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 پیمانکارانو هاي اجرايي، مهندسان مشاور بخشنامه به دستگاه
شماره:          96/1784512

تاریخ:           1396/12/27

 1397سال  راهداري بهاي واحد پايه رشتهابالغ فهرست  موضوع :

 20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339شماره به استناد نظام فني و اجرايي کشور )مصوبه 

( قانون 23هاي عمراني، موضوع ماده )نامه استانداردهاي اجرايي طرحهیأت محترم وزيران( و آيین

از نوع گروه اول « 1397سال  راهداري بهاي واحد پايه رشتهفهرست»برنامه و بودجه، به پیوست 

شود؛ تا براي برآورد ي عالي فني رسیده است، ابالغ مياالجرا( که مباني آن به تصويب شورا)الزم

شوند، مورد استفاده قرار گیرد.هزينه کارهايي که بعد از ابالغ اين بخشنامه تهیه مي

محمد باقر نوبخت 
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  فصل اول. تخریب و برچیدن        
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۴۵  

های پوشیده شده از بوته و خارج کردن  بوته کن� در زمین
 های آن از محل عملیات . ریشه

۰۱۰۱۰۱ 

  

 اصله ۱۰,۶۰۰

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

متر محیط تنه  سانت� ۵متر باشد، به ازای هر  سانت� ۱۵تا 
متر به تناسب محاسبه میشود) و حمل آن به  سانت� ۵(کسر 

 خارج محل عملیات.

۰۱۰۱۰۲ 

  

 اصله ۸,۴۱۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت� 
باشد متر  سانت� ۱۵که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

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

۰۱۰۱۱۱ 

  

 اصله ۴۱,۷۰۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت� 
 ۳۰تا  ۱۵که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت�

۰۱۰۱۱۲ 

  

 اصله ۱۳۸,۰۰۰

ریشه با خاک مناسب در صورت�  پر کردن و کوبیدن جای
 ۶۰تا  ۳۰که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت�

۰۱۰۱۱۳ 

  

 اصله ۲۲۰,۵۰۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت� 
 ۹۰تا  ۶۰که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت�

۰۱۰۱۱۴ 

  

 اصله ۲۴,۸۰۰

متر که به  سانت� ۱۰، به ازای هر ۰۱۰۱۱۴ردیف بها به  اضافه
متر، به  سانت� ۱۰محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر 

 تناسـب محاسبه م� شود).

۰۱۰۱۱۵ 

  
 اصله 

 ۳۰جابجایی درخت در صورت� که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانت�

۰۱۰۱۲۱ 

  
 اصله 

تا  ۳۰جابجایی درخت در صورت� که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانت� ۶۰

۰۱۰۱۲۲ 

  
 اصله 

تا  ۶۰جابجایی درخت در صورت� که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانت� ۱۰۰

۰۱۰۱۲۳ 

  
 اصله 

 ۱۰۰تا    جابجایی درخت در صورت� که محیط تنه درخت
 متر باشد. سانت�

۰۱۰۱۲۴ 

 مترمربع ۲۹۵,۰۰۰  

ای، شامل  های خشت�، گل� و چینه تخریب کل� ساختمان
 تمام عملیات تخریب .

۰۱۰۲۰۱ 
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  فصل اول. تخریب و برچیدن        
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۳۳۴,۵۰۰  

های آجری، سنگ� و بلوک� با  تخریب کل� ساختمان
 های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب . مالت

۰۱۰۲۰۲ 

 ۰۱۰۳۰۱ های گل� (چینه باغ�). تخریب بناییهای خشت� یا چینه مترمUعب ۹۵,۶۰۰  

 مترمUعب ۱۶۱,۰۰۰  

بلوک� که با مالت ماسه و سیمان تخریب بناییهای آجری و 
 یا با تارد چیده شده باشد .

۰۱۰۳۰۲ 

 مترمUعب ۱۳۸,۵۰۰  

تخریب بناییهای آجری و بلوک� که با مالت گل و آهW یا 
 گچ و خاک و یا ماسه و آهW چیده شده باشد .

۰۱۰۳۰۳ 

 مترمUعب ۱۶۱,۰۰۰  

تخریب بناییهای سنگ� که با مالت ماسه و سیمان یا با تارد 
 چیده شده باشد .

۰۱۰۳۰۴ 

 مترمUعب ۱۳۸,۵۰۰  

 Wیا ماسه آه Wتخریب بناییهای سنگ� که با مالت گل آه
 یا گچ و خاک چیده شده باشد .

۰۱۰۳۰۵ 

 مترمUعب ۳۷۱,۵۰۰  

های آن سالم از کار  تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگ
 کردن آنها. درآید و دسته

۰۱۰۳۰۶ 

 ۰۱۰۳۰۷ انواع بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان .تخریب  مترمUعب ۱,۴۸۸,۰۰۰  

 ۰۱۰۳۰۸ تخریب بتن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میل\ردها . مترمUعب ۲,۳۴۱,۰۰۰  

  
 مترمربع 

راه کردن  مضرس کردن یا چUش� کردن یا آجدار کردن یا راه
 های بتن� موجود . رویه

۰۱۰۳۰۹ 

  

 مترمUعب ۲۰۵,۰۰۰

ها و  یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگبندی و  تفکیW، دسته
مصالح مشابه حاصل از تخریب، برحسب حجم ظاهری 

 مصالح چیده شده.

۰۱۰۳۱۰ 

 تن ۱۵۷,۵۰۰  

ساخته مانند نیوجرس� و نظایر  برچیدن قطعات بتن� پیش
 آن و حمل آن به محل دی\ر یا دپو.

۰۱۰۳۱۱ 

  

 مترمربع ۵۹,۸۰۰

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

 شده.

۰۱۰۴۰۱ 

  

 مترمربع ۶,۶۶۰

متر  ، به ازای هر یW سانت�۰۱۰۴۰۱بها به ردیف  اضافه
متر (کسر  سانت� ۵اضافه ضخامـت نسبـت به مازاد 

 متر به تناسب محاسبه میشود). سانت�

۰۱۰۴۰۲ 

  

 مترطول ۲۸,۸۰۰

متر و  سانت� ۸انداختن و کندن آسفالـت به عرض تا شیار 
متر برای اجرای کارهای تاسیسات� با  سانت� ۱۰عمق تا 

 ماشین شیار زن.

۰۱۰۴۰۳ 
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  فصل اول. تخریب و برچیدن        
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۲,۵۶۰

متر اضافه  ، به ازای هر سانت�۰۱۰۴۰۳بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانت� سانت� ۱۰عمق مازاد بر 
 محاسبه میشود).

۰۱۰۴۰۴ 

 مترطول ۸,۴۰۰  

متر (اندازه گیری  سانت� ۷برش آسفالـت با کاتر به عمق تا  
 بر حسب طول هر خط برش).

۰۱۰۴۰۵ 

  

 مترطول ۸۹۵

متر  ، به ازای هر سانت�۰۱۰۴۰۵بها نسبت به ردیف  اضافه
گیری بر حسب  متر (اندازه سانت� ۷اضافه عمق مازاد بر  

متر  به نسبت یW سانت� متر طول هر خط برش). کسر سانت�
 محاسبه م� شود.

۰۱۰۴۰۶ 

 مترمربع ۱۵,۸۰۰  

تخریب کل� هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا 
 متر. سانت� ۵

۰۱۰۴۰۷ 

  

 مترمربع ۳,۳۹۰

متر اضافه  ، به ازای هر سانت�۰۱۰۴۰۷بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر. (کسر سانت� سانت� ۵ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

۰۱۰۴۰۸ 

 مترطول ۲۶,۹۰۰  

برش و تخریب آسفالت با دستگاه برش پنیوماتی�U به 
 متر. سانت� ۵ضخامت تا 

۰۱۰۴۰۹ 

  

 مترطول ۷,۵۴۰

متر  به ازای هر یW سانت� ۰۱۰۴۰۹بها به ردیف  اضافه
متر به  متر (کسر سانت� سانت� ۵اضافه ضخامت مازاد بر 

 تناسب محاسبه میشود).

۰۱۰۴۱۰ 

  

 مترمربع ۴,۷۲۰

 ۱٫۵تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر 
متر) با وسایل مUانی�U مانند کمپرسور یا بیل مUانی�U، به 

 متر و برداشتن آن. سانت� ۷ضخامت تا 

۰۱۰۴۱۱ 

  

 مترمربع ۱,۸۵۰

متر اضافه  به ازای هر سانت� ۰۱۰۴۱۱بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانت� سانت� ۷ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

۰۱۰۴۱۲ 

  

 مترمربع ۲۲,۹۰۰

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

 متر. ۵۰طول حداکثر 

۰۱۰۴۱۳ 

  

 مترمربع ۴,۱۵۰

اضافه متر  به ازای هر سانت� ۰۱۰۴۱۳بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانت� سانت� ۵ضخامت مازاد بر 

 محاسبه میشود).

۰۱۰۴۱۴ 

  

 مترمربع ۱۶,۷۰۰

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

 متر. ۵۰طول بیش از 

۰۱۰۴۱۵ 
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  فصل اول. تخریب و برچیدن        
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۳,۰۱۰

متر اضافه  به ازای هر سانت� ۰۱۰۴۱۵بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانت� سانت� ۵ضخامت مازاد بر  

 محاسبه میشود).

