  1

 
 التفاوت هاي بتني تيپ جهت محاسبه مابه هاي تهيه و نصب حفاظ (: مقدار سيمان و ميلگرد مصرفي در رديف43جدول )

 

ف
دي

ر
 

 واحد شرح رديف
 ميلگرد سيمان

 )کيلوگرم( )کيلوگرم(

79/31 مترطول متر با اتصال حلقه و پين( ميلي 183شکل به ارتفاع  Fتهيه و نصب حفاظ بتني تيپ يک )حفاظ بتني  7  73/63  

89/696 مترطول متر با اتصال حلقه و پين( ميلي 8373شکل به ارتفاع  F)حفاظ بتني  9تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ  8  49/97  

67/32 مترطول متر با اتصال حلقه و پين( ميلي 183بتني از نوع نيوجرسي به ارتفاع )حفاظ  0تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ  3  29/65  

89/624 مترطول متر با اتصال حلقه و پين( ميلي 8373)حفاظ بتني از نوع نيوجرسي به ارتفاع  4تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ  63  11/96  

82/63 38 مترطول متر با اتصال کام و زبانه( ميلي 183شکل به ارتفاع  F)حفاظ بتني از  5تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ  66  

5/638 مترطول متر با اتصال کام و زبانه( ميلي 8373شکل به ارتفاع  F)حفاظ بتني از  6تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ  62  11/62  

73/5 36 مترطول متر با اتصال کام و زبانه( ميلي 183)حفاظ بتني از نوع نيوجرسي به ارتفاع  7تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ  69  

5/622 مترطول متر با اتصال کام و زبانه( ميلي 8373)حفاظ بتني از نوع نيوجرسي به ارتفاع  1تهيه و نصب حفاظ بتني تيپ  64  36/1  
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 التفاوت گير )بشکة ترافيکي( جهت محاسبه مابه هاي تهيه و نصب ضربه فاتيلن مصرفي در ردي (: مقدار پلي46جدول )

 

ف
دي

ر
 

 واحد شرح رديف
 اتيلن پلي

 )کيلوگرم(

6 
کيلوگرم  093تا  13کيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطي با مقدار  643گير تيپ يک با ظرفيت  تهيه و نصب ضربه

 ماسه و نمک
 7/26 عدد

 7/68 عدد کيلوگرم ماسه و نمک 643گير تيپ يک با ظرفيت و مقدار ضربهتهيه و نصب  2

 5/29 عدد کيلوگرم ماسه و نمک 163گير تيپ يک با ظرفيت و مقدار  تهيه و نصب ضربه 9

4 
کيلوگرم  643تا  13کيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطي براي  163با ظرفيت  9گير تيپ  تهيه و نصب ضربه

 ماسه و نمک
 3/29 عدد

 3/23 عدد کيلوگرم ماسه و نمک 163با ظرفيت و مقدار  9گير تيپ  تهيه و نصب ضربه 5

 68 عدد کيلوگرم ماسه و نمک 093تا  13کيلوگرم ماسه و نمک با مقدار  093با ظرفيت  0گير تيپ  تهيه و نصب ضربه 1

 61 عدد و نمککيلوگرم ماسه  643با ظرفيت و مقدار  0گير تيپ  تهيه و نصب ضربه 7

 63 عدد کيلوگرم ماسه و نمک 163با ظرفيت و مقدار  0گير تيپ  تهيه و نصب ضربه 8

3 
کيلوگرم  643تا  13کيلوگرم ماسه و نمک به انضمام مخروطي براي  163با ظرفيت  4گير تيپ  تهيه و نصب ضربه

 ماسه و نمک
 1/29 عدد

 42/23 عدد کيلوگرم ماسه و نمک 163 با ظرفيت و مقدار 4گير تيپ  تهيه و نصب ضربه 63

 
 

 التفاوت گيرها جهت محاسبه مابه تهيه و نصب شبرنگ ضربه  (: مقدار شبرنگ مصرفي در رديف44جدول )

 

ف
دي

ر
 

 واحد شرح رديف
 شبرنگ

 )مترمربع(

 91/3 عدد ترافيکي بشکة روي برچسبي شبرنگ نصب و تهيه 6

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 هاو پيشنهاد هانظر
 

 

 خواننده گرامي

و ترافيک شهرداري تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه  ونقل حملمعاونت 

 بااوجود و آن را براي استفاده، به جامعه مهندسي کشور عرضه نموده است.  نمودهاين دستورالعمل 

، از خوانناداان اراماي   رو نيا ازانيازمند بهبود و ارتقاي کيفي است؛ ترديد اين اثر  تالش فراوان، بي

هااي نظاا     انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهاي خود، ما را در تکميل مقررات و دستورالعمل

 فني و اجرايي ياري رسانند.

 نماييم. پيشاپيش از همکاري و دقت نظر شما قدرداني مي

 

 

 

 ساختمان بهشت، خيابان شهر، پارک جنوبي تهران،ضلع نشاني براي مکاتبه:

 و شهري توسعه ریزي، برنامه معاونت دوم، طبقه تهران، شهرداري مرکزي

  اجرایي و فني نظام دفتر شورا، امور

 44886655: تلفن

 Email: info.budget@Tehran.ir 
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