


















بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 تخريبعمليات.اولفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 بوته كني در زمينهاي پوشيده شده از بوته و خارج              
 .كردن ريشه هاي آن از محل عمليات

۲۰مترمربع۰۱۰۱۰۱

درصورتي  بريدن و ريشه كن كردن درخـت از هر نوع           
سانتيمتر    ۳۰كه محيط تنه درخـت در سطح زمين تا          
پركردن جاي  باشد، حمل آن به خارج از محل عمليات،         

.ريشه با خاك مناسـب و كوبيدن آن

۷،۷۲۰اصله۰۱۰۱۰۲

 بريدن درخـت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه             
باشد   سانتيمتر   ۶۰ تا ۳۰درخـت در سطح زمين بيـش از     

.و حمل آن به خارج از محل عمليات

۳،۳۹۰اصله۰۱۰۱۰۳

 بريدن درخـت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه             
و   سانتيمترباشد   ۹۰ تا ۶۰درخـت درسطح زمين بيـش از    

.حمل آن به خارج از محل عمليات

۵،۷۶۰اصله۰۱۰۱۰۴

سانتيمتر    ۱۰ ، به ازاي هر     ۰۱۰۱۰۴اضافه بهابه رديـف    
 سانتيمتر،۱۰كسر(   كه به محيط تنه درخـت اضافه شود        

.).به تناسـب محاسبه مي شود

۴۷۵اصله۰۱۰۱۰۵

 ريشه كن كردن درختها و حمل ريشه ها به خارج از             
 محل عمليات، در صورتي كه محيط تنه درخـت در            

انضمام   سانتيمتر باشد، به     ۶۰ تا   ۳۰سطح زمين بيـش از     
.پركردن و كوبيدن جاي ريشه باخاك مناسـب

۲۱،۹۰۰اصله۰۱۰۱۰۶

 ريشه كن كردن درختها و حمل ريشه ها به خارج از             
 محل عمليات، در صورتي كه محيط تنه درخـت در            

انضمام   سانتيمتر باشد، به     ۹۰ تا   ۶۰سطح زمين بيـش از     
 .كوبيدن آن پركردن جاي ريشه با خاك مناسـب و 

۳۵،۴۰۰اصله۰۱۰۱۰۷

سانتيمتر    ۱۰، به ازاي هر     ۰۱۰۱۰۷اضافه بها به رديـف     
 سانتيمتر،۱۰كسر(   كه به محيط تنه درخـت اضافه شود        

 .).به تناسـب محاسبه مي شود

۲،۴۱۰اصله۰۱۰۱۰۸

 اي،    تخريـب كلي ساختمانهاي خشتي ، گلي و چينه        
.شامل تمام عمليات تخريـب

۱۸،۷۰۰مترمربع۰۱۰۲۰۱

با  تخريـب كلي ساختمان هاي آجري، سنگي و بلوكي          
.مالتهاي مختلـف، شامل تمام عمليات تخريـب

۲۱،۱۰۰مترمربع۰۱۰۲۰۲
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 چينه (تخريـب بناييهاي خشتي يا چينه هاي گلي             
 .).باغي

۶،۳۰۰مترمكعـب۰۱۰۳۰۱

 تخريـب بناييهاي آجري و بلوكي كه بامالت ماسه و           
.سيمان يا با تارد چيده شده باشد

۱۰،۳۰۰مترمكعـب۰۱۰۳۰۲

 تخريـب بناييهاي آجري و بلوكي كه با مالت گل              
 وآهـك ياگچ و خاك و يا ماسه وآهـك چيده شده             

 .باشد

۸،۹۲۰مترمكعـب۰۱۰۳۰۳

 تخريـب بناييهاي سنگي كه با مالت ماسه سيمان يا با           
 .تارد چيده شده باشد

۱۰،۳۰۰مترمكعـب۰۱۰۳۰۴

ماسه  تخريـب بناييهاي سنگي كه با مالت گل آهـك يا          
 .آهـك ياگچ و خاك چيده شده باشد

۸،۹۲۰مترمكعـب۰۱۰۳۰۵

از  تخريـب بنايي از سنـگ تراش كه سنگهاي آن سالم           
.كار درآيد و دسته كردن آنها

۲۳،۴۰۰مترمكعـب۰۱۰۳۰۶

۱۱۳،۰۰۰مترمكعـب۰۱۰۳۰۷ .تخريـب انواع بتن غير مسلح، با هر عيار سيمان
 تخريـب بتن مسلح، با هر عيار سيمان و بريدن                

 .ميل گردها
۱۴۷،۰۰۰مترمكعـب۰۱۰۳۰۸

راه  مضرس كردن يا چكشي كردن يا آجدار كردن يا راه           
.كردن رويه هاي بتني موجود

۰مترمربع۰۱۰۳۰۹

سنگها  تفكيـك، دسته بندي و يا چيدن آجرها، بلوكها،          
حجم  و مصالح مشابه حاصل از تخريـب، بر حسـب           

.ظاهري مصالح چيده شده

۱۲،۶۰۰مترمكعـب۰۱۰۳۱۰

.برچيدن جدولهاي بتني پيش ساخته ۴،۲۴۰مترطول۰۱۰۳۱۱
 كندن آسفالـت جاده ها و خيابانها براي لكه گيري، به            

. سانتيمتر به ازاي سطح كنده شده۵ضخامـت تا 
۵،۰۸۰مترمربع۰۱۰۴۰۱

سانتيمتر  ، به ازاي هر يـك      ۰۱۰۴۰۱اضافه بها به رديـف     
سانتيمتر،  كسر  ( سانتيمتر   ۵اضافه ضخامـت نسبـت به     
).يـك سانتيمتر حساب مي شود

۱،۰۲۰مترمربع۰۱۰۴۰۲

به   متر و    ۲كندن آسفالـت به صورت نوار، به عرض تا         
 . سانتيمتر۵ضخامـت تا 

۲،۱۵۰مترمربع۰۱۰۴۰۳
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 ، به ازاي هر يـك        ۰۱۰۴۰۳اضافه بها به رديـف        
 كسر ( سانتيمتر   ۵سانتيمتر اضافه ضخامـت نسبـت به       

).سانتيمتر، يـك سانتيمتر حساب مي شود

۴۵۰مترمربع۰۱۰۴۰۴

و  تخريـب هر نوع آسفالـت و يا اساس قيري جاده ها            
 . سانتيمتر۵خيابانها به طوركلي، به ضخامـت تا 

۱،۵۸۰مترمربع۰۱۰۴۰۵

سانتيمتر  ، به ازاي هر يـك      ۰۱۰۴۰۵اضافه بها به رديـف     
كسر سانتيمتر،(    سانتيمتر،   ۵اضافه ضخامـت نسبـت به     
 ).يـك سانتيمتر حساب ميشود

۳۴۰مترمربع۰۱۰۴۰۶

و   سانتيمتر   ۵شيار انداختن و كندن آسفالـت به عرض         
در   سانتيمتر، براي لوله گذاري تاسيساتي         ۱۰عمق تا   

 .سطوح پروازي

۰مترطول۰۱۰۴۰۷

 ، به ازاي هر يـك        ۰۱۰۴۰۷اضافه بها به رديـف        
(   سانتيمتر ۵سانتيمتر عرض مازاد بر        كسر سانتيمتر  . 

 ).يـك سانتيمتر حساب مي شود

۰مترطول۰۱۰۴۰۸

 ، به ازاي هر يـك        ۰۱۰۴۰۷اضافه بها به رديـف        
(   سانتيمتر ۱۰سانتيمتر عمق بيـش از         كسرسانتيمتر . 

 ).يـك سانتيمتر حساب مي شود

۰مترطول۰۱۰۴۰۹

متر و    ۱ تا   ۵/۰كندن آسفالـت به صورت نوار به عرض        
. سانتيمتر۱۲ تا ۱۰ضخامـت 

۰مترمربع۰۱۰۵۰۱

آسفالـت  ، اگر ضخامـت    ۰۱۰۵۰۱اضافه بها به رديـف     
. سانتيمتر باشد۱۲بيـش از 

۰مترمربع۰۱۰۵۰۲

 ، اگر ضخامـت آسفالـت    ۰۱۰۵۰۱كسر بها به رديـف      
 . سانتيمتر باشد۱۰كمتر از 

۰مترمربع۰۱۰۵۰۳

بيـش  ، هر گاه عرض نوار      ۰۱۰۵۰۱كسر بها به رديـف     
 . متر باشد۲از

۰مترمربع۰۱۰۵۰۴

كمتر  ، هر گاه عرض نوار      ۰۱۰۵۰۱اضافه بها به رديـف     
 . متر باشد۵/۰از

۰مترمربع۰۱۰۵۰۵
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 لجن برداري در پي ها و كانالها، حمل با زنبه يا چرخ             
  متري و تخليه    ۵۰دستي يا وسايل مشابه آن تا فاصله         

 .آنها

۱۰،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۱

  متر و   ۲پي كني و كانال كني در زمينهاي نرم تا عمق            
 .، به كنار محلهاي مربوط  ريختن خاكهاي كنده شده

۴،۵۲۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۲

متر    ۲پي كني و كانال كني در زمينهاي سخـت تاعمق           
.مربوطو ريختن خاكهاي كنده شده، به كنار محلهاي

۱۱،۲۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۳

متر،    ۲پي كني و كانال كني در زمينهاي سنگي تا عمق            
و  كه براي كندن آنها از مواد منفجره استفاده شود،               

.ريختن مواد كنده شده، به كنار محلهاي مربوط

۳۲،۱۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۴

 ، هر گاه    ۰۲۰۱۰۴ تا    ۰۲۰۱۰۲اضافه بها به رديفهاي       
  متر باشد، براي     ۲عمق پي كني و كانال كني بيـش از         

  متر  ۶ تا   ۴ متر يـك بار،     ۴ تا   ۲حجم واقع بين عمق     
  متر سه بار و به همين ترتيـب، براي           ۸ تا   ۶دوبار و   

 .عمقهاي بيشتر

۳،۶۴۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۱

صورتي  ، در   ۰۲۰۱۰۴ تا   ۰۲۰۱۰۲اضافه بها به رديفهاي     
زيرزميني صورت  كه، عمليات پايين تر از سطح آبهاي         

اجراي كار، به  گرفته باشد و براي آبكشي ضمن            
.كاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد

۱۱،۴۰۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۲

  متر و كوره و مخزن با         ۲/۱حفر ميله چاه به قطرتا        
۲۰   مقاطع مورد نياز در زمينهاي نرم و سخـت تا عمق            
۱۰   متر از دهانه چاه وحمل خاكهاي حاصله تا فاصله            

 .متر از دهانه چاه

۵۰،۶۰۰مترمكعـب۰۲۰۳۰۱

بيـش  ، هر گاه عمق چاه      ۰۲۰۳۰۱اضافه بها به رديـف     
 متر۵در     متر از دهانه چاه باشد، براي حجم واقع           ۲۰از

۵واقع در      متر يـك بار، براي حجم         ۲۰اول مازادبر   
۵واقع در    متر دو بار، براي حجم         ۲۰متردوم مازاد بر  

.عمقهاي بيشترمترسوم سه بار و به همين ترتيـب براي

۶،۸۲۰مترمكعـب۰۲۰۳۰۲
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از  بارگيري مواد حاصله از هر نوع عمليات خاكي، غير           
تخليه   متر و    ۵۰لجني و حمل با هر نوع وسيله دستي تا        

ممكن  آن در مواردي كه استفاده از ماشين براي حمل            
 .نباشد

۱۰،۳۰۰مترمكعـب۰۲۰۴۰۱

  ۵۰، براي   ۰۲۰۴۰۱ و   ۰۲۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي      
(  متر حمل اضافي با وسايل دستي          متر به    ۵۰كسر. 

).تناسـب محاسبه مي شود

۷،۳۳۰مترمكعـب۰۲۰۴۰۲

 تسطيح و رگالژ كـف پي ها و كانالهاي كنده شده با             
 .ماشين

۳۲۵مترمربع۰۲۰۵۰۱

و  ريختن خاكها يا مصالح سنگي موجود در كنار پي ها            
۱۵حداكثر    كانالها، به درون پي ها و كانالها در قشرهاي          

.الزمسانتيمتر در هرعمق پخـش و تسطيح

۲،۵۳۰مترمكعـب۰۲۰۵۰۲

 آب پاشي و كوبيدن خاكهاي پخـش شده در قشرهاي          
  درصد به روش      ۹۰ سانتيمتر با تراكم        ۱۵حداكثر  

.آشتوي اصالحي در هرعمق

۵،۷۷۰مترمكعـب۰۲۰۵۰۳

٢
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به  شخم زدن هرنوع زمين غيرسنگي با وسيله مكانيكي،         
 . سانتيمتر۱۵عمق تا 

۴۶مترمربع۰۳۰۱۰۱

و  لجن برداري در زمينهاي لجني با هر وسيله مكانيكي،          
و   متر از مركز ثقل برداشـت         ۲۰حمل مواد تا فاصله      

 .تخليه آن

۳،۴۶۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۲

 خاك برداري در زمينهاي نرم با هر وسيله مكانيكي،            
  متر از   ۲۰حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله          

 .مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۵۶۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۳

مكانيكي،  خاك برداري در زمينهاي سخـت با هر وسيله        
 متر از۲۰   حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله          

 .مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۱،۱۷۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۴

مكانيكي،  خاك برداري در زمينهاي سنگي با هر وسيله          
 متر از۲۰   حمل مواد حاصل از خاكبرداري تا فاصله          

 .مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۶،۵۴۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۵

و  خاك برداري در زمينهاي سنگي با هر وسيله مكانيكي          
 با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از                  

  متر از مركز ثقل برداشـت و        ۲۰خاكبرداري تا فاصله    
 .توده كردن آن

۱۰،۶۰۰مترمكعـب۰۳۰۲۰۱

 ريزش (برداشـت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين            
  متر از مركز ثقل        ۲۰، حمل آن تا فاصله         )برداري

.برداشـت و ريختن در خاكريزها يا توده كردن آن

۷۱۰مترمكعـب۰۳۰۳۰۱

 ريزش (برداشـت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين            
  متر از مركز ثقل        ۲۰، حمل آن تا فاصله         )برداري

براي  برداشـت و ريختن در خاكريزها يا توده كردن آن،          
بزرگ غير  آن قسمـت از ريزش كه مربوط به سنگهاي          

ازمواد منفجره  قابل حمل باشد و براي خرد كردن آنها          
.يا روشهاي ديگر استفاده شود

۶،۵۱۰مترمكعـب۰۳۰۴۰۱

كـف  رگالژ و پروفيله كردن سطح شيرواني ترانشه ها و     
 .ترانشه ها

۲۷۵مترمربع۰۳۰۵۰۱

 ، چنانچه فاصله حمل     ۰۳۰۱۰۲اضافه بها به رديـف       
. متر باشد۵۰ متر و حداكثر۲۰بيـش از

۱،۱۵۰مترمكعـب۰۳۰۶۰۱
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)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

،۰۳۰۲۰۱،  ۰۳۰۱۰۵ تا    ۰۳۰۱۰۳اضافه بها به رديـف       
  ۲۰، هر گاه فاصله حمل بيـش از       ۰۳۰۴۰۱ و   ۰۳۰۳۰۱   

. متر باشد۵۰متر و حداكثر

۳۷۰مترمكعـب۰۳۰۶۰۲

نرم  پي كني و كانال كني با وسيله مكانيكي در زمينهاي            
محلهاي   متر و ريختن خاك كنده شده به كنار          ۲تا عمق   
 .مربوط

۱،۹۴۰مترمكعـب۰۳۰۷۰۱

 پي كني و كانال كني با وسيله مكانيكي در زمينهاي              
  متر و ريختن خاك كنده شده به           ۲سخـت تا عمق     

 .كنارمحلهاي مربوط

۳،۰۳۰مترمكعـب۰۳۰۷۰۲

 پي كني و كانال كني با وسيله مكانيكي در زمينهاي              
تا   متر و حمل و تخليه مواد كنده شده           ۲لجني تا عمق    

. متر از مركز ثقل برداشـت۲۰فاصله 

۴،۸۵۰مترمكعـب۰۳۰۷۰۳

عمق  ، هر گاه    ۳۰۷۰۳ تا   ۰۳۰۷۰۱اضافه بها به رديفهاي     
حجم خاك   متر باشد، براي     ۲كانال و پي كني بيـش از       

