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  دستورالعمل کاربرد
هاي فهرست سازي، مجموعه حاضر بر مبناي قيمتهاي راهها و پروژهتمام شده طرحهزينه به منظور فراهم كردن زمينه مناسب براي كنترل  - 1

و شرايط كشور از نظر دسترسي به مصالح و امكانات تهيه شده است. براساس اين  1397آهن و باند فرودگاه سال پايه راه، راهبهاي 
هاي مختلف هاي راهسازي (انواع راههاي فرعي، اصلي، بزرگراه و آزادراه) در شرايط و توپوگرافيها و پروژهدستورالعمل هزينه ساخت طرح

  است. برآوردوهستان قابل دشت، تپه ماهور و ك
  هاي اين فهرست بها نيز به روزرساني و اعالم خواهد شد.آهن و باند فرودگاه، قيمتبا ابالغ فهرست بهاي پايه راه، راه

هاي اين فهرست به نحوي تهيه شده است كه تمام اقالم كارهاي رشته راه را بر اساس نوع راه، شرايط هزينه اجراي هر يك از بخش -2
يطي و توپوگرافي منطقه تحت پوشش قرار داده است. در مواردي كه اجراي كاري ضرورت پيدا كند كه در اين فهرست بها براي آن رديف مح

به صورت رديف تجميع شده شود و مي برآوردآهن و باند فرودگاه راه، راه بهاي پايهپيش بيني نشده باشد، هزينه اجراي آن بر اساس فهرست 
  گردد.متفرقه) اين فهرست اضافه ميبه فصل نهم (

بايد، تمامي اطالعات مربوط به شرايط اقليمي و محيطي، توپوگرافي، نوع راه و مشخصات مورد  برآوردمهندس مشاور يا واحد تهيه كننده  - 3
  .كند امضا و مهر و تهيه پيوست هاي جدول مطابق اين فهرست را طبق برآوردنياز براي تهيه 

هاي تجهيز و برچيدن كارگاه منظور نشده است و بايد در زمان تهيه اي و هزينهبها، ضرايب باالسري و منطقهاين فهرستهاي در قيمت -4
  آهن و باند فرودگاه اعمال شود.، اين ضرايب مطابق با ضوابط فهرست بهاي پايه راه، راهبرآورد

ضرورت دارد با توجه به ضوابط مندرج در ضابطه شماره  ،شده راهها دارداز آن جايي كه عرض و نوع راه تاثير مستقيمي بر هزينه تمام  - 5
نوع و عرض راه براساس ترافيك  1در جدول شماره  .عرض و نوع راه به درستي انتخاب شود "هاآيين نامه طرح هندسي راه"با عنوان  415

با عرض مندرج در ) 415در چارچوب ضابطه شماره (اب شده چنانچه عرض راه انتخشده است.  ارائه برداري به عنوان راهنماسال اول بهره
   شود.يا برون يابي خطي تعيين مي يابيدرونبا  3و 2و 1هاي بهاي هر يك از رديفهاي فصلبرابر نباشد  1جدول شماره 

  

  تعيين نوع و عرض راه -1جدول شماره 
ADT عرض راه  نوع راه برداريسال اول بهرهL1  

400 ≤ ADT ≤ 0  8/6  3فرعي درجه راه  
1،000 <ADT ≤ 400   5/9  2راه فرعي درجه  
1،500  <ADT ≤ 1،000   2/10  1راه فرعي درجه  
2،050  <ADT ≤ 1،500   11  2راه اصلي دو خطه درجه  
2،600  <ADT ≤ 2،050   5/12  1راه اصلي دو خطه درجه  
10،000 <ADT ≤ 2،600  4/24  راه اصلي چهار خطه  
14،000 <ADT ≤ 10،000  6/25  بزرگراه يا آزادراه چهار خطه  
25،000 <ADT ≤ 14،000  3/34  بزرگراه يا آزادراه شش خطه 

  
  تعاريف: -6
راه بر حسب نسبت اختالف ارتفاع  محور بر عمود )، مقدار شيب زمين طبيعي وα. در اين دستورالعمل منظور از شيب زمين طبيعي (6-1
)Δh) به طول افقي (Δxگيري شيب باشد فواصل اندازهمي 1ـ2 شماره راه در مقياس يكسان و در محدوده مشخص شده جدول ) نظير طرفين

- باشد. چنانچه محور راه در خط القعر يا خط الراس واقع شود، حسب مورد شيب زمين تا خط 2ـ2زمين نيز بايد حدكثر طبق جدول شماره 

  شود. ) اعمال ميΔxالراس (به جاي القعر يا خط
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 : شيب زمين طبيعي1شكل 

 
  هاي مورد نياز: محدوده تعيين طول افقي و نقشه 1ـ 2شماره  جدول

  )Δxمحدوده تعيين طول افقي (  عدد مقياس نقشه  مطالعات
  1000  50000يا  25000  توجيه اوليه
  300  25000يا  10000  توجيه نهايي

  حريم راه  2000يا  1000  طراحي تفصيلي
  اي با مقياس مناسب استفاده نمود.توان از تصاوير ماهوارهاوليه يا توجيه نهايي ميتبصره: در مطالعات توجيه 

  
  هاي زمين طبيعي گيري شيب. حداكثر فاصله اندازه2ـ2جدول شماره 

  فاصله (متر)  شيب زمين (درصد)
7< α ≤0  3000 

35< α ≤7  1000 

85< α ≤35  500 

105< α ≤85  350 

105> α   250 

  
  ست كه بين وقوع دو بارندگي مشابه وجود دارد.ا هايدستورالعمل منظور از دوره بازگشت بارندگي، متوسط تعداد سال. در اين 6-2
)، حجم كل ترافيك عبوري از قطعه يا نقطه معين يك راه تقسيم بر ADT. در اين دستورالعمل منظور از متوسط حجم ترافيك روزانه (6-3

  تعداد روزهاي آمارگيري است.
  پردازد.بندي ژئومكانيكي توده سنگ مي)، شاخصي است كه به طبقهRMRدر اين دستورالعمل منظور از شاخص امتياز توده سنگ ( .6-4
  ها است. ، عرض روسازي شده با احتساب شانه(L1) . در اين فهرست بها منظور از عرض راه5ـ6
  سازيبراساس فهرست بهاي كالن راه برآوردـ نحوه تعيين 7
     1ها تعيين شود. انتخاب عرض بيشتر از مقادير مندرج در جدول شماره بايد طبق ضوابط آيين نامه طرح هندسي راهوع و عرض راه . ن1ـ7

) و اضافه هزينه ايجاد شده تنها در صورت ارائه گزارش فني و اقتصادي توسط مهندس مشاور و قبول  415( درچارچوب ضابطه شماره 
   مجاز است. مسئوليت توسط مجري طرح
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-مي هاي مربوطه انتخاب با توجه به توضيحات مقدمه فصل از جدول 3و 2و  1هاي هاي مندرج در فصل. بهاي واحد هر يك از رديف2ـ7