۰۱۰۴۱۶ 

 کیلوگرم ۱,۳۹۰  

گیر) با هر  های فلزی (مانند پل و بهمن برچیدن انواع سازه
 بندی و تفکیW مصالح فلزی. نوع اتصال و دسته

۰۱۰۵۰۱ 

 مترمUعب ۱۷۳,۵۰۰  

هر نوع سازه  ساخته شده با تور سنگ تخریب و برچیدن 
 بندی مصالح. (گابیون) و دسته

۰۱۰۵۰۲ 

 ۰۱۰۶۰۱ برچیدن انواع صفحه تابلو . عدد ۱۱۶,۰۰۰  

 ۰۱۰۶۰۲ برچیدن انواع پایه تابلو و نظایر آن . عدد ۷۳,۸۰۰  

 ۰۱۰۶۰۳ های توری . برچیدن حفاظ مترمربع ۳۱,۶۰۰  

 ۰۱۰۷۰۱ ای) از سطح راه. ایمن� (چشم گربههای  برچیدن بازتاب عدد ۸۱۵  

  

 مترمUعب ۲۲,۰۰۰

در مواردی که  ۰۱۰۳۰۵و  ۰۱۰۳۰۴های  بها به ردیف اضافه
دیدگ�  عملیات تخریب مستلزم حفظ و جلوگیری از آسیب

 های متصل مجاور یا مرتبط با آن باشد. بخش

۰۱۰۸۰۱ 

  

 مترمUعب ۵۲۰,۵۰۰

در مواردی که  ۰۱۰۳۰۸و  ۰۱۰۳۰۷های   بها به ردیف اضافه
دیدگ�  عملیات تخریب مستلزم حفظ و جلوگیری از آسیب

 های متصل مجاور یا مرتبط با آن باشد. بخش

۰۱۰۸۰۲ 
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  فصل دوم. عملیات خاک/ با دست
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمUعب ۱۷۳,۵۰۰  

لجن برداری، حمل با زنبه یا چرخ دست� یا وسائل مشابه 
 ها . متری و تخلیه آن ۵۰آن تا فاصله 

۰۲۰۱۰۱ 

 مترمUعب ۷۶,۲۰۰  

متر وریختن  ۲عمق های نرم تا  پی کن� و کانال کن� در زمین
 های مربوط . خاکهای کنده شده ، به کنار محل

۰۲۰۱۰۲ 

 مترمUعب ۱۶۸,۰۰۰  

متر  ۲های سخت تا عمق  پی کن� و کانال کن� در زمین
 های مربوط . وریختن خاکهای کنده شده ، به کنار محل

۰۲۰۱۰۳ 

  

 مترمUعب ۴۱۴,۰۰۰

، که  متر ۲های سنگ� تا عمق  پی کن� و کانال کن� در زمین
ها از مواد منفجره استفاده شود ، و ریختن  برای کندن آن

 های مربوط . مواد کنده شده ، به کنار محل

۰۲۰۱۰۴ 

  

 مترمUعب ۵۸,۰۰۰

، هرگاه عمق  ۰۲۰۱۰۴تا  ۰۲۰۱۰۲های  بها به ردیف اضافه
متر باشد ، برای حجم واقع  ۲پیUن� و کانال کن� بیش از 

متر  ۸تا  ۶متر دوبار و  ۶تا  ۴متر یW بار ،  ۴تا  ۲بین عمق
 های بیشتر. سه بار و به همین ترتیب ، برای عمق

۰۲۰۲۰۱ 

  

 مترمUعب ۱۴۱,۰۰۰

، در صورت�  ۰۲۰۱۰۴تا  ۰۲۰۱۰۲های  بها به ردیف اضافه
های زیرزمین� صورت  که ، عملیات پائین تر از سطح آب

گرفته باشدوبرای آبUش� ضمن اجرای کار ، به کار بردن 
 موتوری ضروری باشد .تلمبه 

۰۲۰۲۰۲ 

  

 مترمUعب ۷۳۹,۰۰۰

متر و کوره و مخزن با مقاطع  ۱٫۲حفر میله چاه به قطر تا 
متر از دهانه  ۲۰های نرم و سخت تا عمق  موردنیاز در زمین

متر از دهانه چاه  ۱۰چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 
. 

۰۲۰۳۰۱ 

  

 مترمUعب ۹۹,۵۰۰

 ۲۰، هرگاه عمق چاه بیش از ۰۲۰۳۰۱بها به ردیف  اضافه
متر اول مازاد  ۵متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در 

متر دوم مازاد بر  ۵واقع در   متر یW بار، برای حجم ۲۰بر 
متر سوم سه بار و به  ۵متر دوبار، برای حجم واقع در  ۲۰

 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق

۰۲۰۳۰۲ 

  

 مترمUعب ۹۷,۴۰۰

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاک� و حمل با 
متر و تخلیه آن در مواردی که  ۲۰هر نوع وسیله دست� تا 

 استفاده از ماشین برای حمل ممUن نباشد.

۰۲۰۴۰۱ 

  

 مترمUعب ۶۷,۹۰۰

متر  ۲۰، برای ۰۲۰۴۰۱و  ۰۲۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
تناسـب متر به  ۲۰حمل اضاف� با وسایل دست�. (کسر 

 محاسبه میشود).

۰۲۰۴۰۲ 

 ۰۲۰۵۰۱ های کنده شده با ماشین. تسطیح و رگالژ کف پیها وکانال مترمربع ۵,۵۷۰  
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  فصل دوم. عملیات خاک/ با دست
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۴۳,۱۰۰

ریختن خاکها یا مصالح سنگ� موجود در کنار پیها و 
 ۱۵ها در قشرهای حداکثر  ها، به درون پیها و کانال کانال

درصد  ۹۰با حداقل متر در هرعمق پخـش، تراکم  سانت�
 کوبیدگ� و تسطیح الزم.

۰۲۰۵۰۲ 

  

 مترمUعب ۸۴,۴۰۰

آب پاش� وکوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای 
درصد به روش آشتوی  ۹۰متر با تراکم  سانت� ۱۵حداکثر 

 اصالح� در هر عمق .

۰۲۰۵۰۳ 

 ۰۲۰۵۰۴ های غیرسنگ�. اصالح و شیب بندی ترانشه مترمربع ۶,۶۳۰  

 ۰۲۰۵۰۵ اصالح و شیب بندی شیروانیها . مترمربع ۶,۳۶۰  

 مترمربع ۴۸۰  

کردن قطعات سنگ� درشت  جداکردن و جمع
(oversize)  . از سطح راه 

۰۲۰۶۰۱ 

  
 مترمربع 

های سنگ� درزدار و سست  اصالح و پروفیله کردن  ترانشه
. 

۰۲۰۷۰۱ 

  

 مترمربع ۲۶,۹۰۰

های به  تسطیح و تنظیم ورودی و خروج� آبروها و پل
متر برای تسهیل ورود و  ۱٫۸متر و ارتفاع کمتر از  ۳دهانه تا 

 خروج آب. 

۰۲۰۸۰۱ 
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  فصل سوم. عملیات خاک/ با ماشین
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  فصل سوم. عملیات خاک/ با ماشین
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 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۲۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵۴۵  

شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگ� با وسیله مUانی�U ، به 
 متر. سانت� ۱۵عمق تا 

۰۳۰۱۰۱ 

  

 مترمUعب ۴۱,۸۰۰

هر وسیله مUانی�U، و های لجن� با  برداری در زمین لجن
متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه  ۲۰حمل مواد تا فاصله 

 آن.

۰۳۰۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۷,۰۲۰

های نرم با هر وسیله مUانی�U، حمل  خاکبرداری در زمین
متر از مرکز ثقل  ۲۰مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 برداشت و توده کردن آن. 

۰۳۰۱۰۳ 

  

 مترمUعب ۱۴,۴۰۰

های سخت با هر وسیله مUانی�U،  خاکبرداری در زمین
متر از مرکز  ۲۰حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 ثقل برداشت و توده کردن آن. 

۰۳۰۱۰۴ 

  

 مترمUعب ۸۰,۵۰۰

های سنگ� با هر وسیله مUانی�U،  خاکبرداری در زمین
متر از مرکز  ۲۰حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 

 ثقل برداشت و توده کردن آن. 

۰۳۰۱۰۵ 

  

 مترمUعب ۹۰,۷۰۰

های سنگ� با هر وسیله مUانی�U و با  خاکبرداری در زمین
استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا 

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.  ۲۰فاصله 

۰۳۰۲۰۱ 

  

 مترمUعب ۱۱۹,۵۰۰

های سنگ� با استفاده از چUش  برداری در زمین خاک
مقدمه فصل)، حمل مواد  ۲۲هیدرولی�U (با توجه به بند 

متر از مرکز ثقل،  ۲۰برداری تا فاصله  حاصل از خاک
 برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۲۰۲ 

  

 مترمUعب ۵,۲۳۰

برداشت مواد ناش� از ریزش هر نوع زمین ( ریزش 
متر از مرکز ثقل برداشت و  ۲۰برداری )، حمل آن تا فاصله 

 ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن .

۰۳۰۳۰۱ 

  

 مترمUعب ۴۰,۵۰۰

برداری)، حمل آن تا  برداشت مواد ناش� از ریزش (ریزش
متر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها  ۲۰فاصله 

یا توده کردن آن، برای آن قسمت از ریزش که مربوط به 
های بزرگ غیرقابل حمل باشد و برای خردکردن  سنگ

 استفاده شهای دی\ر  ها از مواد منفجره یا روش آن

۰۳۰۴۰۱ 

 مترمUعب ۱۵,۱۰۰  

های غیرسنگ� برای  خاکبرداری در کناره راه در زمین
 بری). تعریض و تأمین دید (بغل

۰۳۰۴۰۲ 

 مترمربع ۳,۳۱۰  

ها و کف  رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروان� ترانشه
 ها. ترانشه

۰۳۰۵۰۱ 

 ۰۳۰۵۰۲ اصالح قنوها و کانیوها. مترطول ۶۳,۴۰۰  
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۲۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمUعب ۱۲,۱۰۰  

، چنانچه فاصله حمل بیش از  ۰۳۰۱۰۲بها به ردیف  اضافه
 متر باشد.  ۵۰متر و حداکثر  ۲۰

۰۳۰۶۰۱ 

  

 مترمUعب ۳,۸۸۰

،  ۰۳۰۲۰۱،  ۰۳۰۱۰۵تا  ۰۳۰۱۰۳بها به ردیف  اضافه
متر و  ۲۰، هرگاه فاصله حمل بیش از  ۰۳۰۴۰۱و  ۰۳۰۳۰۱
 متر باشد.  ۵۰حداکثر 

۰۳۰۶۰۲ 

  

 مترمUعب ۲۳,۴۰۰

های نرم تا  کن� با وسیله مUانی�U در زمین کن� و کانال پی
های  متر و ریختن خاک کنده شده به کنار محل ۲عمق 

 مربوط.

۰۳۰۷۰۱ 

  

 مترمUعب ۳۶,۶۰۰

های سخت تا   کن� با وسیله مUانی�U در زمین کن� و کانال پی
های  متر و ریختن خاک کنده شده به کنار محل ۲عمق 

 مربوط .

۰۳۰۷۰۲ 

  

 مترمUعب ۵۸,۵۰۰

های لجن� تا  کن� با وسیله مUانی�U در زمین کن� و کانال پی
 ۵۰متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  ۲عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت.