 متر دوبار،۴تا      ۳ متر يـك بار،     ۳ تا   ۲واقع شده درعمق    
براي عمقهاي   متر سه بار و به همين ترتيـب            ۵ تا   ۴

 .بيشتر

۴۰۵مترمكعـب۰۳۰۸۰۱

صورتي  ، در   ۰۳۰۷۰۲ و   ۰۳۰۷۰۱اضافه بها به رديفهاي     
انجام شود و  كه عمليات زير سطح تراز آبهاي زيرزميني        

بكاربردن تلمبه  براي آبكشي، ضمن اجراي كار،           
.موتوري ضروري باشد

۷۴۵مترمكعـب۰۳۰۸۰۲

توده  بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي         
مكانيكي  شده و حمل آن با كاميون يا هر نوع وسيله              

برداشـت و تخليه   متري مركز ثقل     ۱۰۰ديگر، تا فاصله    
.آن

۱،۲۳۰مترمكعـب۰۳۰۹۰۱

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
  متر و    ۱۰۰شده ، وقتي كه فاصله حمل بيـش از              

  مترمازاد  ۱۰۰ متر باشد به ازاي هر          ۵۰۰حداكثر تا    
 .مي شود  متر اول، كسر صدمتر به تناسب محاسبه ۱۰۰بر

۱۰۵مترمكعـب۰۳۰۹۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
سرويـس،  شده در راههاي ساخته نشده، مانند راههاي         

حمل بيـش  ارتباطي و انحرافي، در صورتي كه فاصله         
كيلومتر اضافه   كيلومتر باشد، براي هر       ۱۰ متر تا  ۵۰۰از

تناسـب محاسبه مي   متر اول، كسر كيلومتر، به        ۵۰۰بر  
 .شود

- مترمكعـب ۰۳۰۹۰۳
كيلومتر

۵۰۰

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
 شده در راههاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله            

هر   كيلومتر باشد، براي     ۳۰ كيلومتر تا    ۱۰حمل بيـش از  
تناسـب   كيلومتر، كسر كيلومتر به       ۱۰كيلومتر اضافه بر  
 .محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۳۰۹۰۴
كيلومتر

۴۵۵

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاكهاي توده           
 شده در راههاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله            

هر   كيلومتر باشد، براي     ۷۵ كيلومتر تا    ۳۰حمل بيـش از    
تناسـب   كيلومتر، كسر كيلومتر به       ۳۰كيلومتر اضافه بر  
 .محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۳۰۹۰۵
كيلومتر

۴۱۰

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
 شده در راههاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله            

  كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر         ۷۵حمل بيـش از     
محاسبه   كيلومتر، كسر كيلومتر به تناسـب        ۷۵اضافه بر   
 .مي شود

- مترمكعـب ۰۳۰۹۰۶
كيلومتر

۳۲۰

 حمل آب در صورتي كه فاصله حمل بيـش از يـك             
 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر اضافه بر يـك كيلومتر          

).كسركيلومتر به تناسـب محاسبه مي شود. (اول

- مترمكعـب ۰۳۰۹۱۰
كيلومتر

۵۲۵

.تسطيح بستر خاكريزها با گريدر ۳۵مترمربع۰۳۱۰۰۱
ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه           

  درصد، به روش آشتو        ۸۵و مانند آنها، با تراكم          
. سانتيمتر۱۵اصالحي تا عمق 

۷۷مترمربع۰۳۱۰۰۲

ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه           
  درصد، به روش آشتو        ۹۰و مانند آنها، با تراكم          

. سانتيمتر۱۵اصالحي تا عمق 

۱۱۰مترمربع۰۳۱۰۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه ها           
اصالحي   درصد، به روش آشتو      ۹۵مانند آنها، با تراكم     

 . سانتيمتر۱۵تا عمق 

۱۴۵مترمربع۰۳۱۰۰۴

ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه           
  درصد، به روش آشتو       ۱۰۰و مانند آنها، با تراكم         

. سانتيمتر۱۵اصالحي تا عمق 

۲۲۵مترمربع۰۳۱۰۰۵

 غرقاب كردن و كوبيدن ماسه بادي خشـك در بستر            
 . سانتيمتر۱۵خاكريزها يا كـف ترانشه ها تا عمق 

۱۶۵مترمربع۰۳۱۰۰۶

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۸۵كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان با            

ضخامـت  كوبيدگي، به روش آشتو اصالحي، وقتي كه         
۱۵حداكثر    قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن،         

 .سانتيمتر باشد

۱،۲۳۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۱

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۹۰كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان با            

ضخامـت  كوبيدگي، به روش آشتو اصالحي، وقتي كه         
۱۵حداكثر    قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن،         

 .سانتيمتر باشد

۱،۴۵۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۲

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۹۵كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان با            

ضخامـت  كوبيدگي، به روش آشتو اصالحي، وقتي كه         
۱۵حداكثر    قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن،         

 .سانتيمتر باشد

۱،۶۷۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۳

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۱۰۰كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان با           

ضخامـت  كوبيدگي، به روش آشتو اصالحي، وقتي كه         
۱۵حداكثر    قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن،         

 .سانتيمتر باشد

۲،۲۳۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، و كوبيدن          
قشرهاي  قشرهاي خاكريزي سنگي، وقتي كه ضخامـت       

سانتيمتر    ۶۰خاكريزي پـس از كوبيده شدن، حداكثر       
 .باشد

۸۲۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۵

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن و كوبيدن           
 قشرهاي خاكريزي روي ورودي و خروجي تونلها و          

.گالري ها طبق مشخصات

۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۶

  وقتي در   ۰۳۱۱۰۴ تا   ۰۳۱۱۰۱اضافه بها به  رديفهاي       
 عمليات خاكي براي مسلح كردن خاك از چوشن به             
 شكل تسمه هاي فوالدي استفاده گردد و ضخامت             

  ۵/۳۷قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن حداكثر         
 .سانتيمتر باشد

۷۴۵مترمكعـب۰۳۱۱۰۷

 ريختن خاكها يا مصالح سنگي موجود كنارپي ها و             
 .كانالها به درون آنها با ماشين

۳۴۵مترمكعـب۰۳۱۲۰۱

 اختالط دو يا چند نوع مصالح، به منظورساختن               
.زيرسازي راه يا تقويـت بستر

۴۷۰مترمكعـب۰۳۱۲۰۲

در  پخـش خاكهاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگالژ آن          
 .محلهاي مورد نظر

۳۱۵مترمكعـب۰۳۱۲۰۳

 پخـش مصالح حاصل از خاك برداري، كه درمحلهاي         
 .تعين شده دپو شده باشند، با هر ضخامـت

۲۲۵مترمكعـب۰۳۱۲۰۴

.ترميم و تسطيح راههاي انحرافي با گريدر ۲۸۵،۰۰۰ماه-كيلومتر۰۳۱۲۰۵
 پروف رولينـگ در سواره روي فرودگاهها با غلطـك          

ازاي   تني و كشنده مربوط به       ۶۰چرخ الستيكي حداقل    
ده بار  اين رديـف حداكثر براي     (هر بار عبور غلطـك     

).عبور براي هر مترمربع قابل پرداخـت اسـت

۲۳مترمربع۰۳۱۲۰۶

حمل  تهيه ماسه بادي مرطوب، شامل كندن، بارگيري و         
. متر و باراندازي در محل مصرف۵۰۰تا فاصله 

۲،۸۱۰مترمكعـب۰۳۱۳۰۱

 پخـش، تسطيح، غرقاب كردن و كوبيدن ماسه بادي           
 .مرطوب براي ساختمان بدنه راه

۲،۶۰۰مترمكعـب۰۳۱۳۰۲

حمل  تهيه ماسه بادي خشـك، شامل كندن، بارگيري و          
. متر و باراندازي درمحل مصرف۵۰۰تا فاصله 

۳،۱۰۰مترمكعـب۰۳۱۳۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 پخـش، تسطيح، غرقاب كردن و كوبيدن ماسه بادي           
 .خشـك براي ساختمان بدنه راه

۳،۳۰۰مترمكعـب۰۳۱۳۰۴

بستر  پخـش، تسطيح و كوبيدن ماسه بادي، براي تحكيم   
.راه

۲،۲۲۰مترمكعـب۰۳۱۳۰۵

۶







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تونلحفاري.چهارمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.حفاري تونل در زمينهاي سنگي سخـت ۷۳،۸۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۱
 حفاري تونل در زمينهاي سنگي سخـت ترك دار و            

.سنگي فرسوده و غير همگن
۶۵،۸۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۲

 حفاري تونل در زمينهاي خاكي سخـت خشـك و            
 .غيرمقاوم و ريزشي

۶۱،۱۰۰مترمكعـب۰۴۰۲۰۱

زمين  بارگيري مواد حاصل از حفاري تونل در هر نوع           
حفاري و   متري مركز ثقل     ۱۰۰وحمل آن باهر وسيله تا      

 .تخليه آن

۴،۴۰۰مترمكعـب۰۴۰۳۰۱

حمل  حمل مواد حاصل از حفاري تونل وقتي كه فاصله  
۱۰۰بر   متر مازاد     ۱۰۰ متر باشد به ازا هر      ۱۰۰بيـش از 

۱۰۰كسر(   .  متري بعدازدهانه تونل۱۰۰متر اول تا فاصله 
).متر به تناسـب محاسبه مي شود

۲۴۵مترمكعـب۰۴۰۳۰۲

  ميليمتر در جداره    ۳۰حفر سوراخهاي آبچكان به قطر       
 .تونلها

۰مترطول۰۴۰۴۰۱

 آماده نمودن، استقرار و حفاري گمانه هاي اكتشافي            
 ميليمتر تا عمق۷۶درسنـگ به روش كرگيري به قطر        

  درجه انحراف نسبـت به قائم        ۱۰ متر حداكثر تا    ۲۵   
.وجمع آوري وجابجايي دستگاه

۰مترطول۰۴۰۴۰۲

سنـگ  حفاري، تهيه مصالح و اجراي ميله هاي مهاري          
مهارنقطه اي   ميليمتر، با پيچهاي مربوط و با         ۲۶تا قطر   

. متر و كمتر۳كشيده شده، به طول 

۰مترطول۰۴۰۵۰۱

تا  حفاري، تهيه مصالح و اجراي ميله هاي مهاري سنـگ          
اي  ميليمتر، با پيچهاي مربوط و بدون مهار نقطه          ۲۶قطر

. متر و كمتر۳و كشـش به انضمام تزريق، به طول

۰مترطول۰۴۰۵۰۲

بر  ، جهـت طولهاي مازاد     ۰۴۰۵۰۱اضافه بها به رديـف     
 . متر يكبار۱ متر به ازا هر ۳

۰مترطول۰۴۰۵۰۳

 ، جهـت طولهاي مازاد     ۰۴۰۵۰۲اضافه بها به رديـف      
. متر يكبار۱ متر به ازا هر۳بر

۰مترطول۰۴۰۵۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تونلحفاري.چهارمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۵۶     آماده نمودن، استقرار و حفاري به قطر حداكثر          
 ميليمتر در داخل سنـگ، تهيه مصالح و تزريق جهـت          
 انجام تزريق اتصالي و پركننده با هر زاويه نسبـت به            

.افق

۰مترطول۰۴۰۶۰۱

  ۵۶آماده نمودن، استقرار و حفاري به قطر حداكثر             
 ميليمتر در داخل سنـگ، تهيه مصالح و تزريق جهـت          

.انجام تزريق تحكيمي با هر زاويه نسبـت به افق

۰مترطول۰۴۰۶۰۲

٢









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسپركوبي كوبي حفاري،شمع.پنجمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اجراي حفاري محل شمع، با مقطع دايره اي و به               
  متر در   ۲۰ سانتيمتر، به طور عمودي تا عمق          ۶۰قطر

و   باشد، بيرون آوردن مصالح        N?   ۵۰زمينهايي كه درآنها  
  متري مركز ثقل محل      ۵۰حمل آنها به دپو تا فاصله         

 .حفاري، با هر وسيله، و تميزكردن محل عمليات

۹۹،۹۰۰مترطول۰۵۰۱۰۱

 اجراي حفاري محل شمع، با مقطع دايره اي و به               
  متر در   ۲۰ سانتيمتر، به طور عمودي تا عمق          ۸۰قطر

و   باشد، بيرون آوردن مصالح        N?   ۵۰زمينهايي كه درآنها    
  متري مركز ثقل محل      ۵۰حمل آنها به دپو تا فاصله         

.حفاري، با هر وسيله، و تميزكردن محل عمليات

۱۱۲،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۲

 اجراي حفاري محل شمع، با مقطع دايره اي و به               
  متر در   ۲۰ سانتيمتر، به طورعمودي تا عمق         ۱۰۰قطر

و   باشد، بيرون آوردن مصالح        N?   ۵۰زمينهايي كه در آنها   
  متري مركز ثقل محل      ۵۰حمل آنها به دپو تا فاصله         

.حفاري، با هر وسيله، و تميز كردن محل عمليات

۱۳۱،۵۰۰مترطول۰۵۰۱۰۳

 اجراي حفاري محل شمع، با مقطع دايره اي و به               
  متر در   ۲۰ سانتيمتر، به طورعمودي تا عمق         ۱۲۰قطر

  باشد، بيرون آوردن مصالح       N?   ۵۰زمينهايي كه درآنها    
  متري مركز ثقل محل      ۵۰وحمل آنها به دپو تا فاصله        

 .حفاري، با هر وسيله ، و تميز كردن محل عمليات

۱۴۷،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۴

 اجراي حفاري محل شمع، با مقطع دايره اي و به               
  متر در   ۲۰ سانتمتر، به طورعمودي تا عمق         ۱۵۰قطر

و   باشد، بيرون آوردن مصالح        N?   ۵۰زمينهايي كه درآنها    
  متري مركز ثقل محل      ۵۰حمل آنها به دپو تا فاصله         

.حفاري، با هر وسيله ، و تميز كردن محل عمليات

۱۷۵،۵۰۰مترطول۰۵۰۱۰۵

 ، براي  ۰۵۰۱۰۲ و    ۰۵۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي        
  متر، به ازاي هر متر        ۲۰حفاري در عمقهاي بيشتر از     

  متر  ۲۵        تا ۲۰ متر اوليه براي عمق       ۲۰طول مازاد بر    
  متر دوبار و به همين        ۳۰ تا ۲۵يـك بار، براي عمق      

.ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۹،۶۴۰مترطول۰۵۰۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسپركوبي كوبي حفاري،شمع.پنجمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، براي  ۰۵۰۱۰۴ و    ۰۵۰۱۰۳اضافه بها به رديفهاي        
  متر، به ازاي هر متر        ۲۰حفاري در عمقهاي بيشتر از     

  متر  ۲۵ تا   ۲۰براي عمق   .   متر اوليه  ۲۰طول مازاد بر  
  متر دوبار و به همين        ۳۰ تا ۲۵يـك بار، براي عمق      

 .ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۱۲،۷۰۰مترطول۰۵۰۲۰۲

عمقهاي  ، براي حفاري در     ۰۵۰۱۰۵اضافه بها به رديـف     
 متر۲۰بر   متر، به ازاي هرمتر طول مازاد           ۲۰بيشتر از 

۲۵براي عمق      متر يـك بار،     ۲۵ تا   ۲۰براي عمق   .  اوليه
.براي عمقهاي بيشتر متر دو بار و به همين ترتيـب۳۰تا

۱۶،۰۰۰مترطول۰۵۰۲۰۳

 ) ۶۰ضخامـت  (اجراي حفاري محل بارت باعرض         
 سانتيمتر به طورعمودي تا عمق۲۶۰ تا ۱۸۰وطولهاي  

  باشد، بيرون     N       ?   ۵۰ متر در زمينهايي كه درآنها        ۲۰   
  ۵۰آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا فاصله              

تميزكردن  متري مركز ثقل محل حفاري، با هر وسيله، و          
 .محل عمليات

۶۳،۰۰۰مترمربع۰۵۰۳۰۱

و   )  ۸۰ضخامـت  (اجراي حفاري محل بارت باعرض       
۲۰عمق     سانتيمتر به طورعمودي تا      ۲۶۰ تا ۱۸۰طولهاي  

بيرون آوردن   باشد،     N       ?   ۵۰متر در زمينهايي كه درآنها    
 متري۵۰فاصله    مصالح و حمل آنها به محل دپو تا            
و تميزكردن محل  مركز ثقل محل حفاري، با هر وسيله،        