  شوند.
 3و  2و  1هاي هاي فصلدر نقشه، جانمايي و ترسيم شده و مقادير هر يك از رديف 2-2و  1- 2شماره  هاي . پالن مسير براساس جدول3ـ7

هاي پيوست) توسط مشاور تعيين ها، (با تكميل جدول هاي فصلي رديفزمين يا حجم ترافيك و مطابق با بازه راه حسب مورد براساس شيب
  شود. مي
 6ز ها كه نياز به پل با دهانه بزرگتر امتر) لحاظ شده است چنانچه در محل رودخانه 6هزينه آبروهاي مورد نياز (تا دهانه  2 . در فصل4ـ7

  اضافه شود. 9يا  4متر باشد به فصل 
  ها منظور شده است.ها و پلكاني كردن دامنههاي مترتب نظير هزينه ديوارهاي پاي شيرواني خاكريزيتمام هزينه 1هاي فصل . در رديف5ـ7
د. هزينه احداث زيرگذر در رديفهاي . چنانچه براي عبور از كنار تاسيسات يا رودخانه نياز به اجراي ديوار باشد در فصل نهم اضافه شو6ـ7

  لحاظ شود. 9يا  4اين فهرست بها منظور نشده است در صورت نياز در فصل 
  شود.هزينه آن تعيين مي 5تونل منظور نشده است در صورت نياز به احداث تونل، براساس رديفهاي فصل  برآورد 1. در رديفهاي فصل 7ـ7
ساخت) و بهاي اعالم شده  برآورده بتني (بتن غلتكي يا بتني ساده درزدار) مقايسه اقتصادي شده (بين رويه آسفالتي و روي 3. در فصل 7ـ7

  براي گزينه منتخب است.
  شوند. مي برآورد 8. تبادل يا دوربرگردان به تعداد مورد نياز براساس رديفهاي فصل 8ـ7
9  ها مجاز است. درصد مبلغ جمع فصل 10معادل  9. حداكثر مبلغ فصل 9ـ7 < 0.1 ×  
  آيد. اجراي كار به دست مي برآوردشود و مبلغ درج مي 3ها در جدول شماره هاي به دست آمده هر يك از فصلبرآورد.  خالصه 10ـ7

  اجراي كار برآوردـ تعيين  3جدول شماره 
   براساس فهرست كالن برآورد  عنوان فصل  شماره فصل

 A1  زيرسازي راه  1

 A2  آبروها  2

 A3  سال) 20راه (عمر طرح  روسازي  3

 A4  پل هاي بزرگ  4

 A5  تونل  5

 A6  عاليم و تجهيزات ايمني  6

 A7  ساختمان عملياتي و جنبي  7

 A8  تبادل و دوربرگردان  8

 A9  متفرقه  9

   هاجمع فصل

   جمع فصل با اعمال ضريب باالسري

   ايجمع با اعمال ضريب منطقه

   برچيدن كارگاهشود هزينه تجهيز و اضافه مي

   برآوردجمع كل 

     



  دستورالعمل کاربرد
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۴   
 

 

هاي آزادسازي و رفع معارضين، بيمه سهم كارفرما، ماليات ارزش افزوده، مهندسي بها، هزينه فهرست اين براساس برآورددر مبلغ  -8
  (مديريت طرح، مطالعه، نظارت و آزمايشگاه) لحاظ نشده است.

سازي بر اساس فهرست بهاي كالن راه برآوردبهاي پايه كمتر از مبلغ  انجام شده و فهرستطرح يا پروژه بر اساس مطالعات  برآورد. چنانچه 9
يا به اتمام  اين فهرست بها حق مازادي براي طرحها و پيمانهاي جاريبر اساس مطالعات، مالك عمل خواهد بود. در هر حال  برآوردباشد، 
  كند. نمي ايجاد رسيده

  شود:ـ اين فهرست بها در موارد زير به كار گرفته مي 10
  هزينه احداث راه برآورد. 1ـ10

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 23ماده (سازي براي طرح در كميسيون ههاي رااحداث طرح هزينه برآورد
 حاضر تعيين شود.، بايد براساس فهرست بهاي 4/12/1393) مصوب 2دولت (

  سازي ارجاع كارهاي راه برآوردو  . كنترل مطالعات2ـ10 
  در صورت تحقق هر يك از موارد زير :

شده  برآوردمبلغ  25/1بيشتر از ، بهاي پايه به دست آمده از مطالعات و فهرست برآوردمبلغ هاي فهرست بهاي حاضر، ـ براي هر يك از فصل
  ،ازي باشدسبراساس فهرست بهاي كالن راه

شده براساس فهرست بهاي كالن  برآوردبرابر مبلغ  15/1بهاي پايه براي كل كار بيشتر از  به دست آمده از مطالعات و فهرست برآوردـ مبلغ 
  سازي باشد،راه

براساس ا، (مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از اجر ضرورت داردو  هبرگزاري مناقصه (عمومي، محدود، ترك تشريفات) مجاز نبود
، فرايند ارجاع كار مطالعات بر اساس نتايج مهندسي ارزشپس از بازبيني  ده و) انجام ش11/7/1397مورخ 357843/97بخشنامه شماره 

  شروع شود.
م خدمات ، انجاليرغم بر آورده شدن الزامات باالهايي كه براساس بخشنامه ياد شده انجام خدمات مهندسي ارزش، اجباري باشد، عبراي پروژه

  مهندسي ارزشي الزامي است.
  هاي در دست اجرا هاي ساخت آزادراه. كنترل هزينه3ـ10

هاي مشاركت آزادراهي در دست اجرا، دستگاه اجرايي موظف است تمام عمليات و عمليات اجرا شده را براساس اين فهرست بها با در پروژه
  در صورت مشاهده هر يك از موارد زير :. كند برآوردهاي پيوست (به طور جداگانه) نيز تكميل فرم

<ـ  1.15 ×   
<ـ  1.15 ×   

اوليه طرح يا  برآورد:  ، هزينه عمليات اجرا شده براساس فهرست كالن:  كل كار براساس فهرست كالن،  برآورد:  (در روابط باال 
  .شده است)، نامگذاري 11وضعيت به روز شده طبق بند  مبلغ آخرين صورت:  و  11پيمان به روزرساني شده طبق بند 

مطالعات تفصيلي مهندسي ارزش را براي  خدمات،  11/7/1397مورخ 357843/97براساس بخشنامه شماره دستگاه اجرايي موظف است  
در چارچوب شرايط پيمان و مقررات موجود مهندسي ارزش  هو عمليات باقيمانده را مطابق با نتايج مطالع(در دست اجرا) انجام دهد طرح 
است. گزارش عملكرد مربوط به الزامي  شودهاي ساخت ميكه منجر به كاهش هزينه مهندسي ارزشمطالعه اعمال تغييرات منتج از  كند اجرا

  اين بند بايد ساالنه توسط دستگاه اجرايي به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.
فهرست بهاي كالن كه عمليات اجرايي مربوط به آن به اتمام نرسيده باشد، برآورد هزينه بخش اجرا شده و تمام براي هر يك از رديفهاي 

رديف براساس فهرست بهاي پايه راه، راه آهن و باند فرودگاه و ضوابط پيمان محاسبه و درصد اجرا شده تعيين و به مقدار رديف مربوطه 
  شود.فهرست بهاي كالن، اعمال مي
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شود و ضرورتي به هايي كه قبال براي آن خدمات مهندسي ارزش قبل از اجرا انجام شده باشد، طبق نتايج آن اقدام ميها يا پروژهبراي طرح
  انجام مجدد خدمات مهندسي ارزش نيست. 