۰۳۰۷۰۳ 

  

 مترمUعب ۲۹۳,۰۰۰

کن� و گودبرداری با چUش هیدرولیW در  کن�، کانال پی
و حمل و تخلیه مواد کنده متر  ۲زمینهای سنگ� تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت. ۲۰شده تا فاصله 

۰۳۰۷۰۴ 

  

 مترمUعب ۴,۲۴۰

هرگاه عمق  ، ۰۳۰۷۰۴تا  ۰۳۰۷۰۱های  بها به ردیف اضافه
متر باشد ، برای حجم خاک واقع  ۲کانال و پی کن� بیش از 

 ۵تا  ۴متر دوبار ،  ۴تا  ۳متر یW بار ،  ۳تا  ۲شده در عمق 
 های بیشتر. بار و به همین ترتیب برای عمقمتر سه 

۰۳۰۸۰۱ 

  

 مترمUعب ۸,۶۰۰

در  ۰۳۰۷۰۴و  ۰۳۰۷۰۲، ۰۳۰۷۰۱های  بها به ردیف اضافه
های زیرزمین� انجام  صورت� که عملیات زیر سطح تراز آب

شود و برای آبUش�، ضمن اجرای کار، به کاربردن تلمبه 
 موتوری ضروری باشد.

۰۳۰۸۰۲ 

  

 مترمUعب ۲۳,۸۰۰

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده 
شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مUانی�U دی\ر، 

 متری مرکز ثقل برداشت وتخلیه آن. ۵۰۰تا فاصله 

۰۳۰۹۰۱ 

  

۴,۶۰۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای توده شده 
نشده ، مانند راههای سرویس ، ارتباط� های ساخته  در راه

متر تا  ۵۰۰و انحراف� ، در صورت� که فاصله حمل بیش از 
متر اول.  ۵۰۰کیلومتر باشد ، برای هر کیلومتر اضافه بر  ۱۰

 (کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه  میشود)

۰۳۰۹۰۲ 
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  فصل سوم. عملیات خاک/ با ماشین
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۲۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

۴,۱۸۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

توده شده حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاکهای 
های ساخته نشده در صورت� که فاصله حمل بیش از  در راه

 کیلومتر باشد. (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود) ۱۰

۰۳۰۹۰۳ 

  

۵,۳۱۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

حمل آب در صورت� که فاصله حمل بیش از یW کیلومتر 
باشد ، برای هر کیلومتر اضافه بریW کیلومتر اول.  ( کسر 

 کیلومتر به تناسب محاسبه میشود ) 

۰۳۰۹۰۴ 

 ۰۳۱۰۰۱ تسطیح بستر خاکریزها با گریدر . مترمربع ۴۲۵  

  

 مترمربع ۹۳۰

ها و مانند  پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد، به روش آشتو اصالح� تا عمق  ۸۵آنها، با تراکم 

 متر.  سانت� ۱۵

۰۳۱۰۰۲ 

  

 مترمربع ۱,۳۳۰

ها و مانند  پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد، به روش آشتو اصالح� تا عمق  ۹۰آنها، با تراکم 

 متر.  سانت� ۱۵

۰۳۱۰۰۳ 

  

 مترمربع ۱,۷۲۰

ها و مانند  پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد، به روش آشتو اصالح� تا عمق  ۹۵آنها، با تراکم 

 متر.  سانت� ۱۵

۰۳۱۰۰۴ 

  

 مترمربع ۲,۷۳۰

ها و مانند  پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد، به روش آشتو اصالح� تا عمق  ۱۰۰آنها، با تراکم 

 متر.  سانت� ۱۵

۰۳۱۰۰۵ 

 مترمربع ۲,۰۶۰  

غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشW در بستر 
 متر.  سانت� ۱۵ها تا عمق  خاکریزها یا کف ترانشه

۰۳۱۰۰۶ 

  

 مترمUعب ۱۵,۷۰۰

پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگ�، به روش  ۸۵قشرهای خاکریزی و تونان با 

آشتو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای خاکریزی پس 
 متر باشد.  سانت� ۱۵از کوبیده شدن، حداکثر 

۰۳۱۱۰۱ 

  

 مترمUعب ۱۸,۳۰۰

پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگ�، به روش  ۹۰قشرهای خاکریزی و تونان با 

آشتو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای خاکریزی پس 
 متر باشد.  سانت� ۱۵از کوبیده شدن، حداکثر 

۰۳۱۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۲۱,۰۰۰

پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگ�، به روش  ۹۵قشرهای خاکریزی و تونان با 

آشتو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای خاکریزی پس 
 متر باشد.  سانت� ۱۵از کوبیده شدن، حداکثر 

۰۳۱۱۰۳ 
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  فصل سوم. عملیات خاک/ با ماشین
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۲۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۲۷,۸۰۰

و کوبیدن پخش ، آب پاش� ، تسطیح ، پروفیله کردن، رگالژ 
درصد کوبیدگ�، به  ۱۰۰قشرهای خاکریزی و تونان با 

روش آشتو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای خاکریزی 
 متر باشد . سانت� ۱۵پس از کوبیده شدن ، حداکثر 

۰۳۱۱۰۴ 

  

 مترمUعب ۱۰,۷۰۰

پخش ، آب پاش� ، تسطیح ، پروفیله کردن و کوبیدن 
قشرهای قشرهای خاکریزی سنگ� ، وقت� که ضخامت 

متر باشد  سانت� ۶۰خاکریزی پس از کوبیده شدن ، حداکثر 
. 

۰۳۱۱۰۵ 

  

 مترمUعب 

پاش�، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن قشرهای  پخش، آب
ها و گالریها طبق  خاکریزی روی ورودی و خروج� تونل

 مشخصات.

۰۳۱۱۰۶ 

 مترمUعب ۴,۱۸۰  

ها  کانالریختن خاکها یا مصالح سنگ� موجود کنار پیها و 
 درصد کوبیدگ�. ۹۰ها با ماشین و تراکم با  به درون آن

۰۳۱۲۰۱ 

 مترمUعب ۵,۶۸۰  

اختالط دو یا چند نوع مصالح، به منظور ساختن زیرسازی 
 راه یا تقویت بستر .

۰۳۱۲۰۲ 

 مترمUعب ۳,۹۲۰  

پخش خاکهای نبات� ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در 
 های مورد نظر.  محل

۰۳۱۲۰۳ 

 مترمUعب ۲,۷۲۰  

های تعیین  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محل
 شده دپو شده باشند، با هر ضخامت. 

۰۳۱۲۰۴ 

 ماه -کیلومتر ۲,۹۹۳,۰۰۰  

های انحراف� با گریدر یا سایر وسایل  ترمیم و تسطیح راه
.�UانیUم 

۰۳۱۲۰۵ 

 مترمربع ۱۸۵  

با بندی مناسب  تسطیح اراض� واقع در حریم با شیب
 گریدر.

۰۳۱۲۰۶ 

 مترمUعب ۳۶,۶۰۰  

تهیه ماسه بادی مرطوب ، شامل کندن، بارگیری و حمل تا 
 متر و باراندازی در محل مصرف. ۵۰۰فاصله 

۰۳۱۳۰۱ 

 مترمUعب ۳۳,۹۰۰  

پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی مرطوب 
 برای ساختمان بدنه راه. 

۰۳۱۳۰۲ 

 مترمUعب ۴۰,۷۰۰  

تهیه ماسه بادی خشW، شامل کندن، بارگیری و حمل تا 
 متر و باراندازی در محل مصرف.  ۵۰۰فاصله 

۰۳۱۳۰۳ 

 مترمUعب ۴۲,۹۰۰  

 Wپخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خش
 برای ساختمان بدنه راه. 

۰۳۱۳۰۴ 

 مترمUعب ۲۹,۳۰۰  

راه  پخش ، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی ، برای تحUیم بستر
. 

۰۳۱۳۰۵ 
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  فصل سوم. عملیات خاک/ با ماشین
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۲۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمUعب ۴۴,۱۰۰  

پخش، تسطیح ، غرقاب کردن وکوبیدن ماسه بادی  برای 
 های سست و لجن� . تثبیت و تحUیم زمین

۰۳۱۳۰۶ 

 ۰۳۱۳۰۷ تهیه، پخش، تسطیح و کوبیدن قلوه سنگ در بستر راه. مترمUعب ۱۵۸,۰۰۰  

 ۰۳۱۴۰۱ بندی شیروانیها. اصالح و شیب مترمربع ۳,۳۱۰  

 ۰۳۱۴۰۲ ها ازطریق بذرپاش� . تثبیت شیروانیها و ترانشه مترمربع   

  
 مترمربع 

های چوبی  ها ازطریق ایجاد شبUه تثبیت شیروانیها و ترانشه
 و کاشت نهال.

۰۳۱۴۰۳ 

  
 مترمربع 

ها با استفاده توأم از گابیون  تثبیت شیروانیها و ترانشه
 وکاشت گیاه.

۰۳۱۴۰۴ 

  
 مترمربع 

ها با استفاده از ژئوتکستایل و  شیروانیها و ترانشهتثبیت 
 کاشت گیاه .

۰۳۱۴۰۵ 

  
 مترمربع 

ها با استفاده از الوار دوبله تقویت  تثبیت شیروانیها و ترانشه
 شده و کاشت گیاه.

۰۳۱۴۰۶ 

 مترمUعب ۳۵,۰۰۰  

ها (به صورت پلUان� و ...)  سازی شیروان� شانه راه آماده
 راه .جهت اجرای تعریض عرض 

۰۳۱۵۰۱ 
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  های سطح/ آوری و دفع آب فصل چهارم. زه4ش/، جمع
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۲۵   

 
 

  های سطح/ آوری و دفع آب فصل چهارم. زه4ش/، جمع
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  های سطح/ آوری و دفع آب فصل چهارم. زه4ش/، جمع
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  های سطح/ آوری و دفع آب فصل چهارم. زه4ش/، جمع
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۲۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۷۰,۱۰۰

های سبW زهUش تا قطر  های عمیق با لوله اجرای زهUش
متر و عمق تا  سانت� ۶۰متر با ترانشه به عرض تا  میل� ۲۵۰

 متر . ۲

۰۴۰۱۰۱ 

  

 مترطول ۱۰۲,۵۰۰

های سنگین زهUش تا قطر  های عمیق با لوله اجرای زهUش
 ۲متر و عمق تا  سانت� ۸۰متر با ترانشه به عرض  میل� ۲۵۰
 متر .