 .عمليات

۷۰،۳۰۰مترمربع۰۵۰۳۰۲

 ) ۱۰۰ضخامـت  (اجراي حفاري محل بارت با عرض        
عمق   سانتيمتر به طور عمودي تا        ۲۶۰ تا ۱۸۰وطولهاي  

بيرون   باشد،     N       ?   ۵۰ متر در زمينهايي كه درآنها      ۲۰
۵۰فاصله    آوردن مصالح و حمل آنها به محل دپو تا             
وسيله، و  متري مركز ثقل محل حفاري ، با هر                

.تميزكردن محل عمليات

۷۶،۴۰۰مترمربع۰۵۰۳۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسپركوبي كوبي حفاري،شمع.پنجمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اجراي حفاري محل ديوار زيرزميني به طور قايم تا            
 سانتيمتر، در  )  ۶۰ضخامـت  ( متر و به عرض      ۲۰عمق  

و   باشد، بيرون آوردن مصالح        N?   ۵۰زمينهايي كه درآنها  
  متري مركز ثقل محل      ۵۰حمل آنها به دپو تا فاصله         

 .حفاري، با هر وسيله و تميز كردن محل عمليات

۷۲،۵۰۰مترمربع۰۵۰۴۰۱

 اجراي حفاري محل ديوار زير زميني به طور قايم تا             
 سانتيمتر، در  )  ۸۰ضخامـت  ( متر و به عرض      ۲۰عمق  

و   باشد، بيرون آوردن مصالح        N?   ۵۰زمينهايي كه در آنها   
  متري مركز ثقل محل      ۵۰حمل آنها به دپو تا فاصله         

.حفاري ، با هر وسيله و تميز كردن محل عمليات

۸۰،۸۰۰مترمربع۰۵۰۴۰۲

 اجراي حفاري محل ديوار زيرزميني به طور قايم تا            
در  سانتيمتر،  )  ۱۰۰ضخامـت  ( متر و به عرض      ۲۰عمق  

مصالح و   باشد، بيرون آوردن       N?   ۵۰زمينهايي كه درآنها    
ثقل محل   متري مركز     ۵۰حمل آنها به دپو تا فاصله         

.عملياتحفاري با هر وسيله و تميزكردن محل

۸۷،۸۰۰مترمربع۰۵۰۴۰۳

عمقهاي  ، براي حفاري در     ۰۵۰۴۰۱اضافه بها به رديـف     
 متر۲۰بر   متر، به ازاي هر متر طول مازاد           ۲۰بيـش از 

۲۵براي عمق      متر يـك بار،     ۲۵ تا   ۲۰براي عمق   .  اوليه
.براي عمقهاي بيشتر متر دو بار و به همين ترتيـب۳۰تا

۶،۶۰۰مترمربع۰۵۰۵۰۱

عمقهاي  ، براي حفاري در       ۰۵۰۴۰۲اضافه بها به رديـف     
 متر۲۰بر   متر، به ازاي هر متر طول مازاد           ۲۰بيـش از 

۲۵براي عمق      متر يـك بار،     ۲۵ تا   ۲۰براي عمق   .  اوليه
 .براي عمقهاي بيشتر  متر دو بار و به همين ترتيـب ۳۰تا

۷،۳۰۰مترمربع۰۵۰۵۰۲

عمقهاي  ، براي حفاري در     ۰۵۰۴۰۳اضافه بها به رديـف     
 متر۲۰بر   متر، به ازاي هر متر طول مازاد            ۲۰بيشتر از 

۲۵براي عمق      متر يـك بار،     ۲۵ تا   ۲۰اوليه، براي عمق    
.براي عمقهاي بيشتر متر دو بار و به همين ترتيـب۳۰تا

۸،۰۰۰مترمربع۰۵۰۵۰۳

تهيه تمام مصالح، وسايل و جاگذاري لوله هاي فلزي
   )  CASING    (        متر، براي آن     ۶به هر قطر تا عمق  

خارج  قسمـت ازحفاري كه به لوله گذاري نياز دارد و           
.كردن لوله درحين بتن ريزي

۱۳،۴۰۰مترمربع۰۵۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسپركوبي كوبي حفاري،شمع.پنجمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 به هر  )    CASING  (بارگيري و حمل لوله هاي فلزي        
الزم  قطر از پاي كار تا محل حفاري، تهيه تمام وسايل            

از   متر، براي آن قسمـت        ۶و جاگذاري آنها تا عمق        
بايد  حفاري كه به لوله گذاري نياز دارد و لوله ها الزاما             

 .در محل باقي بمانند

۶،۸۶۰مترمربع۰۵۰۶۰۲

 تهيه تمام مصالح، وسايل و جاگذاري لوله هاي محل            
 بين قطعات مختلـف ديوارهاي     )  درز انقطاع (درزها  

 زيرزميني به صورت قايم، و بيرون كشيدن آن پـس از           
 .انجام بتن ريزي

۲۰،۶۰۰مترمربع۰۵۰۶۰۳

ديوار  اضافه بها به رديفهاي حفاري محل شمع، بارت يا          
با ماسه  زير زميني، چنانچه استفاده از گل حفاري توام          

 .گيري ضروري باشد

۴۱،۱۰۰مترمكعـب۰۵۰۷۰۱

بارت  اضافه بها براي حفاري آن قسمـت از محل شمع،          
شود و  يا ديوار زيرزميني كه با استفاده از ترپان انجام            

۶۵?N    <  ۵۰باشد . 

۲۳۲،۰۰۰مترمكعـب۰۵۰۷۰۳

 اضافه بها براي حفاري آن قسمـت از محل شمع ،              
 بارت يا ديوار زيرزميني كه با استفاده از ترپان انجام             

. باشدN    <  ۶۵    ?  ۸۵شود و 

۳۷۷،۰۰۰مترمكعـب۰۵۰۷۰۴

بارت  اضافه بها براي حفاري آن قسمـت از محل شمع،          
شود و  يا ديوار زير زميني كه با استفاده از ترپان انجام            

۱۰۰  ?    N    <  ۸۵باشد . 

۴۹۳،۰۰۰مترمكعـب۰۵۰۷۰۵

بارت  اضافه بها براي حفاري آن قسمـت از محل شمع،          
شود  يا ديوار زير زميني كه با استفاده از ترپان انجام              

 . باشد N <۱۰۰و

۶۹۶،۵۰۰مترمكعـب۰۵۰۷۰۶

گرد  اضافه بها به رديفهاي فصل كارهاي فوالدي باميل          
ديوارهاي  در صورتي كه ميل گرد در شمع ها، بارتها و            

.زير زميني مصرف شود

۹۵كيلوگرم۰۵۰۸۰۱

 اضافه بها به رديفهاي فصل بتن درجا در صورتي كه            
ديوارهاي  بتن به صورت درجا براي شمع ها، بارتها يا           

 .زير زميني اجرا شود

۱۸،۹۰۰مترمكعـب۰۵۰۸۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسپركوبي كوبي حفاري،شمع.پنجمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۲۴ تا نمره       H  بارگيري شمع فلزي از تير آهن نوع          
 سانتيمتر و يا شمع هاي ساخته شده از تير آهن، ورق،            
 ناوداني، نبشي يا تركيبي از آنها كه وزن حاصله حدود           

در   نظير باشد، حمل از پاي كار، استقرار       H وزن تيرآهن 
 متر۱۲   محل شمع و كوبيدن آن به  طور عمودي تا عمق            

. باشدN?۲۵در زمينهايي كه در آنها

۱۸،۹۰۰مترطول۰۵۱۰۰۱

  ۲۴بارگيري شمع فلزي از لوله به  قطر خارجي تا                
 سانتيمتر و يا شمع  هاي توخالي ساخته شده با سپر               
 فلزي يا ورق كه وزن حاصله حدود وزن لوله نظير              

كوبيدن  باشد حمل از پاي كار، استقرار در محل شمع و           
زمينهايي كه   متر در     ۱۲آن به  طور عمودي تا عمق           

 .باشد N ?  ۲۵درآنها 

۲۸،۴۰۰مترطول۰۵۱۰۰۲

  ۲۴ تا نمره       H  بارگيري شمع فلزي از تير آهن نوع          
 سانتيمتر و يا شمع هاي ساخته شده از تير آهن، ورق،            
 ناوداني، نبشي يا تركيبي از آنها كه وزن حاصله حدود           

در   نظير باشد، حمل از پاي كار، استقرار       H وزن تيرآهن 
 متر۱۲   محل شمع و كوبيدن آن به  طور عمودي تاعمق           

. باشدN<۲۵در زمينهايي كه در آنها

۳۷،۰۰۰مترطول۰۵۱۰۰۳

  ۲۴بارگيري شمع فلزي از لوله به  قطر خارجي تا                
فلزي  سانتيمتر، ياشمع هاي تو خالي ساخته شده با سپر           
باشد  و يا ورق، كه وزن حاصله حدود وزن لوله نظير             

كوبيدن آن به حمل از پاي كار، استقرار در محل شمع و 
زمينهايي كه در آنها   متر در     ۱۲ طور عمودي تا عمق       

۲۵> N باشد . 

۵۵،۴۰۰مترطول۰۵۱۰۰۴

 ، در صورتي كه طول       ۰۵۱۰۰۱اضافه بها به رديـف       
مازاد   متر بيشتر باشد، به ازاي هر متر         ۱۲شمع فلزي از    

 . متر۱۲بر

۱۷،۶۰۰مترطول۰۵۱۱۰۱

 ، در صورتي كه طول       ۰۵۱۰۰۲اضافه بها به رديـف       
مازاد   متر بيشتر باشد، به ازاي هر متر         ۱۲شمع فلزي از    

 . متر۱۲بر

۲۱،۳۰۰مترطول۰۵۱۱۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسپركوبي كوبي حفاري،شمع.پنجمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، درصورتيكه طول شمع     ۰۵۱۰۰۳اضافه بها به رديف      
  ۱۲ متر بيشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر            ۱۲فلزي از   

.متر

۳۰،۹۰۰مترطول۰۵۱۱۰۳

 ، درصورتيكه طول شمع     ۰۵۱۰۰۴اضافه بها به رديف      
  ۱۲ متر بيشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر            ۱۲فلزي از   

.متر

۳۹،۶۰۰مترطول۰۵۱۱۰۴

هر  ، به  ازاي     ۰۵۱۰۰۳ و   ۰۵۱۰۰۱اضافه بها به رديفهاي     
رديف  اين  .   سانتيمتر كه به نمره تيرآهن اضافه شود         ۲

ناوداني،  براي شمع هاي ساخته شده از تيرآهن، ورق،           
حدود وزن  نبشي و يا تركيبي از آنها كه وزن حاصله            

 .است  نظير باشد نيز قابل پرداخت  H تيرآهن 

۲،۶۸۰مترطول۰۵۱۱۰۵

هر  ، به  ازاي     ۰۵۱۰۰۴ و   ۰۵۱۰۰۲اضافه بها به رديفهاي     
.شود   سانتيمتر كه به اندازه قطر خارجي لوله اضافه            ۲

از سپر  اين رديف براي شمع هاي توخالي ساخته شده          
نظير  فلزي يا ورق كه وزن حاصله حدود وزن لوله              

.باشد نيز قابل پرداخت است

۴،۰۸۰مترطول۰۵۱۱۰۶

۱۷،۰۰۰مترطول۰۵۱۱۰۷ .خارج كردن انواع شمعهاي فلزي
  ۳۰×۳۰بارگيري شمع بتني مسلح با سطح مقطع              

 سانتيمتر، حمل ازدپوي محل ساخـت تا پاي كار،             
 استقرار در محل شمع و كوبيدن آن به طورعمودي تا            

 . متر۱۱عمق 

۳۰،۱۰۰مترطول۰۵۱۲۰۱

  سانتيمتر  ۵، به ازاي هر     ۰۵۱۲۰۱اضافه بها به رديـف     
 .كه به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود

۳،۰۱۰مترطول۰۵۱۲۰۲

شمع  ، در صورتيكه طول     ۰۵۱۲۰۱اضافه بها به رديـف     
طول   متر بيشتر باشد، به ازاي هر متر          ۱۱بتن مسلح از    

 . متر۲۰ متر اوليه براي عمق تا ۱۱مازاد بر

۲۱،۲۰۰مترطول۰۵۱۲۰۳

 اضافه بها براي كوبيدن شمعهاي بتني به طورمايل، با           
. قايم۵شيـب حداكثر يـك افقي و

۳،۸۲۰مترطول۰۵۱۲۰۴

 اضافه بها براي كوبيدن شمعهاي بتني به طورمايل،            
و   قايم تا حداكثر يـك افقي       ۵باشيـب از يـك افقي و      

 . قايم۳

۷،۶۵۰مترطول۰۵۱۲۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسپركوبي كوبي حفاري،شمع.پنجمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 بارگيري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلـف تهيه شده          
و  توسط كارفرما، از پاي كار، استقرار در محل سپركوبي    

  متر، در حالتي كه سپر در محل           ۱۲كوبيدن تا عمق     
  ۱۲۲كوبيده شده باقي بماند و وزن سپر هر مترمربع             

 . باشد N    ?  ۲۵كيلوگرم باشد در زمينهايي كه 

۲۶،۳۰۰مترمربع۰۵۱۳۰۱

 تهيه، بارگيري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلـف از            
پاي كار، استقرار در محل سپركوبي و كوبيدن تا عمق

  متر، در حالتي كه سپر در محل كوبيده شده باقي             ۱۲   
  كيلوگرم باشد در     ۱۲۲بماند و وزن سپر هر مترمربع         

۷   هزينه تهيه سپر مطابق بند      .( باشد   N       ?   ۲۵زمينهايي كه   
 ).مقدمه فصل دهم پرداخت مي گردد

۲۶،۳۰۰مترمربع۰۵۱۳۰۲

 بارگيري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلـف تهيه شده          
و  توسط كارفرما از پاي كار، استقرار در محل سپركوبي          

محل   متر، در حالتي كه سپر در         ۱۲كوبيدن آن تا عمق     
۱۲۲   كوبيده شده باقي بماند و وزن سپر هر مترمربع             

. باشدN<۲۵كيلوگرم باشد در زمينهايي كه

۵۲،۲۰۰مترمربع۰۵۱۳۰۳

پاي  تهيه، بارگيري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف از          
۱۲عمق   كار، استقرار در محل سپركوبي و كوبيدن آن تا 

باقي بماند  متر، در حالتي كه سپر در محل كوبيده شده           
در زمينهايي   كيلوگرم باشد    ۱۲۲و وزن سپر هر مترمربع      

 مقدمه۷بند    هزينه تهيه سپر مطابق      .( باشد   N  <۲۵كه  
).فصل دهم پرداخت مي گردد

۵۲،۲۰۰مترمربع۰۵۱۳۰۴

 بارگيري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف تهيه شده           
و  توسط كارفرما از پاي كار، استقرار در محل سپركوبي          

كه   متر و خارج كردن سپر وقتي        ۱۲كوبيدن آن تا عمق     
زمينهايي   كيلوگرم باشد در      ۱۲۲وزن سپر هر مترمربع      

 . باشد N    ?  ۲۵كه

۴۶،۳۰۰مترمربع۰۵۱۳۰۵

پاي  تهيه، بارگيري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف از          
۱۲عمق   كار، استقرار در محل سپركوبي و كوبيدن آن تا 

هر مترمربع  متر و خارج كردن سپر وقتي كه وزن سپر           
. باشدN?۲۵ كيلوگرم باشد در زمينهايي كه۱۲۲

۶۴،۷۰۰مترمربع۰۵۱۳۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسپركوبي كوبي حفاري،شمع.پنجمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 بارگيري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف تهيه شده           
و  توسط كارفرما از پاي كار، استقرار در محل سپركوبي          

كه   متر و خارج كردن سپر وقتي        ۱۲كوبيدن آن تا عمق     
زمينهايي   كيلوگرم باشد در      ۱۲۲وزن سپر هر مترمربع      

 . باشد N <۲۵كه 

۷۴،۱۰۰مترمربع۰۵۱۳۰۷

پاي  تهيه، بارگيري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف از          
۱۲عمق   كار، استقرار در محل سپركوبي و كوبيدن آن تا 

هر مترمربع  متر و خارج كردن سپر وقتي كه وزن سپر           
. باشدN<۲۵ كيلوگرم باشد در زمينهايي كه۱۲۲