ين صورت وضعيت از دوره مبناي پيمان به اين فهرست بها، ابتدا بايد مبلغ آخر برآورد. براي مقايسه مبالغ هزينه شده طرح يا پروژه با مبلغ 11
آهن و باند فرودگاه، به روزرساني شود و در صورت شمول، تفاوت بهاي  هاي فصلي رشته راه، راهبراساس شاخص 96سه ماهه چهارم سال 

  قير نيز اعمال شود.
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  فصل اول. زیرسازی راه
  شود.انتخاب مي 4بر اساس شيب زمين و عرض تمام شده مسير از جدول شماره  فصل اين هاي رديف از يك هر واحد ـ بهاي1 
اي كشور يا تصاوير ماهواره ييبرداري كشور يا سازمان جغرافياسازمان نقشههاي توپوگرافي اخذ شده از ـ شيب زمين طبيعي بر اساس نقشه2

  گردد. تعيين مي 2مطابق جدول شماره 
  .است شده منظور (b) نياز مورد عرض اضافه و راه كنار قنوهاي احداث هاي بهاي واحدها هزينه ـ در3

  ريال): هزينه اجراي يك كيلومتر زيرسازي راه (ميليون 4شماره  جدول
 L1عرض راه 

  (متر)
  شيب زمين (درصد)

3< α ≤0 7< α ≤3  15< α ≤7  25< α ≤15  35< α ≤25  45< α ≤35  55< α ≤45  65< α ≤55  75< α ≤65  

8/6  130  225  320  470  615  925  1290  1720  2215  
5/9  250  440  625  930  1235  1855  2590  3455  4445  
2/10  285  510  720  1090  1450  2175  3045  4055  5220  

11  330  595  840  1265  1690  2530  3540  4720  6070  
5/12  430  760  1085  1665  2240  3355  4695  6260  8925  
4/24  1630  2875  4120  6400  8675  13005  18200  22860  30645  
6/25  1795  3165  4535  7040  9550  14315  20030  24920  33440 

3/34  3220  5680  8140  12870  17590  26370  32370  44920  60070  
  

  : هزينه اجراي يك كيلومتر زيرسازي راه (ميليون ريال)4شماره  ادامه جدول
 L1عرض راه 

  (متر)
  شيب زمين (درصد)

85< α ≤75 95< α ≤85  105< α ≤95  115< α ≤105  125< α ≤115  135 < α ≤125  145< α ≤135  

8/6  2770  3390  4070  4820  6960  8340  10085  
5/9  5560  8165  10180  12310  15135  17830  24290  
2/10  6530  9510  11865  14145  16575  23850  30100  

11  7590  10385  13090  15850  23190  26590  34455  
5/12  11625  14560  17650  24610  28570  37085  40740  
4/24  39050  49935  75330  95630  120015  165800  201260  
6/25  42650  54580  82690  104940  131640  181640  220365  
3/34  77990  99275  156980  195735  247465  335970  406140  
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

۳کوچکتر يا مساوی و  ۰راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد.

۰۱۰۱۰۱

  
 کیلومتر 

۷کوچکتر يا مساوی و  ۳طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد.

۰۱۰۱۰۲

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۷راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ۱۵

۰۱۰۱۰۳

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۱۵راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ۲۵

۰۱۰۱۰۴

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۲۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۳۵

۰۱۰۱۰۵

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۳۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۴۵

۰۱۰۱۰۶

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۴۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۵۵

۰۱۰۱۰۷

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۵۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۶۵

۰۱۰۱۰۸

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۶۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۷۵

۰۱۰۱۰۹

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۷۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۸۵

۰۱۰۱۱۰

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۸۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۹۵

۰۱۰۱۱۱

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۹۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۱۰۵

۰۱۰۱۱۲

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۱۰۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۱۱۵

۰۱۰۱۱۳

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۱۱۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۱۲۵

۰۱۰۱۱۴

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۱۲۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۱۳۵

۰۱۰۱۱۵

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۱۳۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۱۴۵

۰۱۰۱۱۶



  فصل دوم. آبروها
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۸   
 

 

  فصل دوم. آبروها
هاي مربوط به تهيه تمام مصالح و اجراي آبروها ، ديوارهاي هدايت آب، درواسيون باالدست ـ در بهاي واحد رديفهاي اين فصل تمام هزينه1

  منظور شده است.  و پايين دست و به طور كلي تمام اقدامات مربوط به هيدرولوژي و هدايت آب
  .شود انتخاب مي زير  شرح هب طبيعي، زمين شيب براي شده تعيين هاي محدوده براساس فصل اين رديفهاي از يك هر واحد ـ بهاي2 
هاي پوشش گياهي هر استان از اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان و ابتدا نوع پوشش گياهي و جنس زمين به ترتيب بر اساس نقشه  

شده از سازمان شوند. آمار بارندگي دريافت هاي زمين شناسي مهندسي از سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور دريافت مينقشه
هواشناسي كشور براساس حداكثر بارندگي روزانه در سالهاي آماري موجود و با صرف نظر از سال وقوع حداكثر بارش، به ترتيب نزولي 

  آيد.كنيم. با استفاده از رابطه زير شماره رديف بارندگي با دوره بازگشت مربوطه بدست مي گذاري مي مرتب كرده، شماره
m= [ 

YT ]  

T : سال) 25سال، راه اصلي، بزرگراه و آزادراه  15دور بازگشت (راه فرعي  
Yهاي آماري : تعداد سال  
m) رديف متناظر با دوره بازگشت مربوطه :Tهاي آماري كمتر از دوره بازگشت باشد ( )، چنانچه سالT< Y باشد، در اين صورت بيشترين (

 آمار بارندگي مالك محاسبه خواهد بود. 