۰۴۰۱۰۲ 

 مترطول ۵۹,۶۰۰  

های زهUش با  های زیرزمین� بدون لوله اجرای زهUش
 متر . ۲متر و عمق تا  سانت� ۶۰ترانشه به عرض 

۰۴۰۲۰۱ 

  

 مترطول ۲۰,۰۰۰

که   ۰۴۰۲۰۱و  ۰۴۰۱۰۲و  ۰۴۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
متر باشد ، به ازای هر متر اضافه  ۲عمق ترانشه بیش از 

 . به تناسب حساب میشود) عمق (کسر یW متر

۰۴۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۱۷,۸۰۰

در  ۰۴۰۲۰۱و  ۰۴۰۱۰۲و  ۰۴۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
های مذکور در  صورت� که عرض ترانشه بیش از عرض

 . متر اضافه عرض سانت� ۳۰ها باشد، به ازای هر  ردیف

۰۴۰۳۰۲ 

 مترطول ۸,۶۲۰  

در   ۰۴۰۲۰۱و  ۰۴۰۱۰۲،  ۰۴۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
 های لجن� صورت گیرد. صورت� که عملیات در زمین

۰۴۰۳۰۳ 

  

 مترمUعب ۳۳,۱۰۰

خاکبرداری اضاف� ناش� از حفر دیواره ترانشه در 
به صورت  ۰۴۰۲۰۱و  ۰۴۰۱۰۲و  ۰۴۰۱۰۱های  ردیف
ناپذیر باشد،   دار که به علت جنس زمین اجتناب شیب

 برحسب حجم خاک اضاف� برداشته شده.

۰۴۰۳۰۴ 

 مترمUعب ۳,۹۰۰  

های سطح� و پخش مصالح زهUش برای  اجرای زهUش
 استفاده در زیرقشر رویه.

۰۴۰۳۰۵ 

 مترمUعب ۲۹۸,۰۰۰  

بندی شده برای مصرف  تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه
 های سطح� و عمیق. در زهUش

۰۴۰۳۰۶ 

  

 مترمUعب ۱۸۹,۰۰۰

 تهیه، حمل، پخش، تسطیح و کوبیدن مصالح زهUش� طبق
ای به منظور زهUش� بستر راه  مشخصات با مصالح رودخانه

 ها و موارد مشابه. و کف ترانشه

۰۴۰۳۰۷ 

  

 مترطول ۷۹۵

ایجاد مسیرهای هدایت آب در هر نوع زمین غیرسنگ� و 
های سطح� باالدست جاده به طرف  دج جهت هدایت آب

 آبروها.

۰۴۰۳۰۸ 

  

 مترطول ۹۹۰

های سطح� در  آب آوری و دفع ایجاد کانال خاک� جمع
هایی که دارای سUوی میان� هستند و تراز این  وسط راه

 تر است. قسمت میان� از تراز جاده پایین

۰۴۰۳۰۹ 
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  های سطح/ آوری و دفع آب فصل چهارم. زه4ش/، جمع
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۲۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمUعب ۲۸,۹۰۰  

در صورت� که   ۰۴۰۳۰۸و  ۰۴۰۳۰۷های   بها به ردیف اضافه
 های لجن� صورت گیرد . عملیات در زمین

۰۴۰۳۱۰ 

  

 مترمUعب ۳۸,۶۰۰

،  ۰۴۰۲۰۱،  ۰۴۰۱۰۲،  ۰۴۰۱۰۱های  ردیفبها به  اضافه
در صورت� که عملیات در زیر تراز   ۰۴۰۳۰۸و  ۰۴۰۳۰۷

های زیرزمین� انجام شود و استفاده از پمپ برای تخلیه  آب
 آب الزم باشد.

۰۴۰۳۱۱ 

  

 مترمUعب ۲۴,۶۰۰

،  ۰۴۰۲۰۱،  ۰۴۰۱۰۲،  ۰۴۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
عملیات در زیر تراز در صورت� که   ۰۴۰۳۰۸و  ۰۴۰۳۰۷

های زیرزمین� انجام شود و استفاده از پمپ برای تخلیه  آب
 آب ضروری نباشد .

۰۴۰۳۱۲ 

 ۰۴۰۴۰۱ ها ( درناژ ) با قلوه سنگ . سنگریزی پشت دیوارها و پل مترمUعب ۲۲۹,۰۰۰  

  
 مترمربع 

و استقرار آن در سطوح  (Geotextiles)ها  پارچه تهیه زمین
 زهUش.

۰۴۰۵۰۱ 
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  کوبی و سپرکوبی فصل پنجم. حفاری، شمع
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۲۹   

 
 

  کوبی و سپرکوبی فصل پنجم. حفاری، شمع
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  کوبی و سپرکوبی فصل پنجم. حفاری، شمع
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۳۰   

 
 

13'�� �� . 5 �	�
A� 	
� (� 	�
A� (� �Y
� *�
%� ��� �"Y
� �l>
050 '�� c
���� ��� 	
�� ��0# (�
67 ���  �%� �� 8�� `�� 	
�

K� �Z���� ��!�
� 
� K#
Z  
!"�D  .��� 

14k�� ��� �01� . '�� ��!/ �� �"Y
� �� �� �4�!��# �\� 
7 �Z
� �\� 	��� (� K0�� 	
���� � 
� L!� ?���� 	
� .��� 8�� K0!� 

15 '�� ���� 	
�� �� .050502 ��E/ �!"[7 �01� _!�@ 	
� 8�
�@ � K� 8�� z!� ��
� �� (� � ��� 8�� �M�
\� �
# �\� 	(
�  �>�9

K�> -
6>� 	�=� �Z���� .���  

16.�01�  �
�� 
� �J/ �� �� k�� �\� 	�
A�  '�� (� �K���  ���� 
� K#
Z  
!"�D -�� �%� �� �8
5 �A� 	
�K� 8�
A��� .���  

@omransara



  کوبی و سپرکوبی پنجم. حفاری، شمعفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۳۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۱,۴۶۶,۰۰۰

های سنگ� و  زن� عمودی در بتن و زمین گمانهحفاری و 
 ۳متر به هر منظور برای عمق تا  میل� ۲۶سخت به قطر تا 

 متر.

۰۵۰۱۰۱ 

  

 مترطول ۱,۷۵۹,۰۰۰

های سنگ� و  زن� عمودی در بتن و زمین حفاری و گمانه
 ۳متر به هر منظور برای عمق تا  میل� ۵۶سخت به قطر تا 

 متر.

۰۵۰۱۰۲ 

  

 مترطول ۲۱۸,۰۰۰

متر  سانت� ۲۵×  ۲۵بارگیری شمع بتن� مسلح با سطح مقطع 
، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار، استقرار در محل 

 متر. ۶شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 

۰۵۰۲۰۱ 

  

 مترطول ۳۶۱,۰۰۰

متر،  سانت� ۳۰×  ۳۰بارگیری شمع بتن� مسلح با سطح مقطع 
استقرار در محل  حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار ،
 متر. ۱۱شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق 

۰۵۰۲۰۲ 

  

 مترطول ۳۲,۳۰۰

متر که به  سانت� ۵، به ازای هر  ۰۵۰۲۰۲بها به ردیف  اضافه
متر به  سانت� ۵هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود. (کسر 

 تناسب محاسبه میشود)

۰۵۰۲۰۳ 

 مترطول ۴۱,۲۰۰  

های بتن� به طور مایل، با شیب  شمعبها برای کوبیدن  اضافه
 قائم. ۵حداکثر یW افق� و 

۰۵۰۲۰۴ 

 مترطول ۸۲,۵۰۰  

های بتن� به طور مایل، با شیب  بها برای کوبیدن شمع اضافه
 قائم. ۳قائم تا حداکثریW افق� و  ۵از یW افق� و 

۰۵۰۲۰۵ 

  

 مترطول ۲۲۷,۵۰۰

و یا  ۲۴تا نمره   Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق، نبش�، ناودان� و یا  شمع

نظیر  Hترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 
باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل وکوبیدن آن به 

 های نرم. متر در زمین ۱۲طور عمودی تا عمق 

۰۵۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۴۴۴,۰۰۰

و یا  ۲۴تا نمره   Hبارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع 
های ساخته شده از تیر آهن، ورق، نبش�، ناودان� و یا  شمع

نظیر  Hترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 
باشد ، حمل از پای کار ، استقرار در محل وکوبیدن آن به 

 های سخت. متر در زمین ۱۲طور عمودی تا عمق 

۰۵۰۳۰۲ 

  

 مترطول ۲۸,۹۰۰

 ۲به ازای هر  ۰۵۰۳۰۲و  ۰۵۰۳۰۱های  بها به ردیف اضافه
متر که به نمره تیرآهن اضافه شود. این ردیف برای  سانت�
شده از تیرآهن، ورق، ناودان�، نبش� و یا   های ساخته شمع

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

۰۵۰۳۰۳ 
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  کوبی و سپرکوبی پنجم. حفاری، شمعفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۳۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۳۴۱,۰۰۰

متر  سانت� ۲۴بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارج� تا 
های توخال� ساخته شده با سپر فلزی یا ورق که  و یا شمع

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

 های نرم.  متر در زمین ۱۲

۰۵۰۳۰۴ 

  

 مترطول ۶۶۶,۰۰۰

متر  سانت� ۲۴بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارج� تا 
های توخال� ساخته شده با سپر فلزی و یا ورق،  و یا شمع

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

 های سخت.  متر در زمین ۱۲عمق 

۰۵۰۳۰۵ 

  

 مترطول ۴۴,۰۰۰

 ۲به ازای هر  ۰۵۰۳۰۵و۰۵۰۳۰۴های  بها به ردیف اضافه
متر که به قطر خارج� لوله اضافه شود. این ردیف  سانت�

های توخال� ساخته شده از سپر فلزی یا ورق که  برای شمع
وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد نیز قابل پرداخت 

 است.

۰۵۰۳۰۶ 

 ۰۵۰۳۰۷ های فلزی. شمعخارج کردن انواع  مترطول ۱۷۹,۵۰۰  

  

 مترمربع ۳۱۷,۵۰۰

بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای کار، 
متر، در  ۱۲استقرار در محل سپرکوبی وکوبیدن تا عمق 

 حالت� که سپر در محل کوبیده شده باق� بماند.