۹۸،۷۰۰مترمربع۰۵۱۳۰۸

  ۰۵۱۳۰۳ و   ۰۵۱۳۰۱اضافه بها يا كسربها به رديفهاي         
يا   كيلوگرم در مترمربع كه از وزن سپر كم           ۲۵براي هر   

  كيلوگرم به  تناسب محاسبه          ۲۵كسر  .(اضافه گردد 
 ).مي گردد

۴،۳۴۰مترمربع۰۵۱۳۰۹

  ۰۵۱۳۰۷ و   ۰۵۱۳۰۵اضافه بها يا كسربها به رديفهاي         
يا   كيلوگرم در مترمربع كه از وزن سپر كم           ۲۵براي هر   

  كيلوگرم به  تناسب محاسبه          ۲۵كسر  .(اضافه گردد 
 ).مي گردد

۶،۱۷۰مترمربع۰۵۱۳۱۰

.خارج كردن سپر فلزي ۱۴،۲۰۰مترمربع۰۵۱۳۱۱
 بارگيري سپربتني مسلح به ابعاد مختلـف، حمل از            
 دپوي محل ساخـت، استقرار در محل سپركوبي و            

. متر۶كوبيدن آن تا عمق 

۶۶،۹۰۰مترمربع۰۵۱۴۰۱

٨





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باسنگ بناييعمليات.ششمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.سنـگبا قلوه)درناژ(سنگريزي پشـت ديوارها و پلها ۱۶،۳۰۰مترمكعـب۰۶۰۱۰۱
۳۹،۵۰۰مترمكعـب۰۶۰۱۰۲ .الشه با سنـگ ) درناژ(سنگريزي پشـت ديوارها و پلها 

.با قلوه سنـگ)بلوكاژ(خشكه چيني  ۲۰،۳۰۰مترمكعـب۰۶۰۱۰۳
.با سنـگ الشه)بلوكاژ(خشكه چيني  ۴۴،۹۰۰مترمكعـب۰۶۰۱۰۴

 با تور  )  گابيون(تهيه، ساخـت و نصـب تور سنـگ          
.سيمي گالوانيزه و قلوه سنـگ

۸۸،۷۰۰مترمكعـب۰۶۰۱۰۵

 با تور  )  گابيون(تهيه، ساخـت و نصـب تور سنـگ          
 .سيمي گالوانيزه و سنـگ الشه

۱۱۸،۵۰۰مترمكعـب۰۶۰۱۰۶

. در پي۱:۵بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه سيمان ۱۰۰،۵۰۰مترمكعـب۰۶۰۲۰۱
. در پي۱:۴بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه سيمان ۱۰۴،۵۰۰مترمكعـب۰۶۰۲۰۲
۱۱۰،۵۰۰مترمكعـب۰۶۰۲۰۳ . در پي۱:۳بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه سيمان 

براي  اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه در پي،            
 .بنايي در ديوار

۲۲،۶۰۰مترمكعـب۰۶۰۳۰۱

 اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه، بابـت              
.نماسازي با سنـگ الشه موزاييكي

۱۰،۵۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۱

 اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه، بابـت              
 .، با ارتفاع مساوي در هر رگ نماسازي با سنـگ بادبر

۲۹،۵۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۲

 اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه، بابـت              
.نماسازي با سنـگ سر تراش

۴۲،۱۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۴

۲۲۶،۵۰۰مترمكعـب۰۶۰۵۰۱ .۱:۳بنايي باسنـگ سر تراش و مالت ماسه سيمان 
.۱:۳بنايي با سنـگ نيم تراش و مالت ماسه سيمان ۲۴۰،۵۰۰مترمكعـب۰۶۰۵۰۲
.۱:۳بنايي با سنـگ تمام تراش و مالت ماسه سيمان ۲۸۶،۵۰۰مترمكعـب۰۶۰۵۰۳

 اين (اضافه بها براي بنايي در طاق پلهاي قوسي شكل           
 اضافه بها شامل بهاي چوب بسـت پلهاي قوسي تا             

). متر اسـت۱۰ متر و خود۱۰دهانه 

۱۴،۲۰۰مترمكعـب۰۶۰۶۰۱

 اضافه بها به عمليات بنايي سنگي خارج از پي، در              
.صورتيكه بنايي در انحنا انجام شود

۱۴،۹۰۰مترمكعـب۰۶۰۶۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باسنگ بناييعمليات.ششمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بيـش  اضافه بها براي هرنوع بنايي سنگي كه در ارتفاع           
اضافه بها  اين  .   متر از تراز زمين طبيعي انجام شود        ۵از  

متر يـك بار،    ۱۰ تا   ۵براي حجم بنايي واقع در ارتفاع       
دو بار و به   متر   ۱۵ تا   ۱۰براي حجم بنايي واقع در     

پرداخـت مي  همين ترتيـب براي ارتفاعهاي بيشتر         
 .شود

۱۱،۲۰۰مترمكعـب۰۶۰۶۰۳

پايين  اضافه بها به بناييهاي سنگي، هر گاه عمليات بنايي   
با  تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب                

.پمـپ درحين اجراي عمليات، الزامي باشد

۱۰،۷۰۰مترمكعـب۰۶۰۶۰۴

 كسربها به رديفهاي بنايي با سنـگ، در صورتي كه از            
 مصالح سنـگ الشه حاصل از كوه  بري ترانشه هاي             

.واقع در مسير استفاده شود

-۱۲،۰۰۰مترمكعـب۰۶۰۶۰۵

 تعبيه درز انقطاع در بناييهاي سنگي، با تمام عمليات            
 .الزم و به هر شكل

۱۶،۶۰۰مترمربع۰۶۰۶۰۶

رودخانه  تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات با مصالح        
و كـف  اي و پخـش آن به منظور زهكشي بستر راه             

 .ترانشه ها و موارد مشابه

۲۱،۷۰۰مترمكعـب۰۶۰۷۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اندودوبندكشي.هفتمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۱شرحشمارهاندود سيماني به ضخامـت حدود             
افقي، قايم ومورب، با مالت ماسه   سطوح سانتيمتر روي 

 .۱:۳سيمان 

۴،۰۶۰مترمربع۰۷۰۱۰۱

  سانتيمتر روي    ۲اندود سيماني به ضخامـت حدود         
 .۱:۳سطوح افقي، قايم ومورب، با مالت ماسه سيمان 

۵،۹۲۰مترمربع۰۷۰۱۰۲

  سانتيمتر روي    ۳اندود سيماني به ضخامـت حدود         
.۱:۳سطوح افقي، قايم ومورب، با مالت ماسه سيمان

۷،۴۲۰مترمربع۰۷۰۱۰۳

  سانتيمتر روي    ۵اندود سيماني به ضخامـت حدود         
.۱:۳سطوح افقي، قايم ومورب، با مالت ماسه سيمان

۱۱،۵۰۰مترمربع۰۷۰۱۰۴

مالت  بندكشي نماي سنگي با سنـگ الشه موزاييـك با         
مورب تا   در سطوح افقي، قايم يا          ۱:۳ماسه سيمان    

 . متر۵ارتفاع 

۴،۵۷۰مترمربع۰۷۰۲۰۱

تمام  بندكشي نماي سنگي بادبر، سر تراش، نيم تراش و          
قايم يا   درسطوح افقي،    ۱:۳تراش، با مالت ماسه سيمان      

 . متر۵مورب تا ارتفاع 

۲،۸۷۰مترمربع۰۷۰۲۰۲

در  اضافه بهاي بندكشي در ديوارهاي سنگي از هر نوع،          
متر    ۱۰ تا   ۵اين اضافه بها از      .   متر ۵ارتفاع بيـش از     

در   متر دو بار و به همين ترتيـب           ۱۵ تا   ۱۰يـك بار،   
.ارتفاعات بعدي پرداخـت مي شود

۲،۰۷۰مترمربع۰۷۰۲۰۳

١









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بست وچوب بنديقالب.هشتمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.تهيه وسايل و قالـب بندي در پي ها ۲۲،۹۰۰مترمربع۰۸۰۱۰۱
كه،  تهيه وسايل و قالـب بندي ديوارها و ستونهاي بتني          

. متر باشد۲ارتفاع أنها حداكثر 
۳۲،۶۰۰مترمربع۰۸۰۲۰۱

كه،  تهيه وسايل و قالـب بندي ديوارها و ستونهاي بتني          
 . متر باشد۳ متر و حداكثر ۲ارتفاع أنها بيـش از 

۳۴،۴۰۰مترمربع۰۸۰۲۰۲

كه،  تهيه وسايل و قالـب بندي ديوارها و ستونهاي بتني          
. متر باشد۵ متر و حداكثر۳ارتفاع أنها بيـش از 

۴۵،۷۰۰مترمربع۰۸۰۲۰۳

كه،  تهيه وسايل و قالـب بندي ديوارها و ستونهاي بتني          
. متر باشد۷ متر و حداكثر۵ارتفاع أنها بيـش از 

۵۱،۵۰۰مترمربع۰۸۰۲۰۴

كه،  تهيه وسايل و قالـب بندي ديوارها و ستونهاي بتني          
 . متر باشد۱۰ متر و حداكثر ۷ارتفاع أنها بيـش از 

۵۷،۸۰۰مترمربع۰۸۰۲۰۵

متر    ۵تهيه وسايل و قالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه تا           
.كه از دال ساده تشكيل شده باشد

۳۳،۱۰۰مترمربع۰۸۰۳۰۱

 تهيه وسايل و قالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه بيـش           
. متر كه از دال ساده تشكيل شده باشد۱۰ متر تا ۵از

۴۲،۴۰۰مترمربع۰۸۰۳۰۲

تا   متر   ۸تهيه وسايل و قالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه          
زير   متر، كه مركـب از تير و دال وقتي كه ارتفاع تا              ۱۲

. متر باشد۳تير حداكثر 

۳۸،۸۰۰مترمربع۰۸۰۳۰۳

تا   متر   ۸تهيه وسايل و قالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه          
تير   متر، مركـب از تير و دال وقتي كه ارتفاع تا زير              ۱۲

. متر باشد۵ متر و حداكثر۳بيـش از 

۴۵،۸۰۰مترمربع۰۸۰۳۰۴

تا   متر   ۸تهيه وسايل و قالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه          
تير   متر، مركـب از تير و دال وقتي كه ارتفاع تا زير              ۱۲

. متر باشد۷ متر و حداكثر۵بيـش از 

۵۲،۵۰۰مترمربع۰۸۰۳۰۵

تا   متر   ۸تهيه وسايل و قالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه          
تير   متر، مركـب از تير و دال وقتي كه ارتفاع تا زير              ۱۲

. متر باشد۱۰ متر و حداكثر۷بيـش از 

۶۶،۶۰۰مترمربع۰۸۰۳۰۶

 تهيه وسايل و قالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه بيـش           
  متر، مركـب از تير و دال وقتي كه             ۲۰ متر تا   ۱۲از  

. متر باشد۳ارتفاع آن تا زير تير حداكثر

۴۲،۹۰۰مترمربع۰۸۰۳۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بست وچوب بنديقالب.هشتمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه وسايل و قالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه بيـش           
ارتفاع   متر، مركـب از تير و دال وقتي كه          ۲۰ متر تا  ۱۲از

.باشد متر۵ متر و حداكثر۳تا زير تير بيـش از 

۵۰،۲۰۰مترمربع۰۸۰۳۰۸

از  تهيه وسايل وقالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه بيـش          
ارتفاع تا   متر، مركـب از تير و دال وقتي كه        ۲۰ متر تا۱۲

.باشد متر۷ متر و حداكثر۵زير تير بيـش از 

۵۷،۴۰۰مترمربع۰۸۰۳۰۹

 تهيه وسايل و قالـب بندي تابليه پلهاي با دهانه بيـش           
  متر، مركـب از تير و دال وقتي كه             ۲۰ متر تا   ۱۲از  

.باشد متر۱۰ متر و حداكثر۷ارتفاع تا زير تير بيـش از

۷۲،۰۰۰مترمربع۰۸۰۳۱۰

.باشداضافه بها براي سطوحي از قالـب كه داراي انحنا ۱۷،۳۰۰مترمربع۰۸۰۴۰۱
 اضافه بها به رديفهاي قالـب بندي هرگاه قالـب الزاما           

 .در كار باقي بماند
۱۵،۶۰۰مترمربع۰۸۰۴۰۲

 اضافه بهاي قالـب بندي هر گاه عمليات در زير تراز            
 سطح آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه             

.موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد

۵،۸۷۰مترمربع۰۸۰۴۰۳

 تهيه وسايل و قالـب بندي درز انبساط در بتن با تمام            
 مصالح الزم، به استثناي كـف سازيهاي بتني بر حسب          

 .حجم درز

۲،۵۱۰دسيمترمكعـب۰۸۰۵۰۱

 تعبيه انواع درزها در كـف سازي هاي بتني در موقع            
 اجرا به انضمام وسايل الزم، بدون پركردن درز بر              

 .حسب حجم درز

۱،۴۸۰دسيمترمكعـب۰۸۰۵۰۲

جلوگيري  تهيه وسايل، چوب بسـت و تخته كوبي براي         
 .از ريزش خاك در پي ها در هر عمق

۱۰۲،۵۰۰مترمربع۰۸۰۶۰۱

با  تهيه وسايل و قالـب بندي تيرهاي پيـش ساخته بتني          
يا   عدد   ۲۴استفاده از قالـب فلزي، هر گاه تعداد تيرها          

 .كمتر باشد

۲۸،۲۰۰مترمربع۰۸۰۷۰۱

تيرها   در صورتي كه تعداد      ۰۸۰۷۰۱كسر بها به رديـف     
۲۴مازاد بر      عدد باشد، به ازاي هر عدد تير         ۲۴بيشتر از   

 .عدد

-۱۵۰مترمربع۰۸۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بست وچوب بنديقالب.هشتمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بسـت  تهيه وسايل و قالـب بندي با پشـت بند، چوب           
براي  و داربسـت و سكوها و تمام تجهيزات الزم              
سازه  قالبهاي لغزنده قايم در صورتي كه سطح مقطع            

 .ثابـت باشد

۰مترمربع۰۸۰۸۰۱

بسـت  تهيه وسايل و قالـب بندي با پشـت بند، چوب           
براي  و داربسـت و سكوها و تمام تجهيزات الزم              
سازه  قالبهاي لغزنده قايم در صورتي كه سطح مقطع            

 .متغير باشد

۰مترمربع۰۸۰۸۰۲

در  تهيه وسايل و چوب بسـت براي تثبيـت جدار تونل          
و  زمينهاي سنگي سخـت ترك دار و سنگي فرسوده            

 .غير همگن

۱۷،۶۰۰مترمكعـب۰۸۰۹۰۱

در  تهيه وسايل و چوب بسـت براي تثبيـت جدار تونل          
.زمينهاي خاكي سخـت و يا غير مقاوم و ريزشي

۵۲،۶۰۰مترمكعـب۰۸۰۹۰۲

قالـب  تهيه وسايل و قالـب بندي بتن پوششي تونلها با           
 .فلزي

۰مترمربع۰۸۱۰۰۱

 تهيه وسايل و قالـب بندي بتن در تونل در محل تعبيه            
 .درز اجرايي بدون قطع آرماتور

۰مترمربع۰۸۱۰۰۲

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باميلگرد فوالديكارهاي.نهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده           
 .الزم  ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي ۱۰قطر تا 

۴،۲۶۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۱

به  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده           
  ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي          ۱۸ تا   ۱۲قطر  
 .الزم

۴،۳۲۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۲

به  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده           
سيم   ميليمتر براي بتن مسلح با        ۲۰ و بيش از      ۲۰قطر  

 .پيچي الزم

۴،۱۶۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۳

 تهيه و نصب قالب آهنگري شده براي نصب در               
.قطعات پيش ساخته بتني

۱،۴۵۰عدد۰۹۰۱۰۴

 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار           
سيم   ميليمتر براي بتن مسلح با       ۱۰ به قطر تا       AII  از نوع   

 .پيچي الزم

۴،۱۷۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۱

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
با   ميليمتر براي بتن مسلح       ۱۸ تا   ۱۲ به قطر      AII  نوع    

 .سيم پيچي الزم

۳،۴۰۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۲

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
بتن   ميليمتر، براي    ۲۰ و بيـش از   ۲۰ به قطر      AII  نوع  

.مسلح با سيم پيچي الزم

۳،۳۷۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۳

 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار           
  ميليمتر براي بتن مسلح با       ۱۰ به قطر تا        AIII  از نوع   