  باشد.جزء صحيح مي : عالمت[ ]
  باشد.  بدست آمده، بارندگي با دوره بازگشت مربوطه مي mحال مقدار بارندگي متناظر با مقدار 

414،000P×CN×B×L× F =     F(ريال) بهاي واحد براي يك كيلومتر راه :  
Pمتر : بارندگي با دوره بازگشت مربوطه بر حسب ميلي 

B آيد:بدست مي 5مطابق جدول شماره : ضريبي است از شيب حوزه آبريز كه  
  B : مقادير ضريب5شماره  جدول

100 α >  100< α ≤80 80< α ≤50 50< α ≤30 30< α ≤15 15< α ≤7 7< α ≤0  (درصد) شيب زمين طبيعيα 
75/1 7/1 6/1 45/1 35/1 15/1 1 B  

L آيد:بدست مي 6شماره: ضريبي است وابسته به عرض راه، شيب زمين و شيب خاكريزي كه از جدول  
  L: مقادير ضريب 6شماره  جدول

   خاكريز شيب
(i%) 

  شيب زمين (درصد)
7< α ≤0 15< α ≤7  30< α ≤15 50< α ≤30 80< α ≤50 100< α ≤80  100 α >   

100 6L +    L15/1   L3/1   L5/1   L8/1   L2   L4/2  
50  12 L +   L3/1   L6/1   L2   L6/2   L3   L8/3  
33  18L +    L45/1   L9/1   L5/2   L4/3   L4   L2/5  
25  24 L +   L6/1   L2/2   L3   L2/4   L5   L4/6  
20  30L +    L75/1   L5/2   L5/3   L5   L6   L8/7  
16  40 L +   L95/1   L9/2   L15/4   L8/5   L7   L2/9  L :راه شده تمام عرض CN آيد:بدست مي 7پوشش گياهي كه مطابق جدول شماره : ضريبي وابسته به جنس زمين و  
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 CN: مقادير ضريب 7شماره  جدول

پوشش گياهي                   
  جنس زمين

جنگلي با 
  پوشش زياد

مراتع با پوشش 
زياد و جنگل با 
  پوشش متوسط

با پوشش  مراتع
  متوسط

 ،زمين كشاورزي 
مراتع با پوشش 

  ضعيف

بدون 
  پوشش

  9/0  8/0  7/0  6/0  5/0  شن و ماسه
  1  88/0  78/0  68/0  58/0  الي و رس

  50/1  95/0  85/0  75/0  65/0  شيل
  125/1  025/1  925/0  825/0  725/0  كنگلومرا با سيمان رس

  15/1  50/1  95/0  85/0  8/0  ماسه سنگ با سيمان رس
  18/1  08/1  07/1  05/1  95/0  اسليت و فيلت و ... شيلت هوازده

بيروني، ... هاي آذرين دروني و سنگ
  و آهك خرده شده

025/1  07/1  09/1  1/1  2/1  

  4/1  3/1  2/1  1/1  05/1  هاي غيرهوازده و يكپارچهسنگ
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 مقدار بهای کل (ریال)
واحد بهای 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

۷کوچکتر يا مساوی و  ۰طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد.

۰۲۰۱۰۱

  
 کیلومتر 

۱۵کوچکتر يا مساوی و  ۷راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد.

۰۲۰۱۰۲

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۱۵راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ۳۰

۰۲۰۱۰۳

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۳۰راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ۵۰

۰۲۰۱۰۴

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۵۰راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ۸۰

۰۲۰۱۰۵

  
 کیلومتر 

کوچکتر يا مساویو  ۸۰راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ۱۰۰

۰۲۰۱۰۶

۰۲۰۱۰۷ درصد.۱۰۰ل راه واقع در شیب بزرگتر از طو کیلومتر   
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  فصل سوم. روسازی راه
برداري از جدول شماره دو طرف (رفت و برگشت) در سال بهرهـ بهاي واحد هر يك از رديفهاي اين فصل بر اساس متوسط ترافيك روزانه 1
بندي ترافيك ها مشخص شده است. تقسيمشود. متوسط ترافيك روزانه بر اساس سطح كيفيت ترافيك سال طرح براي انواع راهتعيين مي 8

ها در نظر ساالنه براي طراحيدرصد  3سال و ضريب رشد  20درصد سنگين منظور شده و سال طرح نيز  30درصد سبك و  70بصورت 
هاي بهره برداري و نگهداري)هر كيلومتر روسازي راه براي رويه آسفالتي، بتني ساده گرفته شده است. هزينه ساخت (بدون احتساب هزينه

هاي بتني به يهدر رو لحاظ شده است. 8شده و اقتصادي ترين گزينه (مقايسه هزينه ساخت) در جدول شماره  برآورددرزدار و بتن غلتكي 
  سانتيمتر منظور شده است. 4ها يك اليه روكش آسفالت به ضخامت جز راههاي فرعي ، در ديگر انواع راه

   منظور شده است. هزينه قشر اساس و زيراساس طبق طرح روسازي هاي اين فصلرديفـ در 2
هاي ناشي  استفاده از رويه آسفالتي و قبول تمام مسئوليت در صورت ارائه گزارش توجيه فني و اقتصادي توسط مهندس مشاور بابت لزومـ 3

بهاي  9از اضافه هزينه تحميل شده توسط مجري طرح، استفاده از رويه آسفالتي با براوردهاي اعالم شده بالمانع خواهد بود. در جدول شماره 
  واحد (يك كيلومتر) روسازي آسفالتي ارائه شده است.

  
  

 لومتر عمليات روسازي بهينه، بتني يا آسفالتي (ميليون ريال): هزينه هر كي8جدول شماره 

  هزينه هر كيلومتر (ميليون ريال)  (متر ) راهعرض   متوسط ترافيك روزانه
400 ≤ ADT ≤ 0 8/6  1802 

1،000 <ADT ≤ 400  5/9  2109  
1،500  <ADT ≤ 1000  2/10  2397  
2،050  <ADT ≤ 1،500  11  3531  
2،600  <ADT ≤ 2،050  5/12  4550  
10،000 <ADT ≤ 2،600  4/24  9063  
14،000 <ADT ≤ 10،000  6/25  13500  
25،000 <ADT ≤ 14،000  3/34  18055 
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 : هزينه هر كيلومتر عمليات روسازي آسفالتي (ميليون ريال)9جدول شماره 

 راهعرض 
 (متر)

ADT  
CBR 

1 2 3 5 8 10 

 2،275 2،275 2،275 2،645 2،645 2،920 400تا  0 8/6

5/9 
 3،015 3،015 3،250 3،490 3،835 4،370 800تا  401

 3،015 3،015 3،490 3،490 3،835 4،370 1000تا  801

 3،090 3،320 3،590 3،950 3،950 4،510 1500تا  1001 2/10

11 
 3،915 3،915 4،555 4،555 5،350 5،945 1800تا  1501

 4،180 4،180 4،555 4،820 5،350 6،215 2050تا  1801

5/12 
 5،585 5،585 6،000 6،385 7،545 8،590 2300تا  2051

 5،585 5،585 6،000 6،770 7،575 8،595 2600تا  2301

4/24  

 10،870 11،590 12،010 14،200 15،000 18،485 3000تا  2601

 12،320 13،045 13،470 14،270  15،000 18،640 5000تا  3001

 13،775 14،500 14،930  15،735 16،270 18،640 8000تا  5001

 13،775 14،500 14،930  15،735 17،005 19،380 10000تا  8001

6/25 

  095,14  630,14  16،155 17،840  18،490 23،135 11000تا  10001
  095,14  630,14 16،925 18،610 19،260 24،695  12000تا  11001
  095,14 14،630 17،690 18،610 20،030 24،695 14000تا  12001