۰۵۰۴۰۱ 

  

 مترمربع ۵۹۹,۰۰۰

استقرار در تهیه سپرفلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار، 
متر و خارج کردن  ۱۲محل سپرکوبی، کوبیدن آن تا عمق 

 سپر.

۰۵۰۴۰۲ 

 ۰۵۰۴۰۳ خارج کردن سپر فلزی . مترمربع ۱۷۱,۰۰۰  

  

 مترمUعب ۱,۹۲۰,۰۰۰

 ۲۰۰های نرم و پرکردن آن با بتن به عیار  کندن چاه در زمین
کیلوگرم سیمان در متر مUعب برای تقویت پی دیوارها و 

 ها.  پایه پل

۰۵۰۵۰۱ 

  

 مترمUعب ۲,۴۹۰,۰۰۰

کیلوگرم سیمان در متر مUعب، به  ۲۵۰تزریق بتن به عیار 
های آسیب دیده پیهای بتن�، با استفاده  منظور ترمیم قسمت

های  فلزی و بیرون کشیدن صندوقه. برحسب  صندوقهاز 
 حجم بتن مصرف�.

۰۵۰۵۰۲ 

  

 مترمUعب ۴۲,۴۰۰

در صورت استفاده از  ۰۵۰۵۰۲بها به ردیف  اضافه
های بتن�، در شرایط� که صندوقه در کار باق�  صندوقه

 بماند. برحسب حجم بتن مصرف�.

۰۵۰۵۰۳ 
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  کوبی و سپرکوبی پنجم. حفاری، شمعفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۳۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۱,۷۴۳,۰۰۰

در صورت استفاده از  ۰۵۰۵۰۲بها به ردیف  اضافه
های فلزی، در شرایط� که صندوقه در کار باق�  صندوقه

 بماند. برحسب حجم بتن مصرف�.

۰۵۰۵۰۴ 

  

 مترمربع ۸۰۲,۰۰۰

بارگیری سپر بتن� مسلح به ابعاد مختلف، حمل از دپوی 
محل ساخت، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن به 

 متر.  ۶عمق تا 

۰۵۰۶۰۱ 
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  فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگ/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگ/
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  فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگ/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگ/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۳۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمUعب ۱۴۴,۵۰۰  

، وقت� که  ۰۶۰۱۰۲و  ۰۶۰۱۰۱های  ردیفبها به  اضافه
 ها و شیروانیها انجام گردد . عملیات در شیب

۰۶۰۱۰۳ 

 مترمUعب ۱,۱۶۲,۰۰۰  

مرمت پیهای سنگ� با استفاده از قلوه سنگ و یا الشه سنگ 
 و دوغاب ریزی .

۰۶۰۱۰۴ 

 مترمUعب ۷۴۳,۵۰۰  

تهیه ، ساخت و نصب تور سنگ ( گابیون ) با تورسیم� 
 و قلوه سنگ گالوانیزه

۰۶۰۱۰۵ 

 مترمUعب ۱,۰۳۷,۰۰۰  

تهیه ، ساخت و نصب تور سنگ ( گابیون ) با تورسیم� 
 گالوانیزه و سنگ الشه .

۰۶۰۱۰۶ 

 ۰۶۰۲۰۱ در پی . ۱:۵بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترمUعب ۱,۱۱۲,۰۰۰  

 ۰۶۰۲۰۲ پی .در  ۱:۴بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترمUعب ۱,۱۴۱,۰۰۰  

 ۰۶۰۲۰۳ در پی . ۱:۳بنایی با سنگ الشه ومالت ماسه سیمان  مترمUعب ۱,۱۷۷,۰۰۰  

 مترمUعب ۲۹۲,۰۰۰  

برای  های بنایی با سنگ الشه در پی ، بها به ردیف اضافه
 بنایی در دیوار .

۰۶۰۳۰۱ 

 مترمربع ۱۲۶,۰۰۰  

 های بنایی با سنگ الشه ، بابت نماسازی بها به ردیف اضافه
. �Uبا سنگ الشه موزائی 

۰۶۰۴۰۱ 

 مترمربع ۳۳۹,۵۰۰  

های بنایی با سنگ الشه ، بابت نماسازی  بها به ردیف اضافه
 با سنگ با دبر ، با ارتفاع مساوی در هر رگ .

۰۶۰۴۰۲ 

  

 مترمUعب ۱۳۹,۵۰۰

های بنایی با سنگ الشه وقت� کار به  بها به ردیف اضافه
سنگ� بوده و صورت تعمیر آبشستگ� پی و پایه 

یUپارچ\� بخش قدیم و جدید ضروری باشد برحسب 
 حجم مرمت شده .

۰۶۰۴۰۳ 

 مترمربع ۴۸۶,۵۰۰  

های بنایی با سنگ الشه ، بابت نماسازی  بها به ردیف اضافه
 با سنگ سرتراش .

۰۶۰۴۰۴ 

 مترمUعب ۲۷۹,۰۰۰  

های بنایی با سنگ الشه در پی برای  بها به ردیف اضافه
 ها. پل و برید  رادیه

۰۶۰۴۰۵ 

 ۰۶۰۵۰۱ . ۱:۳بنایی با سنگ سرتراش و مالت ماسه سیمان  مترمUعب ۲,۵۴۵,۰۰۰  

 ۰۶۰۵۰۲ . ۱:۳بنایی با سنگ نیم تراش و مالت ماسه سیمان  مترمUعب ۲,۷۰۵,۰۰۰  

  

 مترمUعب ۱۵۹,۵۰۰

های قوس� شUل (این  بها برای بنایی در طاق پل اضافه
های قوس� تا دهانه  پل بها شامل بهای چوب بست اضافه

 متر است). ۱۰متر و خود  ۱۰

۰۶۰۶۰۱ 

 مترمUعب ۱۷۹,۰۰۰  

بها به عملیات بنایی سنگ� خارج از پی ، در صورت�  اضافه
 که بنایی در انحنا انجام شود.

۰۶۰۶۰۲ 
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  فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگ/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۳۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۱۵۲,۰۰۰

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

متر یW بار، برای حجم  ۱۰تا  ۵حجم بنایی واقع در ارتفاع 
متر دوبار و به همین ترتیب برای  ۱۵تا  ۱۰بنایی واقع در 

 های بیشترپرداخت میشود. ارتفاع

۰۶۰۶۰۳ 

  

 مترمUعب ۱۲۵,۰۰۰

از  تر بها به بناییهای سنگ� ، هرگاه عملیات بنایی پائین اضافه
تراز آب زیرزمین� انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین 

 الزام� باشد . اجرای عملیات، 

۰۶۰۶۰۴ 

  

 مترمUعب -۲۰۹,۰۰۰

های بنایی با سنگ، در صورت� که از  کسر بها به ردیف
های واقع در  بری ترانشه مصالح سنگ الشه حاصل از کوه

 مسیر استفاده شود.

۰۶۰۶۰۵ 

 مترمربع ۱۲۶,۵۰۰  

تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگ�، با تمام  عملیات الزم 
 و به هر شUل .

۰۶۰۶۰۶ 

  

 مترمربع ۱,۶۶۳,۰۰۰

های  مرمت نمای دیوارهای سنگ� به صورت تخلیه سنگ
آسیب دیده و جای\زین� با سنگ مرغوب و بندکش� 

 مربوط. 

۰۶۰۷۰۱ 

 ۰۶۰۸۰۱ دیوارهای سنگ�.بازسازی و احیای درز انقطاع در  مترمربع ۱,۳۶۰,۰۰۰  

 ۰۶۰۹۰۱ دسیمتر مUعب. ۱۵تا  ۱۰تهیه سنگ مالون به حجم تقریبی  عدد ۳۱,۲۰۰  

 ۰۶۱۰۰۱ های سنگ�. تهیه و مصرف چسب سنگ برای مرمت سازه کیلوگرم   
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  فصل هفتم. اندود و بندکش/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  فصل هفتم. اندود و بندکش/
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  فصل هفتم. اندود و بندکش/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۳۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۸۵,۹۰۰  

متر روی سطوح  سانت� ۱اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 . ۱:  ۳افق� ، قائم و مورب ، با مالت ماسه سیمان 

۰۷۰۱۰۱ 

 مترمربع ۱۱۳,۵۰۰  

متر روی سطوح  سانت� ۲اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 . ۱:  ۳افق� ، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

۰۷۰۱۰۲ 

 مترمربع ۱۳۶,۰۰۰  

متر روی سطوح  سانت� ۳اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 . ۱:  ۳افق� ، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

۰۷۰۱۰۳ 

 مترمربع ۲۰۳,۰۰۰  

متر روی سطوح  سانت� ۵ضخامت حدود اندود سیمان� به 
 . ۱:  ۳افق� ، قائم و مورب با مالت ماسه سیمان 

۰۷۰۱۰۴ 

  

 مترمربع ۶۷,۹۰۰

بندکش� نمای سنگ� با سنگ الشه موزائیW با مالت ماسه 
 ۵در سطوح افق� ، قائم یا مورب تا ارتفاع  ۱:  ۳سیمان 

 متر .

۰۷۰۲۰۱ 

  

 مترمربع ۴۶,۷۰۰

بادبر ، سرتراش ، نیم تراش و تمام بندکش� نمای سنگ� 
در سطوح افق� ،قائم یا  ۱:  ۳تراش  با مالت ماسه سیمان 

 متر. ۵مورب تا ارتفاع 

۰۷۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۳۳,۳۰۰

بهای بندکش� در دیوارهای سنگ� از هر نوع، در  اضافه
متر یW بار ،  ۱۰تا  ۵بها از  متر . این اضافه ۵ارتفاع بیش از 

دوبار و به همین ترتیب در ارتفاعات بعدی متر  ۱۵تا  ۱۰
 پرداخت میشود.

۰۷۰۲۰۳ 

  

 مترمربع ۱۸۹,۵۰۰

بهای بندکش� در دیوارهای سنگ� از هر نوع، وقت�  اضافه
عملیات بندکش�،  شامل تخلیه بندهای آسیب دیده و 

 پاکسازی بند نیز باشد ، برحسب سطح مرمت شده. 