 .سيم پيچي الزم

۴،۲۹۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۴

 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار           
مسلح با   ميليمتر براي بتن     ۱۸ تا   ۱۲ به قطر      AIII  از نوع   

 .سيم پيچي الزم

۳،۵۰۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۵

 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار           
بتن   ميليمتر براي    ۲۰ و بيـش از   ۲۰ به قطر    AIII  از نوع   

.مسلح با سيم پيچي الزم

۳،۴۸۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۶

تر  اضافه بها به رديفهاي ميل گرد چنانچه عمليات پايين          
 از آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه                

.موتوري در حين اجراي كار، ضروري باشد

۱۴۰كيلوگرم۰۹۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باميلگرد فوالديكارهاي.نهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.تهيه و نصـب ميل مهار با جوشكاري الزم ۵،۳۰۰كيلوگرم۰۹۰۵۰۱
۶،۶۹۰كيلوگرم۰۹۰۵۰۲ .تهيه و نصـب ميل مهار با پيچ و مهره

از  )  بولـت(تهيه، ساخـت و نصـب ميل مهار دنده شده         
گذاري در  هر نوع ميل گرد، با پيچ و مهره مربوط و كار            

 .محلهاي الزم، قبل از بتن ريزي

۶،۳۴۰كيلوگرم۰۹۰۵۰۳

رنـگ  تهيه و اجراي داول از ميل گرد ساده با پوشـش            
فرودگاهها و  اپوكسي يا مانندآن، براي روسازي بتني         

 .موارد مشابه آن

۵،۲۲۰كيلوگرم۰۹۰۶۰۱

 تهيه و اجراي داول از ميل گرد ساده با رنـگ اپوكسي            
 )   Cap  (     داول داراي كالهـك     يامانندآن،در صورتي كه  

 .آن باشد، براي روسازي بتني فرودگاهها و موارد مشابه 

۵،۷۱۰كيلوگرم۰۹۰۶۰۲

عمليات  تهيه كابل و ساير مصالح و وسايل الزم و انجام           
يا اجرا شده  كشيدن كابل، در تيرهاي بتني پيـش ساخته        

 .نصـب شده به صورت درجا، بر حسـب وزن كابل 

۰كيلوگرم۰۹۰۷۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سنگين فوالديكارهاي.دهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب تيرها و بادبندهاي             
 . متر، در هر ارتفاع۲۴پلهاي فلزي به دهانه تا 

۵،۶۷۰كيلوگرم۱۰۰۱۰۱

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب تيرها و بادبندهاي             
هر   متر، در    ۳۶ متر تا    ۲۴پلهاي فلزي به دهانه بيـش از       

 .ارتفاع

۵،۹۳۰كيلوگرم۱۰۰۱۰۲

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب تيرها و بادبندهاي             
هر   متر، در    ۴۸ متر تا    ۳۶پلهاي فلزي به دهانه بيـش از       

 .ارتفاع

۶،۰۳۰كيلوگرم۱۰۰۱۰۳

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب تيرها و بادبندهاي             
هر   متر، در    ۶۰ متر تا    ۴۸پلهاي فلزي به دهانه بيـش از       

 .ارتفاع

۶،۵۷۰كيلوگرم۱۰۰۱۰۴

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهاي           
. متر، در هر ارتفاع۲۴پلهاي فلزي به دهانه تا

۶،۹۲۰كيلوگرم۱۰۰۲۰۱

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهاي           
هر   متر، در    ۳۶ متر تا    ۲۴پلهاي فلزي به دهانه بيـش از       

 .ارتفاع

۷،۱۸۰كيلوگرم۱۰۰۲۰۲

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهاي           
هر   متر، در    ۴۸ متر تا    ۳۶پلهاي فلزي به دهانه بيـش از       

 .ارتفاع

۷،۲۸۰كيلوگرم۱۰۰۲۰۳

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهاي           
هر   متر، در    ۶۰ متر تا    ۴۸پلهاي فلزي به دهانه بيـش از       

 .ارتفاع

۷،۸۲۰كيلوگرم۱۰۰۲۰۴

 تهيه مصالح فلزي گالريهاي بهمن گير و ساخـت و            
.نصـب آنها به طور كامل

۰كيلوگرم۱۰۰۳۰۱

 تهيه مصالح فلزي براي كالفبندي داخل تونلها و              
 ساخـت و نصـب آنها به طور كامل، در حالي كه در             

 .كار باقي بماند

۰كيلوگرم۱۰۰۳۰۲

 تهيه مصالح و نصـب كامل پوشـش درز انبساط شانه          
  ۲۵اي فوالدي دندانه دار خارجي با ميزان جابجايي            

 ميليمتر، با ورقه الستيكي آب بندي و پيچ و مهره                
.مخصوص در سطح اتومبيل روي پل

۰مترطول۱۰۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سنگين فوالديكارهاي.دهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح و نصـب كامل پوشـش درز انبساط شانه          
  ۵۰اي فوالدي دندانه دار خارجي با ميزان جابجايي            

 ميليمتر، با ورقه الستيكي آب بندي و پيچ و مهره                
.مخصوص در سطح اتومبيل روي پل

۰مترطول۱۰۰۴۰۲

 تهيه مصالح فلزي و ساخـت و نصـب پوشـش فلزي          
.براي درز انبساط در پلها

۵،۴۴۰كيلوگرم۱۰۰۴۰۳

. به هر اندازهHتهيه شمعهاي فلزي بامقطع ۰كيلوگرم۱۰۰۵۰۱
۴،۶۶۰كيلوگرم۱۰۰۵۰۲ .تهيه شمعهاي فلزي لوله اي به هر اندازه

محل  تهيه سپرفلزي به هراندازه، در صورتي كه سپر در          
.كوبيده شده باقي بماند

۶،۶۴۰كيلوگرم۱۰۰۵۰۳

 به هر قطر براي     )    CASING  (تهيه لوله هاي فلزي      
 عمليات حفاري، در حالتي كه لوله در محل حفاري            

 .باقي بماند

۳،۲۱۰كيلوگرم۱۰۰۵۰۴

بتني  تهيه و نصـب حفاظ فلزي نوك شمعها و سپرهاي          
 .پيـش ساخته

۵،۵۳۰كيلوگرم۱۰۰۵۰۵

 تهيه شمع فلزي از تيرآهن، ورق، ناوداني، نبشي يا             
 .تركيبي از آنها

۳،۹۳۰كيلوگرم۱۰۰۵۰۶

.تهيه شمع فلزي توخالي از سپر فلزي يا ورق ۵،۲۱۰كيلوگرم۱۰۰۵۰۷
٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سبك فوالدي كارهاي.يازدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

(   تهيه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبي راه             
مربوط  از ورق گالوانيزه با پايه ها و اتصاالت         )  گاردريل

.براي كناره هاي راه و پلها ازنوع خارجي

۰كيلوگرم۱۱۰۱۰۱

(   تهيه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبي راه             
مربوط  از ورق گالوانيزه با پايه ها و اتصاالت         )  گاردريل

.داخل كشوربراي كناره هاي راه و پلها از نوع ساخـت

۵،۷۹۰كيلوگرم۱۱۰۱۰۲

  ۵۰×۵تهيه و نصـب تسمه هاي آجدار فوالدي به ابعاد           
 .ميليمتر براي مسلح كردن خاك با پيچ و مهره الزم

۵،۹۶۰كيلوگرم۱۱۰۱۰۳

قطعات  تهيه و جاگذاري زبانه هاي تسمه گير فوالدي در          
.بتني پيش ساخته براي مسلح كردن خاك

۳،۷۶۰كيلوگرم۱۱۰۱۰۴

صورتي   در   ۱۱۰۱۰۴ و   ۱۱۰۱۰۳اضافه بها به رديفهاي     
گالوانيزه   ميكرون   ۱۰۰كه تسمه ها و زبانه ها به  ميزان            

 .شوند

۲،۱۶۰كيلوگرم۱۱۰۱۰۵

و  تهيه مصالح فلزي پايه تابلوها و عاليم راه به هرشكل           
صفحه  اندازه، ساخـت و نصـب كامل آنها به غير از             

 .تابلو

۴،۱۱۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۱

 به )  فنـس(تهيه مصالح فلزي پايه حفاظ تور سيمي           
.هرشكل و اندازه و نصـب كامل آن

۴،۹۰۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۲

نبشي،  تهيه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با           
 .ناوداني و مانند آنها

۶،۱۳۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۳

 تهيه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با                
 .پروفيلهاي توخالي

۵،۲۹۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۴

حفاظ  تهيه و نصـب تور سيمي گالوانيزه حصاري براي         
.اتصالاطراف جاده ها پلها و مانند آنها با لوازم

۵،۶۰۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۵

.تهيه و نصـب سيم خاردار با اتصاالت الزم ۵،۵۵۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۶
نبشي،  تهيه، ساخـت و كارگزاري پايه، دستـك فلزي از         

نصـب سيم  سپري، ناوداني، تيرآهن و مانند آن، براي          
.مشابهخاردار يا تور سيمي و ساير كارهاي

۴،۴۷۰كيلوگرم۱۱۰۲۰۷

 تهيه و نصـب لوله، لگنچه و درپوشهاي چدني، براي           
.تخليه آبهاي سطحي روي پلها و موارد مشابه آن

۴،۹۸۰كيلوگرم۱۱۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سبك فوالدي كارهاي.يازدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه درپوشهاي چدني با قابهاي مربوط و نصـب آنها          
 روي چاهكها، به انضمام تهيه و به كار بردن مصالح             

.الزم براي تحكيم قابها

۲،۷۱۰كيلوگرم۱۱۰۳۰۲

 تهيه و نصـب دريچه هاي فلزي و انواع پلهاي فلزي            
 روي ابروها و كانالها از ناوداني، تيرآهن، ورق و ساير           

.پروفيلهاي الزم با جوشكاري و ساييدن

۳،۹۸۰كيلوگرم۱۱۰۳۰۳

 از )  مش(تهيه شبكه ميل گرد پيش جوش ساخته شده          
با  ميل گرد ساده، به انضمام بريدن و كار گذاشتن همراه           

 .سيم پيچي الزم

۵،۲۴۰كيلوگرم۱۱۰۴۰۱

 از )  مش(تهيه شبكه ميل گرد پيش جوش ساخته شده          
 ميل گردآجدار، به انضمام بريدن و كار گذاشتن همراه          

 .با سيم پيچي الزم

۵،۵۵۰كيلوگرم۱۱۰۴۰۲

٢









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
درجابتن.دوازدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلو گرم    ۱۰۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 

 .در متر مكعـب بتن

۷۹،۵۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۱

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلو گرم    ۱۵۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با     

 .در متر مكعـب بتن

۹۱،۳۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۲

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلو گرم    ۲۰۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 

 .در متر مكعـب بتن

۱۰۳،۰۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۳

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلو گرم    ۲۵۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با     

 .در مترمكعـب بتن

۱۱۵،۰۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۴

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلو گرم    ۳۰۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با     

 .در مترمكعـب بتن

۱۲۶،۵۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۵

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلو گرم    ۳۵۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با     

 .در مترمكعـب بتن

۱۳۷،۵۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۶

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
سيمان   كيلو گرم    ۴۰۰شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 

 .در مترمكعـب بتن

۱۴۸،۵۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۷

يا  تهيه مصالح، ساخـت بتن باشن و ماسه شسته طبيعي          
سيمان   كيلو گرم    ۴۰۰شكسته، از مصالح رودخانهاي، با    

ضخامـت،  در متر مكعـب بتن، بتن ريزي با فينيشر با هر      
.بنديهاي الزمقالـببه انضمام شيـب بندي، رگالژ و

۱۵۷،۵۰۰مترمكعـب۱۲۰۲۰۱

 اضافه بهابه رديفهاي بتن ريزي چنانچه بتن                  
. سانتيمتر يا كمتر اجرا شود۱۵درضخامتهاي 

۴،۸۹۰مترمكعـب۱۲۰۳۰۱

 اضافه بهاي بتن ريزي ازپي به باال در ديوارها و پايه              
 . متر۵پلها، براي حجمهاي واقع تا ارتفاع 

۱۴،۱۰۰مترمكعـب۱۲۰۳۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
درجابتن.دوازدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بهاي بتن ريزي از پي به باالدر ديوارها و پايه              
۱۰تا   متر   ۵پلها، براي حجمهاي واقع در ارتفاع بيـش از         

.متر

۲۳،۳۰۰مترمكعـب۱۲۰۳۰۳

تير  دال،  (اضافه بهاي بتن ريزي تابليه و پياده روي پلها         
 . متر باشد۵، هرگاه ارتفاع تا زير تير تا )و تيرچه

۱۱،۹۰۰مترمكعـب۱۲۰۳۰۴

تير  دال ،   (اضافه بهاي بتن ريزي تابليه و پياده روي پلها          
۱۰    متر تا    ۵، هرگاه ارتفاع تازيرتير بيـش از        )و تيرچه 
 .متر باشد

۱۶،۸۰۰مترمكعـب۱۲۰۳۰۵

تيرهاي  اضافه بها به رديفهاي بتن درجا براي بتن ريزي          
 .تنيده پـس كشيده

۸،۰۴۰مترمكعـب۱۲۰۳۰۶

 اضافه بهاي هر نوع بتن ريزي كه زير سطح آب انجام            
 شود و آبكشي حين انجام كار با تلمبه موتوري الزامي           

 .باشد

۱۱،۵۰۰مترمكعـب۱۲۰۳۰۷

۰مترمربع۱۲۰۳۰۸ .زبركردن و شيار انداختن سطح رويه هاي بتني
بتني  اضافه بهاي ماله كشي و مرتعـش كردن رويه هاي          

 .در فرودگاهها
۰مترمربع۱۲۰۳۰۹

بتن  اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي درصورت مصرف          
 .دربتن مسلح

۲،۲۱۰مترمكعـب۱۲۰۳۱۰

بتن  با  )  شات كريـت (تهيه بتن و بتن پاشي جداره تونل        
  ۳ كيلو سيمان درهر مترمكعـب به ضخامـت             ۳۰۰

 .سانتيمتر

۱۳،۳۰۰مترمربع۱۲۰۴۰۱

بتن  با  )  شات كريـت (تهيه بتن و بتن پاشي جداره تونل        
۵    كيلو سيمان در هر مترمكعـب، به ضخامـت            ۳۰۰

 .سانتيمتر

۲۱،۶۰۰مترمربع۱۲۰۴۰۲

بتن  با  )  شات كريـت (تهيه بتن و بتن پاشي جداره تونل        
۱۰    كيلو سيمان در هر مترمكعـب به ضخامـت            ۳۰۰

 .سانتيمتر

۴۳،۲۰۰مترمربع۱۲۰۴۰۳

بتن  با  )  شات كريـت (تهيه بتن وبتن پاشي جداره تونل       
۱۵    كيلو سيمان در هر مترمكعـب به ضخامـت            ۳۰۰

 .سانتيمتر

۵۲،۲۰۰مترمربع۱۲۰۴۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
درجابتن.دوازدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق با مالت ماسه             
 .سيمان در تونلها

۰مترمكعـب۱۲۰۵۰۱

سيمان  تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق با دوغاب          
 .در تونلها

۰تن۱۲۰۵۰۲

 تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق با خاك رس              
.اصالح شده محلي در تونلها

۰تن۱۲۰۵۰۳

 تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق با بنتونيـت در            
 .تونلها

۰تن۱۲۰۵۰۴

سديم  تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق با سليكات          
 .در تونلها

۰تن۱۲۰۵۰۵

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي يا بتن پاشي، در                
.شودصورتي كه شن و ماسه بتن از سنـگ كوهي تهيه

۸،۵۸۰مترمكعـب۱۲۰۶۰۱

مالتها   در بتن و يا      ۲اضافه بها براي مصرف سيمان نوع       
 .به جاي سيمان نوع 

۸كيلوگرم۱۲۰۷۰۱

يامالتها   در بتن و     ۵اضافه بها براي مصرف سيمان نوع       
 .به جاي سيمان نوع 

۱۵كيلوگرم۱۲۰۷۰۲

 اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي نسبـت به عيار           
 درج شده در رديفهاي بتن ريزي در صورتي كه از              

. استفاده شود۱سيمان نوع 

۲۳۵كيلوگرم۱۲۰۷۰۳

 كسربها براي كاهـش سيمان مصرفي، نسبـت به عيار          
 درج شده در رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه               