3/34 

 19،700 21،740 22،345 23،470 25،210 31،400 15000تا  14001

 20،720 22،760 23،370 25،520 26،235 33،480 20000تا  15001

 21،740 23،785 25،420 26،550 28،300 35،560 25000تا  20001
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 هاي تعريضي (ميليون ريال)كيلومتر عمليات روسازي آسفالتي براي پروژه: هزينه هر 9ادامه جدول 

عرض 
 (متر) راه

ADT  
CBR 

12  15 20 30 ≥ 60 

 2،045 2،045 2،045 2،045 2،045 400تا  0 8/6

5/9 
 2،720 2،720 2،720 2،720 3،015 800تا  401

 2،720 2،720 2،720 2،720 3،015 1000تا  801

 2،775 2،775 2،775 3،090 3،090 1500تا  1001 2/10

11 
 3،050 3،050 3،380 3،380 3،640 1800تا  1501

 3،305 3،305 3،640 3،640 3،640 2050تا  1801

5/12 
 4،620 4،620 4،990 4،990 5،585 2300تا  2051

 4،620 4،620 4،990 4،990 5،585 2600تا  2301

4/24  

 8،715 8،715 9،425 9،425 10،145 3000تا  2601

 8،715 9،425 9،425 10،870 11،595 5000تا  3001

 8،715 9،425 10،870 11،590 13،045 8000تا  5001

 8،715 9،425 10،870 11،590 13،045 10000تا  8001

6/25 

 9،820 11،080 11،510 11،815 13،330 11000تا  10001

 9،820 11،840 12،510 12،570 13،330  12000تا  11001

 9،820 11،840 12،510 12،570 14،095 14000تا  12001

3/34 

 13،115 16،640 16،640 17،670 17،670 15000تا  14001

 14،125 18،175 18،700 19،700 19،700 20000تا  15001

 14،125 19،190 19،670 20،720 20،720 25000تا  20001
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

و ۰) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .۴۰۰کوچکتر يا مساوی 

۰۳۰۱۰۱

  
 کیلومتر 

۴۰۰) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .۱۰۰۰کوچکتر يا مساوی و 

۰۳۰۱۰۲

  
 کیلومتر 

) بزرگتر ازADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .۱۵۰۰کوچکتر يا مساوی و  ۱۰۰۰

۰۳۰۱۰۳

  
 کیلومتر 

) بزرگتر ازADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .۲۰۵۰کوچکتر يا مساوی و  ۱۵۰۰

۰۳۰۱۰۴

  
 کیلومتر 

) بزرگتر ازADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .۲۶۰۰کوچکتر يا مساوی و  ۲۰۵۰

۰۳۰۱۰۵

  
 کیلومتر 

) بزرگتر ازADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .۱۰۰۰۰کوچکتر يا مساوی و  ۲۶۰۰

۰۳۰۱۰۶

  
 کیلومتر 

) بزرگتر ازADTروزانه (طول راه با متوسط ترافیک 
 .۱۴۰۰۰کوچکتر يا مساوی و  ۱۰۰۰۰

۰۳۰۱۰۷

  
 کیلومتر 

) بزرگتر ازADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .۲۵۰۰۰کوچکتر يا مساوی و  ۱۴۰۰۰

۰۳۰۱۰۸



  های بزرگ فصل چهارم. پل
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۱۵   
 

 

  های بزرگ فصل چهارم. پل
سازمان برنامه و بودجه كشور محاسبه شده است. چنانچه  294هاي همسان نشريه شماره  ها براساس نقشه بهاي واحد هر يك از رديف ـ 1    

ها ضرب شود. بطور متوسط مقدار آرماتور موجود در هر مترمكعب بتن  متر باشد بهاي واحد به نسبت عرض 7/11عرض راه بيشتر يا كمتر از 
  كيلوگرم در نظر گرفته شده است. 65و  70،75،80،85بترتيب برابر  150و  120،100،80،60شمع به قطر 

شـود. هزينـه   اسـتفاده مـي    40115تـا   40111فهاي شماره متر مورد نظر باشد حسب مورد از ردي 25ـ چنانچه ساخت پل بادهانه بزرگتر از 2
  متوسط ارتفاع پايه ها مورد نظر است. 40114ساخت ديوارهاي پاي خاكريز در بهاي واحد منظور شده است. در رديف 



  های بزرگ فصل چهارم. پل
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۱۶   
 

 

       

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

 دستگاه ۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری به عرض  ۱۲ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۰۱

 دستگاه ۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری به عرض  ۱۵ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۰۲

 دستگاه ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری به عرض  ۱۸ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۰۳

 دستگاه ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری به عرض  ۲۲ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۰۴

 دستگاه ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری به عرض  ۲۵دهانه ساخت پل یک 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۰۵

 دستگاه ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری با عرض  ۱۲ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۰۶

 دستگاه ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری با عرض  ۱۵ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۰۷

 دستگاه ۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری با عرض  ۱۸ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۰۸

 دستگاه ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری با عرض  ۲۲ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۰۹

 دستگاه ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  

متر با ۱۱٫۷متری با عرض  ۲۵ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

۰۴۰۱۱۰

 متر مربع ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  

متر ۲۵ساخت پل یک دهانه بتنی با عرشه فلزی بیش از 
 متر با دیوار پای خاکریز. ۵۰تا 

۰۴۰۱۱۱

 متر مربع ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  

متر تا ۲۵ساخت پل دو دهانه بتنی با عرشه فلزی بیش از 
 متر با دیوار پای خاکریز. ۵۰

۰۴۰۱۱۲

 متر مربع ۲۴,۰۰۰,۰۰۰  

بیش از دو دهانه بتنی با عرشه فلزی بیش از  ساخت پل
 متر با دیوار پای خاکریز. ۵۰متر تا  ۲۵

۰۴۰۱۱۳

۰۴۰۱۱۴ متر. ۱۰بها ارتفاع به ازای هر متر مازاد بر  اضافه درصد ۰٫۵  

 درصد -۱۵  

در صورت ۰۴۰۱۱۳تا  ۰۴۰۱۱۱های  کاهش بها به ردیف
 تابلیه بتنی.استفاده از 

۰۴۰۱۱۵

۰۴۰۲۰۱ متر. سانتی ۶۰تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ۳,۰۰۰,۰۰۰  
۰۴۰۲۰۲ متر. سانتی ۸۰تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ۴,۲۰۰,۰۰۰  
۰۴۰۲۰۳ متر. سانتی ۱۰۰تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ۵,۴۰۰,۰۰۰  



  های بزرگ فصل چهارم. پل
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۱۷   
 

 

       

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

۰۴۰۲۰۴ متر. سانتی ۱۲۰تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ۶,۶۰۰,۰۰۰  
۰۴۰۲۰۵ متر. سانتی ۱۵۰تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ۸,۶۰۰,۰۰۰  



  فصل پنجم. تونل
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۱۸   
 

 

  فصل پنجم. تونل
ها، شرايط درزها، هداري درز)، فاصلهRQDبندي كيفي سنگ ( مقاومت فشاري تك محوري سنگ بكر، طبقهشاخص توده سنگ بر اساس  - 1

هاي درج گردد. چنانچه سطح مقطع تونل با سطح مقطعها نسبت به امتداد حفاري تعيين ميگيري ناپيوستگيشرايط آب زيرزميني و جهت
مترمربع،  72برداري  شود. تونل با سطح مقطع بهرهبه روش درونيابي خطي محاسبه ميها مطابقت نداشته باشد، بهاي آن شده در شرح رديف

  ها با سه خط عبور در نظر گرفته شده است. مترمربع، براي راه 114برداري  ها با دوخط عبور و با سطح مقطع بهرهبراي راه
  ـ فاصله بين دو دسترسي، يك دستگاه تونل منظور شود.2



  فصل پنجم. تونل
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۱۹   
 

 

       

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

  
 مترطول ۷۹,۷۲۰,۰۰۰

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و پایدار با
RMR  ۷۲برداری   و سطح مقطع بهره ۶۰بزرگتر از

 مترمربع.