۰۷۰۳۰۱ 

 مترطول ۱۱,۹۰۰  

پرکردن ترکها در ابنیه سنگ� با استفاده از مواد پرکننده مانند 
 مالت سیمان� و دوغاب برحسب متر طول ترک. 

۰۷۰۳۰۲ 

  
 مترمربع 

مرمت سنگ در ابنیه سنگ� با استفاده ازچسب سنگ و 
 نظایر آن .

۰۷۰۴۰۱ 
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  بندی فصل هشتم. قالب
 ۱۳۹۷ فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال

  

 

 
 

۴۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۸۰۱۰۱ تهیه وسایل وقالب بندی در پیها . مترمربع ۲۵۵,۰۰۰  

 مترمربع ۱۵۴,۵۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن 
 ریزی درجا.

۰۸۰۱۰۲ 

 مترمربع ۳۵۷,۰۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار 
 متر باشد . ۲حداکثر 

۰۸۰۲۰۱ 

 مترمربع ۳۷۴,۵۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار 
 متر باشد . ۳متر و حداکثر  ۲بیش از 

۰۸۰۲۰۲ 

 مترمربع ۴۷۷,۰۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار 
 متر باشد . ۵متر و حداکثر  ۳بیش از 

۰۸۰۲۰۳ 

 مترمربع ۵۲۴,۰۰۰  

دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار تهیه وسایل و قالب بندی 
 متر باشد . ۷متر و حداکثر  ۵بیش از 

۰۸۰۲۰۴ 

 مترمربع ۵۷۷,۵۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار 
 متر باشد . ۱۰متر و حداکثر  ۷بیش از 

۰۸۰۲۰۵ 

 مترمربع ۳۷۴,۵۰۰  

که از متر  ۵های با دهانه تا  تهیه وسایل قالب بندی تابلیه
 دال ساده تشUیل شده باشد.

۰۸۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۴۵۶,۵۰۰

 ۱۲متر تا  ۸های با دهانه  تهیه وسایل وقالب بندی تابلیه پل
 ۳متر، مرکب از تیر و دال وقت� که ارتفاع تا زیر تیر حداکثر 

 متر باشد .

۰۸۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۵۳۱,۰۰۰

 ۱۲متر تا  ۸های با دهانه  تهیه وسایل وقالب بندی تابلیه پل
 ۳متر، مرکب از تیر و دال وقت� که ارتفاع تا زیر تیر بیش از 

 متر باشد . ۵متر و حداکثر 

۰۸۰۳۰۳ 

 ۰۸۰۴۰۱ بها برای سطوح� از قالب که دارای انحنا باشد . اضافه مترمربع ۲۵۶,۰۰۰  

 مترمربع ۱۴۳,۵۰۰  

های قالب بندی هرگاه قالب الزاماً در کار  بها به ردیف اضافه
 باق� بماند .

۰۸۰۴۰۲ 

  

 مترمربع ۷۶,۳۰۰

بهای قالب بندی هرگاه عملیات در زیر تراز سطح  اضافه
های زیرزمین� انجام شود و آبUش� یا تلمبه موتوری  آب

 در حین اجرای کار ضروری باشد .

۰۸۰۴۰۳ 

 دسیمتر مUعب ۲۵,۹۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام 
 ، به استثنای کف سازیهای بتن� . مصالح الزم

۰۸۰۵۰۱ 

 دسیمتر مUعب ۱۶,۵۰۰  

تعبیه انواع درزها در کف سازیهای بتن� در موقع اجرا به 
 انضمام وسایل الزم ، بدون پرکردن درز .

۰۸۰۵۰۲ 

 مترمربع ۲۷۱,۰۰۰  

تهیه وسایل ، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 
 ریزش خاک در پیها در هر عمق .

۰۸۰۶۰۱ 
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  بندی فصل هشتم. قالب
 ۱۳۹۷ فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال

  

 

 
 

۴۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۲۲۷,۰۰۰

تهیه وسایل وچوب بست برای تثبیت جدارتونل در 
های سنگ� سخت ترکدار وسنگ� فرسوده و  زمین

 غیرهم\ن .

۰۸۰۷۰۱ 

 مترمUعب ۶۰۹,۵۰۰  

تهیه وسایل و چوب بست برای تثبیت جدار تونل در 
 های خاک� سخت و یا غیرمقاوم و ریزش� . زمین

۰۸۰۷۰۲ 

  
 مترمربع 

ها با قالب فلزی  وسایل وقالب بندی بتن پوشش� تونلتهیه 
. 

۰۸۰۸۰۱ 

  

 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی با پشت بند و داربست، سUوها و 
های لغزنده افق�، جهت بتن  تمام تجهیزات الزم برای قالب

 ها. پوشش� تونل

۰۸۰۸۰۲ 

  
 مترمربع 

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از ماشین جهت 
 ریزی نیوجرسیها به صورت پیوسته. بتن

۰۸۰۸۰۳ 

 مترمربع ۹۱۸,۰۰۰  

های چوبی پیوسته به ضخامت  تهیه مصالح و ایجاد پرچین
 متر . سانت� ۱۰

۰۸۰۹۰۱ 

 عدد ۳۲۸,۵۰۰  

های چوبی برای حصارهای  تهیه مصالح و کوبیدن پایه
 متر. ۲چوبی یا سیم خاردار و نظایر آن با ارتفاع تا 

۰۸۰۹۰۲ 

 مترمUعب ۴۳۹,۰۰۰  

های چوبی برحسب  ها و قیم تهیه مصالح و ایجاد داربست
 حجم فضایی کار انجام شده.

۰۸۱۰۰۱ 

 مترمربع ۵۱۸,۵۰۰  

های تخت آسیب دیده  تهیه وسایل و قالب بندی زیر دال
 برای اجرای بتن محافظ .

۰۸۱۱۰۱ 
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  فوالدی با میلMردفصل نهم. کارهای 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۴۴   

 
 

  فصل نهم. کارهای فوالدی با میلMرد
  

"���  
  

1'�� ���� �� . K�  ��Y �
# 4(� c
�� �� 
�>@ ���� 	
�� �Z���� �# K
� �H$> �� 8�� `�� �
��� IMT �
# 4(� ���!9  � 
%[H� �
�

 ��Y � 
��
#����� S��; VZg� �� � K�!C07  
E"; S��; 
 ?���� ����>
��� 	
� .�� ����Z ��C0� � �M�
\� �8�>(
� �>
Z�
# 	
� 

2�01� . ��!/ �� �	�0���7
��@ B!� 
 S��A� � ����O�� y�%� � �!�7 �� ?���� 	
� z!� ��
� �� (� � 8�� ��C0� ?���� ���� 	
�  �;� �>�9

��[> �Z���� K�
W� 4(� 
.�� �� 

3n�Z 	
�� . d/
60� � 
� K� K/
� ��� �� � ����9 ���/ 8�
A��� ���� 
���="!� �"Y
� �A� ��C0� �� �# (
!> ���� 	
�  c
�� �� ��0>
�

�E"67��Y '�� IMT � 8�� B!C07 	
� .��� �Z���� ��
/ ?���� 	
� 

48��� � z!� �=� 	�� (� � b�; �� d (� �
�� �!� �# K7��Y �� . � '�� (� 
�>@ 4(� '%> ���
� 	090501  '�� (� �=� '%> �

090502 K� �Z����  .��� 

5'�� ��!/ .  ��#��� F
A7�� 
7 	
��
# �01� ���@�� 	��� �%� �� 	
�10 .��� 8�� ����9 �C> �� ��� 

6'�� ��!/ .  090601  ��
# 	��� 8�!9 ��J/ �� �� ��
# �0>
� �*�
%� -
�7 �!�7 ��
� � �4��� �1���� -
�|>� �� �K"Z�� 	
��0� � '"�[� 	


��
# 4�!H# �1���� � R./ � 8�!9 4��� �
# �� �01� �!0l�� �8�A� 4��� ��
# 	��V=
; � ��E� �4��# BZ   R
i�� I�17 � �!�7 
� 8���� �
�

��
# kJ/ �1���� �!0l�� � 4
�!� 1� ���� 4
�!� ��
�  .� 
� V�
0� 4��# �� � 
� 4(� -�9�"!# �� 	�(� �� � ���  
%[H� � �H$> IMT �-�

 ��
# 	���7  ��
W� �� 8�� ���� �
# �� ��
# S�T)80 K�>
� K� �Z���� �(��
H� c�0�� �C> 
� 
 S
�� 8�!9 �� �H� ���  � 	�!9�
� 	
�� .���

 �"Y
� 
7 ��
# ���30 '�� �� �8
9�
# �� 	(��>��
� � ����"!#  090601  ��C0� �� �.M/ �# 4@ 8�0�� ��\7 �
M>� ���
# ��� ��M� � ��� 8��

K� ����9 �C> �� ���� 8�!�� ��
H� c�0�� �!g7  (� ��H!� ��� �"Y
� �l>
05 .���30  �� ��(
� ��� �01� ���
� ����"!#30  '�� (� ����"!#

� y.i �R./ �8�!9 ��� ��
� .�� ����Z �Z���� �$> � ��� �%� �� ?����  ��D �� K�
W� �Z���� �>�=l!� �(
!> ���� -(��� �
�

��
# LH# -
�7� (� m� .��@ ����[> �"!� �
� �
�  �/��� �"Y
� (� �� 
�5 K�>
� �"!� �!� V�
0� � ��# kJ/ b�� 8
=��� 
� �?���� 8�!9 	���  � 
�

��E� �.�
# ���� 4@ �Z�� �
� �
H� 
� �# _�
0� �!�Z 
� �� ?���� 8�!9�"!� 	�� �4
�!� R
i�� I�17 (� m� � ���> �   .� 
� �� 8�!9� 
�

 �
!D �� 4
�!� ��
�600 .��# ���>� -�9�"!# 

7 '�� �� .090602  B60� �%� �� ?���� '�� (� ��� �� 	�
A� ��!/ .��� 8�� ��C0� ��!/ �� 	�
#1!�7 � �
# �\� 	(
� 8�
�@

K� �Z���� .���  

  

@omransara



  فصل نهم. کارهای فوالدی با میلMرد
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۴۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۳۹,۱۰۰  

تا بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل\رد ساده به قطر  تهیه، 
 متر برای بتن مسلح با سیم پیچ� الزم. میل� ۱۰

۰۹۰۱۰۱ 

 کیلوگرم ۳۴,۵۰۰  

 ۱۲بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل\رد ساده به قطر  تهیه، 
 متر برای بتن مسلح با سیم پیچ� الزم. میل� ۱۸تا 

۰۹۰۱۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۶,۸۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل\رد آجدار از نوع 
AII   متر برای بتن مسلح با سیم پیچ�  میل� ۱۰به قطر تا
 الزم.