. استفاده شود۱ازسيمان نوع 

-۲۳۵كيلوگرم۱۲۰۷۰۴

 حمل بتن با تراك ميكسر از محل دستگاه بتن ساز تا             
به  كسر كيلومتر   .  محل مصرف، به ازاي هريـك كيلومتر     

.تناسـب محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۱۲۰۸۰۱
كيلومتر

۷۳۵

۰مترمكعـب۱۲۰۹۰۱ .اضافه بهاي بتن ريزي در سقـف تونل
٣







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساخته پيشبتن.سيزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سيمان   كيلو   ۴۰۰تهيه تيرهاي بتني پيـش ساخته با عيار       
دپوي   متر يا كمتر، بارگيري و حمل به           ۱۰و به طول    

.محل ساخـت و باراندازي

۱۸۵،۰۰۰مترمكعـب۱۳۰۱۰۱

 اضافه بها به رديـف تهيه و اجراي تيرهاي بتني پيـش           
 .  متر كه به طول تير اضافه شود        ۵ساخته، به ازاي هر     

. متر به تناسب محاسبه مي شود۵كسر 

۸،۰۰۰مترمكعـب۱۳۰۲۰۲

 اضافه بها به رديـف تهيه واجراي تيرهاي بتني پيـش           
پيـش  ساخته، چنانچه تيرپيـش ساخته به صورت تنيده        

 .كشيده باشد

۵،۵۸۰مترمكعـب۱۳۰۳۰۱

 اضافه بها به رديـف تهيه واجراي تيرهاي بتني پيـش           
پـس  ساخته چنانچه تير پيـش ساخته به صورت تنيده          

 .كشيده باشد

۶،۹۸۰مترمكعـب۱۳۰۳۰۲

  متر و   ۱۰بارگيري تيرهاي بتني پيـش ساخته به طول         
و  كمتر، از دپوي محل ساخـت و حمل به محل نصـب           

 .نصـب آن

۹۹،۲۰۰مترمكعـب۱۳۰۴۰۱

۱۰از  بارگيري تيرهاي بتني پيـش ساخته به طول بيـش         
به محل   متر، از دپوي محل ساخـت و حمل         ۱۵تا       متر

 .نصـب و نصـب آن

۶۰۶،۵۰۰عدد۱۳۰۴۰۲

۱۵   بارگيري تيرهاي بتني پيـش ساخته به طول بيـش از          
محل   متر، از دپوي محل ساخـت و حمل به            ۲۰متر تا 

 .نصـب و نصـب آن

۱،۰۱۷،۰۰۰عدد۱۳۰۴۰۳

۲۰از  بارگيري تيرهاي بتني پيـش ساخته به طول بيـش         
به محل   متر، از دپوي محل ساخـت و حمل          ۲۵متر تا   

 .نصـب و نصـب آن

۱،۶۹۱،۰۰۰عدد۱۳۰۴۰۴

۲۵   بارگيري تيرهاي بتني پيـش ساخته به طول بيـش از          
محل   متر، از دپوي محل ساخـت و حمل به            ۳۰متر تا 

.نصـب و نصـب آن براي دهانه اول

۲،۸۹۱،۰۰۰عدد۱۳۰۴۰۵

۳۰از  بارگيري تيرهاي بتني پيـش ساخته به طول بيـش         
به محل   متر، از دپوي محل ساخـت و حمل          ۳۵متر تا   

.نصـب و نصـب آن براي دهانه اول

۳،۹۷۵،۰۰۰عدد۱۳۰۴۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساخته پيشبتن.سيزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۵   بارگيري تيرهاي بتني پيـش ساخته به طول بيـش از          
محل   متر، از دپوي محل ساخـت و حمل به            ۴۰متر تا 

.نصـب و نصـب آن براي دهانه اول

۵،۵۸۸،۰۰۰عدد۱۳۰۴۰۷

 ، براي هر دهانه اضافي      ۱۳۰۴۰۵اضافه بها به رديـف      
 اين اضافه بها براي دهانه دوم يـك       .  مازاد بردهانه اول  

 بار، براي دهانه سوم دوبار وبه همين ترتيـب براي             
 .دهانه هاي بعدي

۳۳۴،۰۰۰عدد۱۳۰۵۰۱

 ، براي هر دهانه اضافي      ۱۳۰۴۰۶اضافه بهابه رديـف     
 اين اضافه بها براي دهانه دوم يـك       .  مازاد بردهانه اول  

 بار، براي دهانه سوم دو بار و به همين ترتيـب براي              
 .دهانه هاي بعدي

۵۰۸،۰۰۰عدد۱۳۰۵۰۲

 ، براي هردهانه اضافي     ۱۳۰۴۰۷اضافه بها به رديـف      
 اين اضافه بها براي دهانه دوم يـك       .  مازاد بردهانه اول  

 بار، براي دهانه سوم دو بار و به همين ترتيـب براي              
 .دهانه هاي بعدي

۷۰۹،۰۰۰عدد۱۳۰۵۰۳

و   متر   ۱۰بهاي حمل تيرهاي بتني پيـش ساخته به طول         
تا  كمتر، در صورتي كه فاصله حمل ازمحل ساخـت            

ازيـك  محل دپو و از محل دپو تا محل نصـب بيـش             
كيلومتر  كيلو مترباشد، براي هر كيلومتر اضافه بر يـك          

 .شود كسر كيلومتر به تناسـب محاسبه مي . اول

۹۶۵مترمكعـب۱۳۰۶۰۱

به   متر كه    ۵، به ازاي هر     ۱۳۰۶۰۱اضافه بها به رديـف     
 .طول تيراضافه شود

۵۰۵مترمكعـب۱۳۰۶۰۲

۵   تهيه و نصـب قطعات بتني پيـش ساخته به ضخامـت        
دالهاي  به منظور قالـب بندي      )    PREDALL  (سانتيمتر

.واقع بين تيرها، در پلهاي بزرگ

۲۵،۳۰۰مترمربع۱۳۰۷۰۱

 تهيه و نصـب جدولهاي بتني پيـش ساخته با سطح            
در   كيلوگرم سيمان    ۲۵۰ مترمربع به عيار   ۰۵/۰مقطع تا   

.۱:۵متر مكعـب با مالت ماسه سيمان

۴۳۰،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۸۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساخته پيشبتن.سيزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و نصـب جدولهاي بتني پيـش ساخته با سطح            
۲۵۰عيار   مترمربع بابتن به      ۱/۰ تا   ۰۵/۰مقطع بيـش از    

ماسه سيمان  كيلو گرم سيمان در مترمكعـب و مالت          
۱:۵. 

۳۵۰،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۸۰۲

 تهيه و نصـب جدولهاي بتني پيـش ساخته با سطح            
  ۲۵۰ متر مربع، با بتن به عيار          ۱/۰مقطع بيـش از      

كيلوگرم سيمان در متر مكعـب و مالت ماسه سيمان
  ۱:۵. 

۲۶۷،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۸۰۳

  ۳۰۰تهيه و نصـب قطعات بتني پيـش ساخته با عيار           
 كيلو سيمان در متر مكعـب، براي دال روي كانالها،             

 .درپوش چاهها و قناتها و موارد مشابه

۳۲۱،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۸۰۴

  ۳۵۰تهيه و نصـب قطعات بتني پيـش ساخته با عيار           
مكعب   متر   ۲۱/۰كيلو سيمان در متر مكعب و حجم تا          

 .براي مسلح كردن خاك

۴۴۵،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۸۰۵

  ۳۵۰تهيه و نصـب قطعات بتني پيـش ساخته باعيار          
 تا۲۱/۰كيلو سيمان در متر مكعب و حجم بيش از              

 . متر مكعب براي مسلح كردن خاك۶۰/۰  

۴۰۷،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۸۰۶

به  ، با بتن    )گارد بلوك (تهيه و جاگذاري بلوكهاي حفاظ      
. كيلو گرم سيمان در متر مكعـب بتن۲۵۰عيار

۲۲۴،۵۰۰مترمكعـب۱۳۰۹۰۱

(   تهيه و نصـب بلوكهاي بتني جدا كننده ترافيـك             
در   كيلو گرم سيمان     ۲۵۰، با بتن به عيار    )نيوجرسي بارير 
 .متر مكعـب بتن

۲۴۶،۰۰۰مترمكعـب۱۳۱۰۰۱

سانتيمتر،    ۱۰تهيه و نصـب لوله سيماني به قطر داخلي          
.مكعـب بتن كيلو سيمان در متر۳۰۰با بتن به عيار 

۱۶،۰۰۰مترطول۱۳۱۱۰۱

سانتيمتر،    ۱۵تهيه و نصـب لوله سيماني به قطر داخلي          
 .مكعـب بتن  كيلو سيمان درمتر ۳۰۰با بتن به عيار 

۱۷،۰۰۰مترطول۱۳۱۱۰۲

سانتيمتر،    ۲۰تهيه و نصـب لوله سيماني به قطر داخلي          
.مترمكعـب بتن كيلو سيمان در۳۰۰با بتن به عيار 

۲۱،۳۰۰مترطول۱۳۱۱۰۳

سانتيمتر،    ۲۵تهيه و نصـب لوله سيماني به قطر داخلي          
.مكعـب بتن كيلو سيمان در متر۳۰۰با بتن به عيار 

۲۶،۲۰۰مترطول۱۳۱۱۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ساخته پيشبتن.سيزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با   سانتيمتر،   ۳۰تهيه و نصـب لوله بتني به قطر داخلي          
 . كيلو سيمان در متر مكعـب بتن۳۰۰بتن به عيار 

۳۷،۸۰۰مترطول۱۳۱۱۰۵

با   سانتيمتر،   ۴۰تهيه و نصـب لوله بتني به قطر داخلي          
. كيلو سيمان در متر مكعـب بتن۳۰۰بتن به عيار 

۴۴،۶۰۰مترطول۱۳۱۱۰۶

با   سانتيمتر،   ۵۰تهيه و نصـب لوله بتني به قطر داخلي          
. كيلو سيمان در متر مكعـب بتن۳۰۰بتن به عيار

۵۲،۳۰۰مترطول۱۳۱۱۰۷

  ۶۰تهيه و نصـب لوله بتني مسلح به قطر داخلي                
  سانتيمتر، بابتن به       ۸سانتيمتر و ضخامـت جدار         

. كيلو سيمان در متر مكعـب بتن۳۵۰عيار

۵۶،۱۰۰مترطول۱۳۱۱۰۸

  ۸۰تهيه و نصـب لوله بتني مسلح به قطر داخلي                
  سانتيمتر، با بتن به        ۱۰سانتيمتر و ضخامـت جدار     

. كيلو سيمان در مترمكعـب بتن۳۵۰عيار

۷۶،۸۰۰مترطول۱۳۱۱۰۹

متر  تهيه و نصـب لوله بتني مسلح به قطر داخلي يـك            
كيلو    ۳۵۰ سانتيمتر، با بتن به عيار     ۱۲و ضخامـت جدار    

.سيمان در متر مكعـب بتن

۱۰۹،۵۰۰مترطول۱۳۱۱۱۰

متشكل  تهيه و نصـب كولهاي بتني مسلح پيـش ساخته         
قناتها با بتن  ازسه قطعه در هر عمق، به منظور تحكيم          

بتن، به انضمام   كيلو سيمان در مترمكعـب       ۳۵۰به عيار   
 .پركردن پشـت كول

۱۶۰،۰۰۰مترطول۱۳۱۲۰۱

 BOX  تهيه و نصـب پلهاي بتني پيـش ساخته به شكل          
۵ تا   ۲دهانه     كيلو سيمان در مترمكعـب و به        ۳۵۰با عيار 

 .متر و با هر طول

۰مترمكعـب۱۳۱۳۰۱

۴







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وباالست زيراساس،اساس .چهاردهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بارگيري  تهيه مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي،         
باراندازي در  و حمل تا فاصله يـك كيلومتري معدن و          
 ميليمتر۵۰تا  محل مصرف، وقتي كه دانه بندي صفر           

 .باشد

۸،۰۱۰مترمكعـب۱۴۰۱۰۱

بارگيري  تهيه مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي،         
باراندازي در  و حمل تا فاصله يـك كيلومتري معدن و          
 ميليمتر۳۸تا    محل مصرف، وقتي كه دانه بندي صفر          

 .باشد

۸،۲۰۰مترمكعـب۱۴۰۱۰۲

بارگيري  تهيه مصالح زيراساس از مصالح رودخانه اي،         
باراندازي در  و حمل تا فاصله يـك كيلومتري معدن و          
 ميليمتر۲۵تا    محل مصرف، وقتي كه دانه بندي صفر          

 .باشد

۸،۷۶۰مترمكعـب۱۴۰۱۰۳

 ، به منظور   ۱۴۰۱۰۳ تا   ۱۴۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي      
  ۱۰اصالح دانه بندي، وقتي كه مصالح معدن بيـش از          

دانه هايي  درصد نسبـت به وزن كل مصالح استخراجي،        
.داشته باشددرشـت تر از حد مشخصات تعيين شده

۱،۸۰۰مترمكعـب۱۴۰۲۰۱

حمل  تهيه مصالح زيراساس از سنـگ كوهي بارگيري و         
محل  تا فاصله يـك كيلومتري معدن و باراندازي در            

.باشد ميليمتر۵۰مصرف وقتي كه دانه بندي صفر تا

۰مترمكعـب۱۴۰۳۰۱

 تهيه مصالح زير اساس از سنـگ كوهي بارگيري و             
 حمل تا فاصله يـك كيلومتري معدن و باراندازي در           

  ميليمتر  ۳۸محل مصرف وقتي كه دانه بندي صفر تا           
 .باشد

۰مترمكعـب۱۴۰۳۰۲

حمل  تهيه مصالح زيراساس از سنـگ كوهي بارگيري و         
درمحل  تا فاصله يـك كيلومتري معدن و باراندازي            

 .ميليمتر باشد  ۲۵مصرف وقتي كه دانه بندي صفر تا 

۰مترمكعـب۱۴۰۳۰۳

 تهيه مصالح اساس ازمصالح رودخانه اي، بارگيري و          
 حمل تا فاصله يـك كيلومتري معدن و باراندازي در           

  ميليمتر  ۵۰محل مصرف، وقتي كه دانه بندي صفر تا         
نمره   درصد مصالح مانده روي الـك        ۵۰باشد و حداقل  

 . شكسته شود۴

۱۱،۳۰۰مترمكعـب۱۴۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وباالست زيراساس،اساس .چهاردهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي، بارگيري و          
 حمل تا فاصله يـك كيلومتري معدن و باراندازي در           

  ميليمتر  ۳۸محل مصرف، وقتي كه دانه بندي صفر تا           
نمره   درصد مصالح مانده روي الـك       ۵۰باشد و حداقل    

 . شكسته شود۴

۱۱،۸۰۰مترمكعـب۱۴۰۴۰۲

 تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي، بارگيري و          
 حمل تا فاصله يـك كيلومتري معدن و باراندازي در           

  ميليمتر  ۲۵محل مصرف، وقتي كه دانه بندي صفر تا           
نمره   درصد مصالح مانده روي الـك       ۵۰باشد و حداقل    

 . شكسته شود۴

۱۱،۸۰۰مترمكعـب۱۴۰۴۰۳

 ، هرگاه  ۱۴۰۴۰۳ تا    ۱۴۰۴۰۱اضافه بها به رديفهاي       
  ۵۰ از    ۴درصد شكستگي مصالح روي الـك نمره           

  درصد اضافه     ۱۰درصد بيشترباشد، به ازاي هر         
 .شكستگي يـك بار

۱،۵۶۰مترمكعـب۱۴۰۵۰۱

تا  تهيه مصالح اساس ازسنـگ كوهي بارگيري و حمل          
 فاصله يـك كيلومتري معدن و باراندازي در محل             

  ميليمتر باشد،   ۵۰مصرف، وقتي كه دانه بندي صفر تا         
  شكسته  ۴ درصد مصالح مانده روي الـك نمره         ۱۰۰و

 .شود

۲۸،۷۰۰مترمكعـب۱۴۰۶۰۱

تا  تهيه مصالح اساس ازسنـگ كوهي بارگيري و حمل          
 فاصله يـك كيلومتري معدن و باراندازي در محل             

  ميليمتر باشد،   ۳۸مصرف، وقتي كه دانه بندي صفر تا         
  شكسته  ۴ درصد مصالح مانده روي الـك نمره         ۱۰۰و