۰۵۰۱۰۱

  
 مترطول ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار
۶۰کوچکتر يا مساوی و  ۴۰بزرگتر از  RMRبدون قاب با 

 مترمربع. ۷۲ برداری  و سطح مقطع بهره

۰۵۰۱۰۲

  
 مترطول ۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار با
و ۴۰کوچکتر يا مساوی و  ۲۰بزرگتر از  RMRقاب با 

 مترمربع. ۷۲  برداری  سطح مقطع بهره

۰۵۰۱۰۳

  
 مترطول ۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و ناپایدار با
RMR  و سطح مقطع ۲۰کوچکتر يا مساوی
 مترمربع. ۷۲ برداری  بهره

۰۵۰۱۰۴

  
 مترطول ۱۰۵,۳۳۶,۰۰۰

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و پایدار با
RMR  ۱۱۴برداری   و سطح مقطع بهره  ۶۰بزرگتر از

 مترمربع.

۰۵۰۱۰۵

  
 مترطول ۲۴۶,۲۴۰,۰۰۰

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار
۶۰کوچکتر يا مساوی و  ۴۰بزرگتر از  RMRبدون قاب با 

 مترمربع. ۱۱۴ برداری  و سطح مقطع بهره

۰۵۰۱۰۶

  
 مترطول ۳۱۲,۳۶۰,۰۰۰

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار با
و ۴۰کوچکتر يا مساوی و  ۲۰بزرگتر از  RMRقاب با 

 مترمربع. ۱۱۴  برداری  سطح مقطع بهره

۰۵۰۱۰۷

  
 مترطول ۴۲۱,۸۰۰,۰۰۰

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و ناپایدار با
RMR  و سطح مقطع ۲۰کوچکتر يا مساوی
 مترمربع. ۱۱۴ برداری  بهره

۰۵۰۱۰۸

 درصد ۲  

بها به حفاری تونل، چنانچه حفاری در زمین آبدار اضافه
 ای باشد. با نشت آب قطره

۰۵۰۱۰۹

 درصد ۴  

حفاری در زمین آبدار بها به حفاری تونل، چنانچه اضافه
 با نشت آب بصورت روان و جاری باشد.

۰۵۰۱۱۰

 درصد ۸  

اضافه بها به حفاری تونل، چنانچه حفاری در زمین آبدار
 با نشت آب زیاد توام با ریزش باشد.

۰۵۰۱۱۱

  

 درصد ۸٫۲

اضافه بها به حفاری تونل، هر گاه مقطع حفاری از
متر باشد و در ۲۵۰نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

صورت گیرد ، به ازای هر ۶۰بزرگتر از  RMRزمین با 
متر سوم دوبار و ۲۵۰متر دوم یکبار،  ۲۵۰متر، برای  ۲۵۰

 های بیشتر. -به همین ترتیب برای طول

۰۵۰۱۱۲



  فصل پنجم. تونل
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۲۰   
 

 

       

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

  

 درصد ۵٫۶

اضافه بها به حفاری تونل، هر گاه مقطع حفاری از
متر باشد و در ۲۵۰نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

، به ازای هرباشد ۶۰کوچکتر يا مساوی  RMRزمین با 
متر سوم دوبار و ۲۵۰متر دوم یکبار،  ۲۵۰متر، برای  ۲۵۰

 های بیشتر. به همین ترتیب برای طول

۰۵۰۱۱۳



  فصل ششم. عالئم و تجهیزات ایمنی
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۲۱   
 

 

  فصل ششم. عالئم و تجهیزات ایمنی
  ـ بهاي واحد خط كشي براي هر كيلومتر راه (نه طول خط كشي) منظور شده است.1
  ترافيكي لحاظ شده است.هاي اين فصل هزينه خط كشي با رنگ سرد ـ در رديف2



  فصل ششم. عالئم و تجهیزات ایمنی
 ۱۳۹۷سازی سال  بهای کالن راهفهرست 

  

 
 

 

۲۲   
 

 

       

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

 کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰  

تابلو و عالئم ترافیکی در راه فرعی با شیبتهیه و نصب 
 درصد. ۳۰) کوچکتر از αزمین طبیعی (

۰۶۰۱۰۱

 کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  

تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه فرعی با شیب
 درصد. ۳۰) بزرگتر مساوی αزمین طبیعی (

۰۶۰۱۰۲

 کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰  

در راه اصلی دو خطهتهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی 
 درصد. ۳۰) کوچکتر از αبا شیب زمین طبیعی (

۰۶۰۱۰۳

 کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  

تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه اصلی دو خطه
 درصد. ۳۰) بزرگتر مساوی αبا شیب زمین طبیعی (

۰۶۰۱۰۴

 کیلومتر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰  

اصلی چهارتهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه 
 درصد. ۳۰) کوچکتر از αخطه با شیب زمین طبیعی (

۰۶۰۱۰۵

 کیلومتر ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰  

تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه اصلی چهار
درصد. ۳۰) بزرگتر مساوی αخطه با شیب زمین طبیعی (

۰۶۰۱۰۶

  
 کیلومتر ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

یا آزادراه تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در بزرگراه
۳۰) کوچکتر از αچهار خطه با شیب زمین طبیعی (

 درصد.

۰۶۰۱۰۷

  
 کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در بزرگراه یا آزادراه
۳۰) بزرگتر مساوی αچهارخطه با شیب زمین طبیعی (

 درصد.

۰۶۰۱۰۸

  
 کیلومتر ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

ترافیکی در بزرگراه یا آزادراهتهیه و نصب تابلو و عالئم 
۳۰) کوچکتر از αشش خطه با شیب زمین طبیعی (

 درصد.

۰۶۰۱۰۹

  
 کیلومتر ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در بزرگراه یا آزادراه
۳۰) بزرگتر مساوی αشش خطه با شیب زمین طبیعی (

 درصد.