۰۹۰۲۰۱ 

  

 کیلوگرم ۲۹,۰۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل\رد آجدار از نوع 
AII   متر برای بتن مسلح با سیم پیچ�  میل� ۱۸تا  ۱۲به قطر
 الزم.

۰۹۰۲۰۲ 

  

 کیلوگرم ۲۷,۶۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل\رد آجدار از نوع 
AII   متر برای بتن مسلح با  میل�   ۲۰و بیش از    ۲۰به قطر

 سیم پیچ� الزم.

۰۹۰۲۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۷,۶۰۰

 تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل\رد آجدار از نوع

AIII  متر برای بتن مسلح با سیم پیچ�  میل� ۱۰به قطر تا
 الزم.

۰۹۰۲۰۴ 

  

 کیلوگرم ۲۹,۵۰۰

 تهیه ، بریدن ، خم کردن و کارگذاشتن میل\رد آجدار از نوع

AIII  متر برای بتن مسلح با سیم  میل� ۱۸تا  ۱۲به قطر
 پیچ� الزم.

۰۹۰۲۰۵ 

  

 کیلوگرم ۲۸,۱۰۰

 تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل\رد آجدار از نوع

AIII  متر برای بتن مسلح با  میل�  ۲۰و بیش از   ۲۰به قطر
 سیم پیچ� الزم.

۰۹۰۲۰۶ 

  

 کیلوگرم ۴۲,۸۰۰

تهیه شبUه میل\رد پیش جوش(مش) ساخته شده از میل\رد 
ساده، به انضمام بریدن و کارگذاشتن همراه با سیم پیچ� 

 الزم.

۰۹۰۳۰۱ 

  

 کیلوگرم ۴۲,۸۰۰

تهیه شبUه میل\رد پیش جوش (مش) ساخته شده از 
به انضمام بریدن و کارگذاشتن همراه با سیم  میل\رد آجدار ،

 پیچ� الزم.

۰۹۰۳۰۲ 

  

 کیلوگرم ۱,۹۷۰

های میل\رد چنانچه عملیات پائین تر از  بها به ردیف اضافه
های زیرزمین� انجام شود و آبUش� با تلمبه موتوری در  آب

 حین اجرای کار ضروری باشد.

۰۹۰۴۰۱ 

 ۰۹۰۵۰۱ با جوشUاری الزم .تهیه و نصب میل مهار  کیلوگرم ۴۷,۸۰۰  

 ۰۹۰۵۰۲ تهیه و نصب میل  مهار با پیچ و مهره . کیلوگرم ۶۲,۵۰۰  
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  فصل نهم. کارهای فوالدی با میلMرد
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۵۸,۸۰۰

مهار دنده شده (بولت) از هر نوع  تهیه، ساخت و نصب میل
های الزم  میل\رد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذاری در محل

 ریزی.  ، قبل از بتن

۰۹۰۵۰۳ 

 کیلوگرم ۸,۵۴۰  

وقت�  ۰۹۰۵۰۲و   ۰۹۰۵۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 مهاربندی به صورت شبUه انجام گردد .

۰۹۰۵۰۴ 

 ۰۹۰۵۰۵ تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله تپانچه. عدد ۱۷,۰۰۰  

  

 کیلوگرم 

تهیه کابل وسایر مصالح و وسایل الزم و انجام عملیات 
های  سازه کشیدن کابل ، در مهاربندی و درزگیری ترک
 شده . آسیب دیده و نظایر آن، برحسب وزن کابل نصب

۰۹۰۶۰۱ 

  

 کیلوگرم ۶۵,۴۰۰

تهیه بولت و سایر مصالح و وسائل الزم و انجام عملیات 
پس کشیدن قطعات بتن� به روش جW بولت برای 

های بتن� برحسب وزن بولت و  درزگیری ترک در سازه
 ملحقات. 

۰۹۰۶۰۲ 

  

 کیلوگرم 

های  وسایر مصالح و وسایل الزم واجرای کابل تهیه کابل
ها و نظایر آن با ادوات  ها ، پل مهاری در دیوارها ، تونل

 ها . مربوطه با مهار نقطه ای کشیده شده، برحسب وزن کابل

۰۹۰۷۰۱ 

  

 کیلوگرم 

های مهاری وسایر مصالح و وسایل الزم و اجرای  تهیه میل
ها و نظایر آن  ، پل ها های مهاری در دیوارها ، تونل میل

 بدون مهار نقطه ای و کشش، برحسب وزن میله.

۰۹۰۷۰۲ 

  

 کیلوگرم 

تهیه، بریدن، تراشUاری، خم کاری، رزوه کردن میل\رد از 
، سوراخUاری سطح بتن و کارگذاشتن میل\رد و AII نوع 

 رول پالک نمودن آن جهت ترمیم بتن یا موارد مشابه .

۰۹۰۸۰۱ 

  
 کیلوگرم 

های میل\رد وقت� که از میل\ردهای  بها به ردیف اضافه
 دار استفاده گردد برحسب وزن میل\رد.  آجدار پوشش

۰۹۰۸۰۲ 

 ۰۹۰۸۰۳ تهیه و نصب میل مهار دو  سر رزوه با پیچ و مهره. کیلوگرم ۷۲,۸۰۰  
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  فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
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  فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۴۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۴۹,۴۰۰  

های فلزی به دهانه  تهیه مصالح، نصب تیرها و بادبندهای پل
 متر ، در هر ارتفاع. ۲۴تا 

۱۰۰۱۰۱ 

 کیلوگرم ۶۲,۶۰۰  

های فلزی به  تهیه مصالح، نصب خرپاها و بادبندهای پل
 متر ، در هر ارتفاع. ۲۴دهانه تا 

۱۰۰۲۰۱ 

 کیلوگرم ۴۴,۵۰۰  

گیر به  گالریهای بهمنتهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب 
 طور کامل با استفاده از مقاطع نرمال.

۱۰۰۳۰۱ 

  
 کیلوگرم 

گیر به  تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب گالریهای بهمن
 های فوالدی. طور کامل با استفاده از لوله

۱۰۰۳۰۲ 

  
 کیلوگرم 

ها وساخت و  بندی داخل تونل تهیه مصالح فلزی برای کالف
 کامل، در حال� که در کار بماند.ها به طور  نصب آن

۱۰۰۳۰۳ 

  

 مترطول 

ای  تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه
متر،  میل� ۲۵جایی  دار خارج� با میزان جابه فوالدی دندانه

بندی و پیج و مهره مربوط در سطح  با ورقه الستی�U آب
 روی پل.  اتومبیل

۱۰۰۴۰۱ 

  

 مترطول 

ای  کامل پوشش درز انبساط شانهتهیه مصالح و نصب 
متر،  میل� ۵۰جایی  دار خارج� با میزان جابه فوالدی دندانه

بندی و پیج و مهره مربوط در سطح  با ورقه الستی�U آب
 روی پل.  اتومبیل

۱۰۰۴۰۲ 

 کیلوگرم ۴۶,۰۰۰  

تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب پوشش فلزی برای درز 
 ها. انبساط در پل

۱۰۰۴۰۳ 

  

 مترطول ۶۰۶,۰۰۰

هرگاه انجام  ۱۰۰۴۰۲و  ۱۰۰۴۰۱های  بها به ردیف اضافه
ها به منظور جای\زین� درز  عملیات مذکور در این ردیف

 انبساط موجود انجام شود.

۱۰۰۴۰۴ 

  

 کیلوگرم ۱۱,۴۰۰

هرگاه انجام عملیات مذکور در  ۱۰۰۴۰۳بها به ردیف   اضافه
موجود انجام به منظور جای\زین� پوشش فلزی   این ردیف

 شود.

۱۰۰۴۰۵ 

 ۱۰۰۵۰۱ به هر اندازه.   Hهای فلزی با مقطع  تهیه شمع کیلوگرم   

 ۱۰۰۵۰۲ ای به هر اندازه. های فلزی لوله تهیه شمع کیلوگرم ۳۵,۰۰۰  

 کیلوگرم ۲۵,۸۰۰  

تهیه سپر فلزی به هر اندازه، در صورت� که سپر در محل 
 کوبیده شده باق� بماند.

۱۰۰۵۰۳ 

 کیلوگرم ۲۸,۸۰۰  

به هر قطر برای عملیات  (CASING)های فلزی  تهیه لوله
 حفاری، در صورت� که لوله در محل حفاری باق� بماند.

۱۰۰۵۰۴ 
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  فصل دهم. کارهای فوالدی سنگین
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۴۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۵۷,۵۰۰  

های چوبی و بتن�  تهیه و نصب حفاظ فلزی نوک شمع
 ساخته. پیش

۱۰۰۵۰۵ 

 کیلوگرم ۳۳,۲۰۰  

ناودان�، نبش� یا ترکیبی تهیه شمع فلزی از تیر آهن، ورق، 
 از آنها.

۱۰۰۵۰۶ 

  

 کیلوگرم ۱۳۰,۵۰۰

کاری، برش،  تعمیر و مرمت تیرهای فلزی شامل وصله
درصد افزایش وزن قطعه  ۵جوشUاری، آهنگری با حداکثر 

 تحت تعمیر در محل.

۱۰۰۶۰۱ 

 کیلوگرم ۴۹,۶۰۰  

های  تقویت تیرهای فلزی به وسیله ورق و مقاطع پروفیل
 برحسب وزن اضافه شده.نورد شده 

۱۰۰۶۰۲ 

  

 کیلوگرم ۹۱,۹۰۰

تعمیر و مرمت خرپاهای فلزی شامل وصله کاری، برش، 
درصد افزایش وزن قطعه  ۵جوشUاری، آهنگری با حداکثر 

 تحت تعمیر در محل برحسب وزن اضافه شده .

۱۰۰۷۰۱ 

 کیلوگرم ۶۲,۰۰۰  

های نورد  تقویت خرپاهای فلزی به وسیله ورق وپروفیل
 شده بر حسب وزن اضافه شده.