 .شود

۳۰،۰۰۰مترمكعـب۱۴۰۶۰۲

تا  تهيه مصالح اساس از سنـگ كوهي بارگيري و حمل           
 فاصله يـك كيلو متري معدن و باراندازي در محل             

  ميليمتر باشد،   ۲۵مصرف، وقتي كه دانه بندي صفر تا         
  شكسته  ۴ درصد مصالح مانده روي الـك نمره         ۱۰۰و

 .شود

۳۰،۶۰۰مترمكعـب۱۴۰۶۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وباالست زيراساس،اساس .چهاردهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  پخـش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشر زير اساس          
تراكم،   درصد   ۱۰۰ سانتيمتر با حداقل     ۱۵ضخامـت تا   

.به روش آشتو اصالحي

۲،۶۸۰مترمكعـب۱۴۰۷۰۱

به  پخـش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشر زيراساس          
درصد    ۱۰۰ سانتيمتر با حداقل      ۱۵ضخامـت بيشتر از    

.تراكم، به روش آشتو اصالحي

۲،۳۴۰مترمكعـب۱۴۰۷۰۲

 پخـش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشر اساس به            
به   درصد تراكم،    ۱۰۰ سانتيمتر با حداقل     ۱۰ضخامـت تا 

 .روش آشتو اصالحي

۳،۶۸۰مترمكعـب۱۴۰۷۰۳

 پخـش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشر اساس به            
  ۱۰۰ سانتيمتر با حداقل      ۱۵ تا   ۱۰ضخامـت بيـش از  

.درصد تراكم، به روش آشتو اصالحي

۳،۳۰۰مترمكعـب۱۴۰۷۰۴

 ، بابـت  ۱۴۰۷۰۴ تا    ۱۴۰۷۰۱اضافه بها به رديفهاي       
به  سختي اجراي زير اساس و اساس در شانه سازيهاي           

 . متر۲عرض تا 

۱،۴۲۰مترمكعـب۱۴۰۸۰۱

منظور  تنظيم وآماده سازي سطح نهايي اساس سنگي به         
 .اجراي آسفالـت سطحي

۶۱مترمربع۱۴۰۹۰۱

راههاي ، براي روسازي )تونان(تهيه مصالح رودخانه اي 
كيلومتر، و  انحرافي، بارگيري و حمل تا فاصله يـك           

 .باراندازي و پخـش ان روي راه

۵،۰۱۰مترمكعـب۱۴۱۰۰۱

راه  ، براي تحكيم بستر     )تونان(تهيه مصالح رودخانه اي     
 يا اجراي قشر تقويتي در زيرسازي راه، بارگيري و             

 .حمل تا فاصله يـك كيلو متر، و باراندازي

۴،۷۴۰مترمكعـب۱۴۱۰۰۲

پروازي  تثبيـت بستر زيرسازي و روسازي راه و سطوح         
آهـك  فرودگاهها، به وسيله اختالط خاك بستر با             

كيلوگرم    ۵۰ سانتيمتر، با عيار      ۱۵شكفته به ضخامـت    
شامل تهيه  آهـك در متر مكعـب مصالح تثبيـت شده،         

اختالط، آب  و حمل آهـك، سرند كردن، پخـش و           
 . درصد۹۰پاشي و كوبيدن تا تراكم 

۱۰،۶۰۰مترمكعـب۱۴۱۱۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وباالست زيراساس،اساس .چهاردهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

پروازي  تثبيـت بستر زيرسازي و روسازي راه و سطوح         
آهـك  فرودگاهها، به وسيله اختالط خاك بستر با             

كيلوگرم    ۵۰ سانتيمتر، با عيار      ۱۵شكفته به ضخامـت    
شامل تهيه و  آهـك در مترمكعـب مصالح تثبيـت شده،       

اختالط، آب پاشي  حمل آهـك، سرندكردن، پخـش و       
. درصد۹۵و كوبيدن تا تراكم 

۱۰،۸۰۰مترمكعـب۱۴۱۱۰۲

پروازي  تثبيـت بستر زيرسازي و روسازي راه و سطوح         
آهـك  فرودگاهها، به وسيله اختالط خاك بستر با             

كيلوگرم    ۵۰ سانتيمتر، با عيار      ۱۵شكفته به ضخامـت    
شامل تهيه و  آهـك در مترمكعـب مصالح تثبيـت شده،       

اختالط، آب پاشي  حمل آهـك، سرندكردن، پخـش و       
. درصد۱۰۰و كوبيدن تا تراكم 

۱۱،۵۰۰مترمكعـب۱۴۱۱۰۳

 ، چنانچه  ۱۴۱۱۰۳ تا    ۱۴۱۱۰۱اضافه بها به رديفهاي       
 .باشد  سانتيمتر ۱۵ضخامـت بستر تقويـت شده كمتر از 

۲۴۵مترمكعـب۱۴۱۱۰۴

 ، چنانچه  ۱۴۱۱۰۳ تا    ۱۴۱۱۰۱كسر بها به رديفهاي       
  سانتيمتر  ۱۵ضخامـت بستر تقويـت شده بيشتر از          

 .باشد

-۲۴۵مترمكعـب۱۴۱۱۰۵

 ، به ازاي    ۱۴۱۱۰۳ تا    ۱۴۱۱۰۱اضافه بهابه رديفهاي     
  كيلوگرم به    ۵۰كسر  .   كيلوگرم آهـك اضافي     ۵۰هر

 .تناسب محاسبه مي شود

۷،۶۷۰مترمكعـب۱۴۱۱۰۶

صورتي  ، در   ۱۴۱۱۰۳ تا   ۱۴۱۱۰۱اضافه بها به رديفهاي     
.كه از خاك قرضه استفاده شود

۳،۰۶۰مترمكعـب۱۴۱۱۰۷

  ۶۰ تا ۲۰تهيه باالسـت از سنـگ كوهي، با دانه بندي           
 ميليمتر، بارگيري و حمل تا فاصله يـك كيلومتري            
 معدن و باراندازي و دپو در محلهاي تعيين شده به              

 .انضمام رگالژ و پروفيله كردن به شكل هندسي

۳۱،۹۰۰مترمكعـب۱۴۱۲۰۱

  ۶۰ تا ۲۰تهيه باالسـت از سنـگ كوهي، با دانه بندي           
 ميليمتر، بارگيري و حمل تا فاصله يـك كيلومتري            

 .آن معدن، باراندازي روي خط، پخـش و پروفيله كردن 

۲۹،۵۰۰مترمكعـب۱۴۱۲۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وباالست زيراساس،اساس .چهاردهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بندي  تهيه باالسـت از سنـگ قلوه رودخانه اي، با دانه           
يـك   ميليمتر، بارگيري و حمل تا فاصله             ۶۰ تا ۲۰

تعيين  كيلومتري معدن، باراندازي و دپو در محلهاي           
.هندسيشده به انضمام رگالژ و پروفيله كردن به شكل

۱۹،۳۰۰مترمكعـب۱۴۱۳۰۱

تهيه باالسـت از سنـگ قلوه رودخانه اي، بادانه بندي
  ميليمتر، بارگيري و حمل تا فاصله يـك           ۶۰ تا   ۲۰   

پروفيله  كيلومتري معدن، باراندازي روي خط، پخـش و        
 .كردن آن

۱۸،۰۰۰مترمكعـب۱۴۱۳۰۲

 بارگيري باالسـت ازمحل دپو، حمل تا فاصله يـك            
پخـش  كيلومتري محل برداشـت ، باراندازي روي خط،        

 .و پروفيله كردن آن

۳،۵۸۰مترمكعـب۱۴۱۴۰۱

۵







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آسفالت.پانزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.تهيه مصالح و اجراي اندود پريمكـت ۱،۶۸۰كيلوگرم۱۵۰۱۰۱
 تهيه مصالح و اجراي اندود قير، براي انجام آسفالـت           

 .سطحي
۱،۶۳۰كيلوگرم۱۵۰۲۰۱

.تهيه مصالح و اجراي اندود تـك كـت ۱،۷۰۰كيلوگرم۱۵۰۳۰۱
سنـگ  تهيه مصالح سنگي و اجراي آسفالـت سطحي با         

هرگاه دانه  شكسته از مصالح رودخانه اي، در دو اليه،          
.بندي مصالح از نوع الـف و ج باشد

۴۴،۵۰۰تن۱۵۰۴۰۱

سنـگ  تهيه مصالح سنگي و اجراي آسفالـت سطحي با         
هرگاه دانه  شكسته از مصالح رودخانه اي، در دو اليه،          

.بندي مصالح از نوع ب و د باشد

۵۱،۷۰۰تن۱۵۰۴۰۲

سنـگ  تهيه مصالح سنگي و اجراي آسفالـت سطحي با         
هرگاه دانه  شكسته از مصالح رودخانه اي، دريـك اليه،        

.بندي مصالح از نوع ج باشد

۴۲،۳۰۰تن۱۵۰۴۰۳

سنـگ  تهيه مصالح سنگي و اجراي آسفالـت سطحي با         
هرگاه دانه  شكسته از مصالح رودخانه اي، در يـك اليه، 

.بندي مصالح از نوع د باشد

۴۵،۰۰۰تن۱۵۰۴۰۴

از  تهيه و اجراي آسفالـت ردميكـس با سنـگ شكسته          
پيوسته  مصالح رودخانه اي، هرگاه مصالح با دانه بندي          

سانتيمتر   ميليمترباشد، به ازاي هر         ۱۹ صفرتا    ۱نوع  
 .ضخامـت آسفالـت

۱،۶۱۰مترمربع۱۵۰۵۰۱

از  تهيه و اجراي آسفالـت ردميكـس با سنـگ شكسته          
پيوسته  مصالح رودخانه اي، هرگاه مصالح بادانه بندي          

  ميليمتر باشد، به ازاي هر            ۲۵ صفر تا       ۲نوع   
.سانتيمترضخامـت آسفالـت

۱،۵۸۰مترمربع۱۵۰۵۰۲

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته از مصالح           
 رودخانه اي، براي قشر اساس آسفالتي، هرگاه دانه            

  ميليمتر باشد، به ازاي هر       ۵/۳۷بندي مصالح صفر تا      
.سانتيمتر ضخامـت آسفالـت

۱،۲۲۰مترمربع۱۵۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آسفالت.پانزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته ازمصالح           
 رودخانه اي، براي قشر اساس آسفالتي، هرگاه دانه            

  ميليمتر باشد، به ازاي هر        ۲۵بندي مصالح صفر تا       
.سانتيمتر ضخامـت آسفالـت

۱،۲۳۰مترمربع۱۵۰۶۰۲

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته از مصالح           
مصالح  رودخانه اي، براي قشر بيندر، هرگاه دانه بندي          

ضخامـت   ميليمتر باشد، به ازاي هر سانتيمتر        ۲۵صفر تا   
 .آسفالـت

۱،۴۹۰مترمربع۱۵۰۶۰۳

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته ازمصالح           
مصالح  رودخانه اي، براي قشر بيندر، هرگاه دانه بندي          

ضخامـت   ميليمتر باشد، به ازاي هر سانتيمتر        ۱۹صفر تا   
 .آسفالـت

۱،۵۲۰مترمربع۱۵۰۶۰۴

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته از مصالح           
مصالح  رودخانه اي، براي قشر توپكا، هرگاه دانه بندي          

ضخامـت   ميليمترباشد، به ازاي هر سانتيمتر       ۱۹صفر تا   
 .آسفالـت

۱،۶۴۰مترمربع۱۵۰۶۰۵

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته از مصالح           
مصالح  رودخانه اي، براي قشر توپكا، هرگاه دانه بندي          

سانتيمتر   ميليمتر باشد، به ازاي هر            ۵/۱۲صفر تا    
 .ضخامـت آسفالـت

۱،۶۵۰مترمربع۱۵۰۶۰۶

 ، هرگاه از   ۱۵۰۴۰۴ تا   ۱۵۰۴۰۱اضافه بها به رديفهاي      
 مصالح سنـگ كوهي به جاي مصالح رودخانه اي             

 .استفاده شود

۱۰،۴۰۰تن۱۵۰۷۰۱

تا    ۱۵۰۶۰۱ و   ۱۵۰۵۰۲،  ۱۵۰۵۰۱اضافه بها به رديفهاي     
 ، هرگاه از مصالح سنـگ كوهي به جاي              ۱۵۰۶۰۶

 .مصالح رودخانه اي استفاده شود

۱۶۵مترمربع۱۵۰۷۰۲

تا    ۱۵۰۶۰۱ و   ۱۵۰۵۰۲،  ۱۵۰۵۰۱اضافه بها به رديفهاي     
مصرفي در   كيلوگرم قير    ۱/۰، بابـت اضافه هر     ۱۵۰۶۰۶

 .ضخامـت هر مترمربع آسفالـت، به ازاي هر سانتيمتر 

۹۱مترمربع۱۵۰۸۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آسفالت.پانزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تا۱۵۰۶۰۱ و   ۱۵۰۵۰۲،  ۱۵۰۵۰۱كسربها به رديفهاي     
  كيلوگرم قير مصرفي در     ۱/۰، بابـت كسرهر    ۱۵۰۶۰۶   

.هر مترمربع آسفالـت، به ازاي هر سانتيمتر ضخامـت

-۹۱مترمربع۱۵۰۸۰۲

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايقكاري.شانزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.عايق كاري رطوبتي با يـك قشر اندود قيري ۳،۰۱۰مترمربع۱۶۰۱۰۱
اليه  عايق كاري رطوبتي با دو قشر اندود قيري و يـك            

 .گوني
۱۰،۲۰۰مترمربع۱۶۰۱۰۲

 عايق كاري رطوبتي با سه قشر اندود قيري و دواليه             
 .گوني

۱۷،۰۰۰مترمربع۱۶۰۱۰۳

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پروازيگيروسطوح مه تونلها،پلها،نقاط تأسيسات.هفدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و نصـب وسايل الزم و انجام تهويه تونل براي             
 .دوره ساختمان

۳۹۲،۰۰۰مترطول۱۷۰۱۰۱

براي  تهيه و نصـب وسايل الزم و تامين روشنايي تونل          
 .دوره ساختمان

۸۳،۷۰۰مترطول۱۷۰۲۰۱

  ۳۰سي به قطر نامي     .  وي.  تهيه و نصـب لوله هاي پي     
.ميليمتر براي زهكشي تونلها

۰مترطول۱۷۰۳۰۱

 سي مشبـك به قطر    .  وي.  تهيه و نصـب لوله هاي پي     
 . ميليمتر با حفاظ مربوط براي زهكشي تونلها۳۰نامي 

۰مترطول۱۷۰۳۰۲

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ايمنيوتجهيزات ساختمانها،عاليم.هيجدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.تهيه مصالح و اجراي ساختمان راهدارخانه ۰دستگاه۱۸۰۱۰۱
۰دستگاه۱۸۰۱۰۲ .تهيه مصالح و اجراي ساختمان بين راه

.تهيه مصالح و اجراي ساختمان پسـت نگهباني ۰دستگاه۱۸۰۱۰۳
.تهيه و نصـب نوار شبرنـگ ۱۵۸،۰۰۰مترمربع۱۸۰۲۰۱

۵۱،۰۰۰مترمربع۱۸۰۲۰۲ .تهيه مصالح و رنـگ آميزي با رنـگ شبرنـگ
  ۱۲تهيه مصالح خط كشي منقطع و متناوب به عرض            

بادوام  سانتيمتر، با رنگ گرم ترافيـكي همراه باگالسبيد         
 . ماهه۱۸

۱۲،۲۰۰مترطول۱۸۰۳۰۱

  ۱۲تهيه مصالح خط كشي متصل و مداوم به عرض             
دوام  سانتيمتر، با رنگ گرم ترافيكي همراه با گالسبيد با          

 . ماهه۱۸

۱۱،۸۰۰مترطول۱۸۰۳۰۲

از   وقتي عرض رنگ بيشتر      ۱۸۰۳۰۱اضافه بها به رديف     
هر   سانتيمتر باشد به ازاي       ۲۰ سانتيمتر و حداكثر      ۱۲

 .سانتيمتر اضافه عرض

۱،۰۰۰مترطول۱۸۰۳۰۳

از   وقتي عرض رنگ بيشتر      ۱۸۰۳۰۲اضافه بها به رديف     
هر   سانتيمتر باشد به ازاي       ۲۰ سانتيمتر و حداكثر      ۱۲