۰۶۰۱۱۰

۰۶۰۲۰۱ فرعی.خط کشی راه  کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  
۰۶۰۲۰۲ خط کشی راه اصلی دو خطه. کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  
۰۶۰۲۰۳ خط کشی راه اصلی چهار خطه. کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  
۰۶۰۲۰۴ خط کشی بزرگراه یا آزادراه چهارخطه. کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  
۰۶۰۲۰۵ خط کشی بزرگراه یا آزادراه شش خطه. کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  

  
 کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با
کوچکتر يادرصد و  ۰شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ۳مساوی 

۰۶۰۳۰۱



  فصل ششم. عالئم و تجهیزات ایمنی
 ۱۳۹۷سازی سال  بهای کالن راهفهرست 

  

 
 

 

۲۳   
 

 

       

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

  
 کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با
کوچکتر يادرصد و  ۳شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ۷مساوی 

۰۶۰۳۰۲

  
 کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با
کوچکتر يادرصد و  ۷شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ۲۰مساوی 

۰۶۰۳۰۳

  
 کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با
کوچکتر يادرصد و  ۲۰شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ۳۳مساوی 

۰۶۰۳۰۴

 کیلومتر ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰  

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با
 درصد. ۳۳شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

۰۶۰۳۰۵

  
 کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا
آزادراه چهارخطه یا شش خطه با شیب زمین طبیعی

 درصد. ۳کوچکتر يا مساوی درصد و  ۰بزرگتر از 

۰۶۰۳۰۶

  
 کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا
آزادراه چهارخطه یا شش خطه با شیب زمین طبیعی

 درصد. ۷کوچکتر يا مساوی درصد و  ۳بزرگتر از 

۰۶۰۳۰۷

  
 کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا
آزادراه چهارخطه یا شش خطه با شیب زمین طبیعی

 درصد. ۲۰کوچکتر يا مساوی درصد و  ۷بزرگتر از 

۰۶۰۳۰۸

  
 کیلومتر  507 ,000 ,000

تهیه و نصب گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا
آزادراه چهارخطه یا شش خطه با شیب زمین طبیعی

 درصد. ۳۳کوچکتر يا مساوی درصد و  ۲۰بزرگتر از 

۰۶۰۳۰۹

  
 کیلومتر ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب گاردریل در راه اصلی چهار خطه، بزرگراه یا
شیب زمین طبیعیآزادراه چهارخطه یا شش خطه با 

 درصد. ۳۳بزرگتر از 

۰۶۰۳۱۰

۰۶۰۴۰۱ تهیه و نصب نیوجرسی میانی در راه اصلی چهار خطه. کیلومتر ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰  

 کیلومتر ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰  

تهیه و نصب نیوجرسی میانی در بزرگراه یا آزادراه چهار
 یا شش خطه.

۰۶۰۴۰۲



  فصل هفتم. ساختمان عملیاتی و جنبی
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۲۴   
 

 

  فصل هفتم. ساختمان عملیاتی و جنبی
  شود. نمي لحاظ ها، رديف ديگر 70101 رديف اعمال با -1
 300، 600، 600، 1000ترتيب با ه عوارضي و پاركينگ روباز ببهاي واحد هر دستگاه ساختمان پليس راه، اورژانس، آتش نشاني، راهداري،  -2
  شود.به تناسب اعمال ميبهاي آن هاي مذكور افزايش يا كاهش يابد، متر مربع محاسبه شده است. چنانچه مساحت ساختمان 8،000و  400،



  عملیاتی و جنبیفصل هفتم. ساختمان 
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۲۵   
 

 

       

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

۰۷۰۱۰۱ های عملیاتی و جنبی برای آزادراه یا بزرگراه. ساختمان کیلومتر  ۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰  
۰۷۰۱۰۲ ساختمان پلیس راه. دستگاه ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
۰۷۰۱۰۳ ساختمان اورژانس. دستگاه ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
۰۷۰۱۰۴ ساختمان آتش نشانی. دستگاه ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
۰۷۰۱۰۵ ساختمان راهداری. دستگاه ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
۰۷۰۱۰۶ ساختمان عوارضی. دستگاه ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
۰۷۰۱۰۷ پارکینگ روباز. دستگاه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  



  فصل هشتم. تبادل و دور برگردان
 ۱۳۹۷سازی سال  بهای کالن راهفهرست 

  

 
 

 

۲۶   
 

 

  فصل هشتم. تبادل و دور برگردان
ها به همراه باندهاي افزايش و كاهش سرعت در منطقه دشـت و بـا   ها، رابطها، لوپـ در بهاي واحد هر تبادل شبدري كامل هزينه پل، رمپ1

زاويه تقاطع دو محور راه به صورت قائم منظور شده است. در صورت حذف هر يك از موارد مذكور، درصـد بهـاي واحـد آن طبـق جـدول      
  از بهاي تبادل شبدري كامل كسر خواهد شد.  10شماره 

ها از جمله باندهاي افزايش و كاهش سـرعت و گاردريـل لحـاظ شـده اسـت. منطقـه قرارگيـري دور        ها تمامي هزينهـ در بهاي دوربرگردان2
  برگردان، دشت لحاظ شده است.

  ، پل و ديوارها منظور شده است.هاآبرو ،هاي زيرسازي، روسازي آسفالتيـ در رديفهاي اين فصل هزينه3
  

  : اجزاء تشكيل دهنده هر تبادل (درصد)10جدول شماره 

  تبادل
لوپ با باند 

افزايش و كاهش 
  سرعت

  پل با رمپ
رابط با باند افزايش و 

  كاهش سرعت

  20  50  30  آزاد راه/ بزرگراه شش خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه
  22  46  32  آزاد راه/ بزرگراه چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه

  21  48  31  چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه
  15  42  43  خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطهاصلي دو 

  22  35  43  اصلي دو خطه با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه
  20  35  45  اصلي دو خطه با اصلي دو خطه

  20  50  30  فرعي با آزادراه/ بزرگراه شش خطه
  24  45  31  فرعي با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه

  



  فصل هشتم. تبادل و دور برگردان
 ۱۳۹۷سازی سال  بهای کالن راهفهرست 

  

 
 

 

۲۷   
 

 

       

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

  ۱۵۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰  دستگاه

تبادل آزاد راه/ بزرگراه شش خطه با آزادراه/ بزرگراه
 شش خطه.

۰۸۰۱۰۱

  ۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  دستگاه

تبادل آزاد راه/ بزرگراه چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه
 شش خطه.

۰۸۰۱۰۲

  ۱۲۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۸۰۱۰۳ تبادل راه چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه. دستگاه
۰۸۰۱۰۴ اصلی دو خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه. تبادل راه دستگاه ۸۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
۰۸۰۱۰۵ اصلی دو خطه با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه. تبادل راه دستگاه ۷۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
۰۸۰۱۰۶ اصلی دو خطه.  اصلی دو خطه با راه تبادل راه دستگاه ۷۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
۰۸۰۱۰۷ فرعی با آزادراه/ بزرگراه شش خطه. تبادل راه دستگاه ۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
۰۸۰۱۰۸ فرعی با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه. تبادل راه دستگاه ۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
کیلومتر بر ساعت. ۱۱۰دوربرگردان در راه با سرعت طرح  دستگاه ۱۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰   ۰۸۰۲۰۱
۰۸۰۲۰۲ کیلومتر بر ساعت. ۹۰دوربرگردان در راه با سرعت طرح  دستگاه ۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰  



  فصل نهم. متفرقه
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۲۸   
 

 

  فصل نهم. متفرقه
هاي ها و نظاير آن هزينهقرارگيري در مسيل  ها ،ها و يا تقاطع با انواع لولههاي برق ، منهولدر صورت تداخل راه با مستحدثات نظير دكل

  شود. ميو به صورت رديف تجميع شده به اين فصل اضافه آهن و باند فرودگاه محاسبه راه، راه پايهبراساس فهرست بهاي  مربوطه
  



  فصل نهم. متفرقه
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۲۹   
 

 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  پیوست
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۳۰   
 

 

   پیوست
هاي مندرج سازي، بايد پس از تكميل جدولكار براساس فهرست بهاي كالن راه برآورد، براي تهيه برآوردمهندس مشاور يا واحد تهيه كننده 

ها بايد توسط مهندس مشاور، مدير طرح (در هاي فهرست بهاي كالن را تعيين كند. تمام جدولدر اين پيوست، مقادير هر يك از رديف
ي تصاوير هوايي يا نقشه با مقياس مناسب (حسب سطح مطالعه) نقشه پالن مسير بايد در رو صورت وجود) و كارفرما مهر و امضا شود.

  جانمايي و ضميمه شود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  پیوست
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۳۱   
 

 

  : زيرسازي راه1-جدول پ
 

  )αشيب زمين طبيعي (  (متر) راهعرض   كيلومتر انتها (متر)  كيلومتر ابتدا (متر)  فاز مطالعات رديف

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
  
  

مدير طرح                                                         كارفرما                مهندس مشاور                                    



  پیوست
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۳۲   
 

 

 : آبروها و ابنيه2-جدول پ

 جنس زمين نوع پوشش
ميزان بارندگي 

)P(  
 شيب خاكريز

شيب زمين طبيعي 
)α(  

كيلومتر ابتدا  كيلومتر انتها عرض مسير رديف  فاز مطالعات

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  
  

 كارفرما                                                مهندس مشاور                                                                         مدير طرح                                 



  پیوست
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۳۳   
 

 

  : روسازي راه (بهينه يا آسفالتي)3-جدول پ  
  

 CBR  نوع روسازي  عرض مسير  )ADT( متوسط ترافيك روزانه  رديف

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
  

مدير طرح                                                         كارفرما              مهندس مشاور                                      



  پیوست
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای راه

  

 
 

 

۳۴   
 

 

  هاي بزرگ : پل4-جدول پ
  

  موقعيت پل  )mطول شمع (  )cmقطر شمع (  )mعرض پل (  تعداد دهانه  )mطول پل (  شرح رديف

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 
 
 
 

كارفرما                                                    مهندس مشاور                                                                          مدير طرح                              



  پیوست
 ۱۳۹۷سازی سال  راهكالن فهرست بهای 

  

 
 

 

۳۵   
 

 

  تونل :5-جدول پ
 

  شرح رديف
كيلومتر ابتدا 

)m(  
  نشت آب  RMR  )( سطح مقطع )mكيلومتر انتها (

كيلومتر حفاري 
)m(  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 
 
 
 
 
  

 كارفرما                                                  مهندس مشاور                                                                          مدير طرح                                



  پیوست
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۳۶   
 

 

  : عالئم و تجهيزات ايمني6-جدول پ
  

  )αشيب زمين طبيعي (  عرض مسير (متر)  كيلومتر انتها (متر)  كيلومتر ابتدا (متر)  فاز مطالعات رديف

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
  

كارفرما                                               مهندس مشاور                                                    مدير طرح          



  پیوست
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۳۷   
 

 

  : ساختمان عملياتي و جنبي7-جدول پ
  

  مساحت ساختمان  شرح رديف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
  
  

كارفرم                         مهندس مشاور                                                    مدير طرح                                



  پیوست
 ۱۳۹۷سازی سال  فهرست بهای کالن راه

  

 
 

 

۳۸   
 

 

  

  : تبادل و دوربرگردان8-جدول پ
  

  شرح رديف
لوپ با باند افزايش 
  و كاهش سرعت

  پل با رمپ
باند افزايش  رابط با

  و كاهش سرعت
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
  

  اكارفرم مهندس مشاور                                                    مدير طرح                                                      



 تشکر و قدردانی

ریزي، پایش و ارزیابی قیمـت تمـام شـده و    اي کشور به منظور بودجههاي توسعهها و پروژههاي معمول براي طرحقیمتتهیه، تدوین و ابالغ    
سال فهارس بهاي پایه هر  ،عملکرد سازندگان در دستورکار امور نظام فنی، اجرایی ، مشاوین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه قرارگرفته است

هـاي مصـوب   سازي براساس نرخشود. فهرست بهاي کالن راههاي مختلف تهیه و پس از تصویب شوراي عالی فنی براي اجرا ابالغ میدر رشته
بهـاي کـالن   آهن و باند فرودگاه تهیه و تنظیم شده است و هرساله متعاقب ابالغ فهرست بهاي پایه جدیـد، فهرسـت   فهرست بهاي پایه راه، راه

در جهت  انضـباط مـالی و   موثر ، گامی 1397سازي سال راه با ابالغ فهرست بهاي کالنامید است روزرسانی و ابالغ خواهد شد. سازي نیز بهراه
 .شودها برداشته ها و پروژهفراهم کردن بستر مناسب براي پایش و ارزیابی طرح

سـال در   40نظران ارزشمندي که در طـول بـیش از   زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحبداشت یاد و خاطره و پاس داشت ضمن گرامی   
محترم کارشناسان  مدیران وبه این وسیله از   اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم.تالش کرده هاي واحد پایهجریان تدوین فهرست

 یـاب ملـل  مهندسین مشاور راه راه و ترابري و مدیریت عمران شهري و روستایی و همچنین ، امور ، مشاورین و پیمانکاراننظام فنی اجراییامور 
 گردد.مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می این فهرست بهاکه در مراحل تعیین قیمت، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب 

 :1397سال  سازيکالن راه بهايگروه کارشناسی و تدوین فهرست کار
 امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران 

 یس امور)رئفر (سیدجواد قانعـ 
 کارـ کیهاندخت نازك

 اللهی (مدیر پروژه)ـ طاهر فتح
 ـ امیر جهانشاهی

  امور راه و ترابري و مدیریت عمران شهري و روستایی
 (رئیس امور) ـ اکبر رحمانی

 ـ رضا مرشدخانی
 ـ محمد نیکوفرجام

 فیضی ماسولهـ شهرام 
 بیاتـ سعید بنی

 یاب مللمهندسین مشاور راه
 )پروژه مجري( برهان رستمیـ 
 مظفر بیگلر ـ 

 ـ ربابه قدیري
   (کارشناس مسئول) آرش شاکريـ 
  سمیه ستاريـ 
  سیده شیالن حسینیـ 
  مهران میرزاییـ 
 پیکام مهدي نادريـ 
 