 .سانتيمتر اضافه عرض

۹۸۰مترطول۱۸۰۳۰۴

بيشتر  تهيه مصالح خط كشي منقطع و متناوب به عرض          
گالسبيد   سانتيمتر، با رنگ گرم ترافيكي همراه با          ۲۰از  

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده۱۸با دوام 

۱۰۰،۵۰۰مترمربع۱۸۰۳۰۵

 تهيه مصالح خط كشي متصل و مداوم به عرض بيشتر           
گالسبيد   سانتيمتر، با رنگ گرم ترافيكي همراه با          ۲۰از  

 . ماهه برحسب سطح رنگ شده۱۸با دوام 

۹۸،۲۰۰مترمربع۱۸۰۳۰۶

كه   در صورتي    ۱۸۰۳۰۶ تا   ۱۸۰۳۰۱كسربها به رديفهاي    
.گالسبيد مصرف نشده باشد

-۵،۳۲۰مترمربع۱۸۰۳۰۷

۱۲   تهيه مصالح وخط كشي منقطع و متناوب به عرض           
ساده  سانتيمتر، با رنگ گرم ترافيكي به روش اسكريد           

. ماهه۳۶همراه با گالسبيد با دوام

۲۴،۸۰۰مترطول۱۸۰۴۰۱

  ۱۲تهيه مصالح خط كشي متصل و مداوم به عرض             
 سانتيمتر، با رنگ گرم ترافيكي به روش اسكريد ساده          

. ماهه۳۶همراه با گالسبيد با دوام

۲۴،۴۰۰مترطول۱۸۰۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ايمنيوتجهيزات ساختمانها،عاليم.هيجدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

از   وقتي عرض رنگ بيشتر      ۱۸۰۴۰۱اضافه بها به رديف     
هر   سانتيمتر باشد به ازاي       ۲۰ سانتيمتر و حداكثر      ۱۲

 .سانتيمتر اضافه عرض

۲،۰۵۰مترطول۱۸۰۴۰۳

از   وقتي عرض رنگ بيشتر      ۱۸۰۴۰۲اضافه بها به رديف     
هر   سانتيمتر باشد به ازاي       ۲۰ سانتيمتر و حداكثر      ۱۲

 .سانتيمتر اضافه عرض

۲،۰۲۰مترطول۱۸۰۴۰۴

به  )  پر و خالي  (تهيه مصالح خط كشي نقش دار شياري         
گرم   سانتيمتر با رنگ      ۱۵روش اكستروژن به عرض      

. ماهه۳۶ترافيكي همراه با گالسبيد با دوام

۳۰،۴۰۰مترطول۱۸۰۵۰۱

از   وقتي عرض رنگ بيشتر      ۱۸۰۵۰۱اضافه بها به رديف     
هر   سانتيمتر باشد به ازاي      ۲۰ سانتيمتر و حداكثر تا      ۱۵

 .سانتيمتر اضافه عرض

۲،۰۲۰مترطول۱۸۰۵۰۲

 به روش  )  لقمه اي (تهيه مصالح خط كشي برجسته         
گرم   سانتيمتر با رنگ     ۱۵اسكريد يا اكستروژن به عرض      

. ماهه۳۶ترافيكي همراه با گالسبيد با دوام

۶۳،۶۰۰مترطول۱۸۰۶۰۱

از   وقتي عرض رنگ بيشتر      ۱۸۰۶۰۱اضافه بها به رديف     
هر   سانتيمتر باشد به ازاي       ۲۰ سانتيمتر و حداكثر      ۱۵

 .سانتيمتر اضافه عرض

۴،۲۳۰مترطول۱۸۰۶۰۲

۱۲   تهيه مصالح وخط كشي منقطع و متناوب به عرض           
با دوام  سانتيمتر، با رنگ سرد ترافيكي همراه با گالسبيد         

 . ماهه۹

۱،۶۸۰مترطول۱۸۰۷۰۱

  ۱۲تهيه مصالح خط كشي متصل و مداوم به عرض             
دوام  سانتيمتر، با رنگ سرد ترافيكي همراه با گالسبيد با          

 . ماهه۹

۱،۶۳۰مترطول۱۸۰۷۰۲

از   وقتي عرض رنگ بيشتر      ۱۸۰۷۰۱اضافه بها به رديف     
هر   سانتيمتر باشد به ازاي       ۲۰ سانتيمتر و حداكثر      ۱۲

 .سانتيمتر اضافه عرض

۱۴۰مترطول۱۸۰۷۰۳

  وقتي عرض رنگ بيشتر      ۱۸۰۷۰۲اضافه بها به رديف      
  سانتيمتر باشد به ازاي هر      ۲۰ سانتيمتر و حداكثر     ۱۲از

 .سانتيمتر اضافه عرض

۱۳۵مترطول۱۸۰۷۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ايمنيوتجهيزات ساختمانها،عاليم.هيجدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح وخط كشي منقطع و متناوب به عرض             
  سانتيمتر، با رنگ سرد ترافيكي همراه با          ۲۰بيشتر از   

. ماهه برحسب سطح رنگ شده۹گالسبيد با دوام 

۱۳،۸۰۰مترمربع۱۸۰۷۰۵

بيشتر  تهيه مصالح و خط كشي متصل و مداوم به عرض    
گالسبيد   سانتيمتر، با رنگ سرد ترافيكي همراه با          ۲۰از  

. ماهه برحسب سطح رنگ شده۹با دوام 

۱۳،۴۰۰مترمربع۱۸۰۷۰۶

با  ...  ، فلش، خط نوشته،       تهيه مصالح و خط كشي نقوش   
  ماهه  ۹رنگ سرد ترافيكي همراه با گالسبيد با دوام            

.برحسب سطح رنگ شده

۱۷،۸۰۰مترمربع۱۸۰۷۰۷

مصرف  كسربها به رديفهاي باال در صورتي كه گالسبيد         
 .نشده باشد

-۲،۰۷۰مترمربع۱۸۰۷۰۸

با  تهيه مصالح ، خط كشي و عالمتگذاري سطوح پرواز          
برحسب  رنگهاي سرد ترافيكي، بدون مصرف گالسبيد،       

 .سطح رنگ شده

۱۵،۵۰۰مترمربع۱۸۰۸۰۱

برپايه  تهيه مصالح و اجراي خط كشي با رنگ دوجزئي          
رنگ   ماهه برحسب سطح      ۱۸رزين آکريليک با دوام      

 .شده

۲۸۳،۵۰۰مترمربع۱۸۰۹۰۱

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه.نوزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با  بريدن درزها در روسازيهاي بتني پـس از بتن ريزي           
 .وسايل و ابزار الزم

۱۰،۱۰۰دسيمترمكعـب۱۹۰۱۰۱

با  تهيه مصالح و پركردن درزهاي كـف سازيهاي بتني           
.ماسه آسفالـت بر حسـب حجم درز

۱،۰۹۰دسيمترمكعـب۱۹۰۱۰۲

با  تهيه مصالح و پركردن درز هاي كـف سازيهاي بتني           
آنها  آيروالستيـك و الستيـك متراكم شونده و يا مشابه          

 .بر حسـب حجم درز

۲۴،۹۰۰دسيمترمكعـب۱۹۰۱۰۳

 تهيه مصالح و اندود پرايمر و پركردن درزهاي عميق           
 كـف سازيهاي بتني با آئروالستيـك و مواد پركننده           

.مانند پالستوفوم، برحسـب حجم درز

۳،۲۳۰دسيمترمكعـب۱۹۰۱۰۴

 تهيه مصالح و نصـب نئوپرين خارجي براي تكيه             
 .گاههاي آزاد

۰دسيمترمكعـب۱۹۰۲۰۱

 تهيه مصالح و نصـب نئوپرين داخلي براي تكيه               
 .گاههاي آزاد

۸۵،۵۰۰دسيمترمكعـب۱۹۰۲۰۲

 تهيه و پخـش مواد بيتوپالستيـك در توقـف گاه              
 .هواپيما

۹،۰۸۰كيلوگرم۱۹۰۳۰۱

۴۵كيلوگرم۱۹۰۴۰۱ .سطوح فلزي) زنـگ زدايي(سمباده يا برس زدن 
(   زنـگ زدايي سطوح فلزي به روش ماسه پاشي              

 ).سندبالسـت
۲۳۵كيلوگرم۱۹۰۴۰۲

 تهيه مصالح و اجراي يـك دسـت ضد زنـگ روي             
 .سطوح فلزي

۸۳كيلوگرم۱۹۰۴۰۳

 تهيه مصالح و اجراي يـك دسـت ضد زنـگ و دو              
كارهاي  دسـت اكليل روغني شامل آستر و و رويه روي          

 .فلزي

۲۰۰كيلوگرم۱۹۰۴۰۴

 تهيه مصالح و اجراي يـك دسـت ضد زنـگ و دو              
كارهاي  دسـت رنـگ روغني شامل آستر و رويه روي          

 .فلزي

۱۹۵كيلوگرم۱۹۰۴۰۵

دو  تهيه مصالح و اجراي دو قشرضد زنـگ مناسـب و           
كارهاي  دسـت رنـگ اپكسي شامل آستر و رويه روي          

 .فلزي

۴۸۰كيلوگرم۱۹۰۴۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه.نوزدهمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

عبور  تهيه و كارگذاري لوله پالستيكي در ابنيه فني براي          
 .آب

۲۵،۷۰۰كيلوگرم۱۹۰۵۰۱

جنس   سانتيمتر از    ۱۵تهيه ونصب واتراستاپ به عرض      
 .پي وي سي

۲۲،۱۰۰مترطول۱۹۰۵۰۲

بر   براي هر سانتيمتر اضافه      ۱۹۰۵۰۲اضافه بها به رديف     
 . سانتيمتر۱۵

۱،۰۸۰مترطول۱۹۰۵۰۳

جنس   سانتيمتر از    ۱۵تهيه و نصب واتراستاپ به عرض       
 .الستيك

۲۸،۹۰۰مترطول۱۹۰۵۰۴

بر   براي هر سانتيمتر اضافه      ۱۹۰۵۰۴اضافه بها به رديف     
 . سانتيمتر۱۵

۱،۴۱۰مترطول۱۹۰۵۰۵

 تهيه و نصب بالشتك تكيه گاهي از جنس كائوچو به             
. سانتيمتر۱۰*۵/۸*۲ابعاد تقريبي 

۴،۲۶۰عدد۱۹۰۵۰۶

مقطع  تهيه و نصب فوم پلي اورتان داراي سلول باز و با            
 . سانتيمتر۴×۴

۲،۱۴۰مترطول۱۹۰۵۰۷

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ونقلحمل.بيستمفصل

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۳۰حمل آهن االت، سيمان پاكتي نسبـت به مازادبر            
 . كيلومتر۷۵كيلومتر تا فاصله 

۱۶۵كيلومتر- تن ۲۰۰۱۰۱

  ۷۵حمل آهن االت، سيمان پاكتي نسبـت به مازاد بر            
. كيلومتر۱۵۰كيلومتر تا فاصله 

۱۱۰كيلومتر- تن ۲۰۰۱۰۲

  ۱۵۰حمل آهن االت، سيمان پاكتي نسبـت به مازادبر          
. كيلومتر۳۰۰كيلومتر تا فاصله 

۷۱كيلومتر- تن ۲۰۰۱۰۳

  ۳۰۰حمل آهن االت، سيمان پاكتي نسبـت به مازادبر         
 . كيلومتر۴۵۰كيلومتر تا فاصله 

۵۸كيلومتر- تن ۲۰۰۱۰۴

  ۴۵۰حمل آهن االت، سيمان پاكتي نسبـت به مازاد بر         
. كيلومتر۷۵۰كيلومتر تا فاصله 

۵۰كيلومتر- تن ۲۰۰۱۰۵

  ۷۵۰حمل آهن االت، سيمان پاكتي نسبـت به مازادبر         
 .كيلومتر

۴۲كيلومتر- تن ۲۰۰۱۰۶

  ۷۵ كيلومتر تا فاصله      ۳۰حمل قيرفله نسبـت به مازاد     
 .كيلومتر

۲۴۰كيلومتر- تن ۲۰۰۲۰۱

۱۵۰    كيلومتر تا فاصله     ۷۵حمل قيرفله نسبـت به مازاد      
 .كيلومتر

۱۶۵كيلومتر- تن ۲۰۰۲۰۲

۳۰۰    كيلومتر تا فاصله     ۱۵۰حمل قيرفله نسبـت به مازاد    
 .كيلومتر

۱۱۰كيلومتر- تن ۲۰۰۲۰۳

۴۵۰    كيلومتر تا فاصله     ۳۰۰حمل قيرفله نسبـت به مازاد  
 .كيلومتر

۸۸كيلومتر- تن ۲۰۰۲۰۴

۷۵۰    كيلومتر تا فاصله     ۴۵۰حمل قيرفله نسبـت به مازاد    
 .كيلومتر

۷۵كيلومتر- تن ۲۰۰۲۰۵

۶۳كيلومتر- تن ۲۰۰۲۰۶ . كيلومتر۷۵۰حمل قير فله نسبـت به مازاد
١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پايكارمصالح۱-پيوست

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۰،۱۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۱ .ماسه شسته
۱۹،۱۰۰مترمكعـب۴۱۰۱۰۲ .شن شسته

.باالسـت از قلوه سنـگ رودخانه اي ۱۶،۵۰۰مترمكعـب۴۱۰۲۰۱
.باالسـت ازسنـگ كوهي ۲۸،۰۰۰مترمكعـب۴۱۰۲۰۲

۷،۱۴۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۱ .مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي
.مصالح اساس شكسته از مصالح رودخانه اي ۹،۹۴۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۲

.مصالح اساس شكسته از سنـگ كوهي ۲۴،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۳
۴۹،۵۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۴ .مصالح سنگي آسفالـت سطحي نوع الـف و ج

.مصالح سنگي آسفالـت سطحي نوع ب و د ۵۸،۲۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۵
.مصالح سنگي آسفالـت سطحي نوع ج ۶۳،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۶
۶۵،۸۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۷ .مصالح سنگي آسفالـت سطحي نوع د

.مصالح سنگي آسفالـت ردميكـس ۱۲،۳۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۸
).بالك بيـس(مصالح سنگي اساس آسفالتي ۱۰،۳۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۹

۱۷،۰۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۱۰ .مصالح سنگي قشر بيندر
.مصالح سنگي قشر توپكا ۱۸،۵۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۱۱

۲۶،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۱ .سنـگ الشه بنايي
۸۶،۵۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۴ .سنـگ بادبر

۱۳۱،۰۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۵ .سنـگ سر تراش
۱۴۵،۰۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۶ .سنـگ نيم تراش
۱۹۱،۰۰۰مترمكعـب۴۱۰۴۰۷ .سنـگ تمام تراش

.سيمان پرتلند نوع يـك پاكتي ۲۳۹،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۱
.سيمان پرتلند نوع يـك فله ۲۰۸،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۲
۲۴۶،۵۰۰تن۴۱۰۵۰۳ .سيمان پرتلند نوع دو پاكتي
.سيمان پرتلند نوع دو فله ۲۱۵،۵۰۰تن۴۱۰۵۰۴

. پاكتي۵سيمان پرتلند نوع  ۲۵۳،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۵
۲۲۲،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۶ . فله۵سيمان پرتلند نوع 

۱۴،۲۰۰كيلوگرم۴۱۰۶۰۱ .ديناميـت
۱،۹۷۰مترطول۴۱۰۶۰۲ .انواع فتيله 

۴،۲۴۰عدد۴۱۰۶۰۳ .انواع چاشني
۳،۱۰۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۱ .انواع تيرآهن

۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۲ .انواع تيرآهن بال پهن



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پايكارمصالح۱-پيوست

۱۳۸۲راه،باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳،۶۰۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۳ .انواع ناوداني
۳،۵۰۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۴ .انواع نبشي
۳،۸۲۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۵ .انواع سپري
۳،۲۲۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۶ .انواع تسمه

۳،۲۲۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۷ .انواع ورق سياه
۶،۰۲۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۸ .انواع سپر فلزي

۳،۶۲۰كيلوگرم۴۱۰۸۰۱ .انواع ميل گردساده
۳،۰۳۰كيلوگرم۴۱۰۸۰۲ .انواع ميل گرد آجدار

۱،۳۰۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۱ .سي .انواع قيرام 
۹۵۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۲ .سايرقيرها

۰كيلوگرم۴۱۱۰۰۱ .انواع كابل تيرهاي تنيده
٢
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