۱۰۰۷۰۲ 

 کیلوگرم ۳۱,۷۰۰  

های فوالدی  تهیه مصالح، ساخت و نصب دال پل از ورق
 های فلزی با هر دهانه و ارتفاع. برای پل

۱۰۰۸۰۱ 

 کیلوگرم ۴۰,۱۰۰  

گیر و نظایر  های بهمن تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ
 مشابه.آن، از قطعات نورد شده، ورق و سایر  مقاطع 

۱۰۰۹۰۱ 
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Nفصل یازدهم. کارهای فوالدی سب  
 ۱۳۹۷رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۵۰   

 
 

Nفصل یازدهم. کارهای فوالدی سب  
"���  

  

1'�� ���� �� .   ��Y �
# 4(� c
�� �� 
�>@ �Z���� �# K
�K� S��; VZg� �� � d���7 4(� IMT �
# 4(� ���!9  
 ?���� ����>
��� 	
�

S��; .�� ����Z ��C0� � �M�
\� 8�>(
� �>
Z�
# 	
� 

2'�� -
�7 �� .  ���
H� 	
��
# � 4�( �0� �!0l�� � �	�
O5�� �8��� � z!� ��E� �	�
O��; �	�
OZ���� �	�
O��� 	
�� ��%� �� 	
�

 .��� 8�� ��C0��01� �!0l�� �8��� � z!� �����O�� y�%� � �!�7 �� ?���� 	
�  ��!/ �� �4@ �0>
� � ���  (� � 8�� ��C0� ?���� ���� 	
�

��
W� ��
� �� .�� ����[> �Z���� 4(� ��
W� 
 
�� 

3'�� . K� �� (
!> 
�>@ 	��;� �# �%� �� (� K
� K� � K0# K� �01� ����� 	(
� K� � K0#  	(
� '�� (� �>
9��; 
�>@ �%� 	
�  ?���� 	
�

K� �Z���� .��� 8�� ��C0� ��!/ �� �
# K9�0#��� � B6� �"/ (� K�
> �
��� .��� 

4 '�� �� 8�� 8��� �
# �� 8��� � z!� .110201  F�> (�8.8  
10.9 K� 8�� ����9 �C> ��  
%[H� �� �;�7 
� �  81!>���
9  �!$� �� ���
�

'�� >
05 
�K� K����� -�> �2�� F�> (� ��� y�%� 8��� � z!� �l .��
� 

5 #0�� .110203 "	�. ���� 6,
7��&�� 8��� "7��9 � ��  ��,
� "� ��100 (� ����
�  �0 ��	� :��$; -0� ���)��� ����� <=> "?7�@A B!��

(� "=��C� ���,� #0�� 9� ���@. "� �+ 8�D� E��! ��F
� .��! 

6 '�� .110105 ������
9 ��6� ��E� � ���� �4��#(
� �� ?�� _!�@ 	
�  ���� ����
9 4��#(
� Q$� �# K7��Y �� ���� �\� �� 8��

 '�� (� ��
� �C>110702 K� 8�
A���  .��� 

7'�� (� d�� �Z���� 
� .  	
�110702  �110801.�E!> (
6� ���� 4@ �� �=� '�� �Z���� � 

8 '�� �� .110501���� � �B!> 
 � 
 ���� .��� 
����
# K"�\7 *�
%� �1; �8�
A��� ���� 	
� 

9 '�� �� .110502���� � 8�=0# 	
� .��� 
����
# K"�\7 *�
%� �1; �8�
A��� ���� ��� 

10'�� 	
�� �� .  	
�110501  �110502�01� � ��� � K#
Z  
!"�D 	
� �01� �� � ��� 8�H> �M�
\� 	1� '�� (� 
�  �?���� S�%� 	
�

K� �Z���� � �M�
\� .���9  

11 ��
[W 
� d!7
������O�� �>� 	���� �
� 
��"�
7 �
� .10 ± 75 �
� K>(�  
%[H� .��
� 4��O!�  K0�  
%[H� � �H$> I�
J� �
� 
�

 .��
� 4
�!� 

11-1 ."#!� �7 �� ?���� �����!� ��;� � *�
%�	 �K  � �0>
�)K �1	� "�D (� �Y
� ���� � ��
[> ���! 
 n
Z �����	 1� ��0 ��V9�
# � _%>	 

 (8���
� �� 4��� �\AY � ����  
��"�
7 �
��� c
�� ��' 
�	 �!L �!0K � �� ?���� S�%� �� 8��� �7 
�� �����!!� .��� �Z���� �  

11-2 �� . �!�7 �01� ���@�� ��C0��  �K7
D.T� 	
��"�
7 	��;� � _%> 	����!�7 �%� (� 
��"�
7 �\AY _%> �  �� B�A� � �E!� � B��6� 	
�

����� K� �Z���� � �M�
\� 
�� .��� 

11-3'�� ��!/ �� �KO!���7 	
��"�
7 �� ?���� ���� � *�
%� ��� � 	�!9�
� �01� . ����� �� 	
�  ��� �01� � ��� 8�� ��C0� 
��

�
�0H!� �� �
� (
!>  ��Y �� ���(
� �>
9��; �Z���� � ���9 �
\� ��!/ K�>  ��Y 	� .��!9  

11-4�!��7  
!"�D �� . 
��"�
7 
� 
 �\AY 4�!5�� �� (
!>  ��Y ��� 01� ��"�
7� 4�!5��  S�
��60 �Y�� 01��  �%� (�) _%> ���� 	
��

 (B�A� � �E!�.��� �M�
\�  

@omransara



Nفصل یازدهم. کارهای فوالدی سب  
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۵۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم 

تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از ورق گالوانیزه 
ها و  راه و پلهای  ها و اتصاالت مربوط برای کناره با پایه

 نظایر آن، از نوع خارج�.

۱۱۰۱۰۱ 

  

 کیلوگرم ۵۴,۳۰۰

تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از ورق گالوانیزه 
ها و  های راه و پل ها و اتصاالت مربوط برای کناره با پایه

 نظایر آن، از نوع ساخت داخل کشور.

۱۱۰۱۰۲ 

  

 کیلوگرم 

تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از جنس 
های راه و  ها و اتصاالت مربوط برای کناره آلومینیوم با پایه

 ها و نظایر آن.  پل

۱۱۰۱۰۳ 

  

 کیلوگرم 

تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از جنس فوالد 
ها و اتصاالت  با پایه Powder Coatرنگ شده پودری 
ها و نظایر آن، از نوع  های راه و پل مربوط برای کناره

  ساخت داخل کشور. 

۱۱۰۱۰۴ 

 کیلوگرم ۶۱,۶۰۰  

های آجدار فوالدی به ابعاد مختلف  تهیه و نصب تسمه
 برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم.

۱۱۰۲۰۱ 

 کیلوگرم ۳۱,۴۰۰  

گیر فوالدی در قطعات  تسمههای  تهیه و جاگذاری زبانه
 ساخته بتن� برای مسلح کردن خاک. پیش

۱۱۰۲۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۰,۷۰۰

در  ۱۱۰۲۰۲و  ۱۱۰۲۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
میUرون  ۱۰۰ها به میزان  ها و زبانه صورت� که تسمه

 گالوانیزه شوند.

۱۱۰۲۰۳ 

 کیلوگرم ۴۷,۵۰۰  

تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیم� (فنس) به هر 
 شUل و اندازه ونصب کامل آن . 

۱۱۰۳۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۸۰۰

تهیه، ساخت و کارگزاری پایه، دستک فلزی از نبش�، 
سپری، ناودان�، تیرآهن ومانند آن، برای نصب سیم خاردار 

 یا تور سیم� وسایر کارهای مشابه. 

۱۱۰۳۰۴ 

 کیلوگرم ۵۵,۶۰۰  

پناه با نبش�، ناودان�  تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان
 ها.  و مانند آن

۱۱۰۳۰۵ 

 کیلوگرم ۵۹,۲۰۰  

های  پناه با پروفیل تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان
 توخال�. 

۱۱۰۳۰۶ 

 کیلوگرم ۴۴,۰۰۰  

تهیه و نصب تور سیم�  گالوانیزه حصاری برای حفاظ 
 ها با لوازم اتصال.  ها و مانند آن ها، پل اطراف جاده

۱۱۰۳۰۷ 

 ۱۱۰۳۰۸ تهیه و نصب سیم خاردار با اتصاالت الزم.  کیلوگرم ۴۲,۷۰۰  

 کیلوگرم ۵۵,۳۰۰  

های چدن�، برای تخلیه  تهیه و نصب لوله، ل\نچه و درپوش
 ها و موارد مشابه.  های سطح� روی پل آب

۱۱۰۴۰۱ 
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Nفصل یازدهم. کارهای فوالدی سب  
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۵۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۴۱,۰۰۰

ها  های مربوط و نصب آن های چدن� با قاب تهیه درپوش
به انضمام تهیه و به کاربردن مصالح الزم  روی چاهUها، 

 ها.  برای تحUیم قاب

۱۱۰۴۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۲,۹۰۰

ها از  های فلزی روی آبروها و کانال تهیه و نصب دریچه
های الزم با  ناودان�، تیرآهن، ورق وسایر پروفیل

 جوشUاری و ساییدن.

۱۱۰۴۰۳ 

 کیلوگرم ۷۴۰  

های فوالدی در آبروها ونظایر آن به  لوله ها و نیم نصب لوله
 هر قطر. 

۱۱۰۵۰۱ 

 ۱۱۰۵۰۲ دار در آبروها به هر قطر. کنگره های مونتاژ و نصب لوله کیلوگرم ۳,۲۹۰  

 کیلوگرم ۴۸,۳۰۰  

گاباریت) با  سنج ( های ارتفاع تهیه و نصب شاخص
 های نورد شده.  پروفیل

۱۱۰۶۰۱ 

  

 کیلوگرم ۸,۵۷۰

دیده  نظیر انواع  تعمیر و مرمت قطعات فلزی آسیب
پناه و پایه تابلو، برحسب وزن قطعه  گاردریل، نرده، جان

 تعمیرشده.

۱۱۰۷۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱,۴۴۰

آوری قطعات فلزی از سطح راه (اعم از سالم یا  جمع
پناه و پایه تابلو،  دیده)، نظیر انواع گاردریل، نرده، جان آسیب

بندی و حمل به  شامل بازکردن، برشUاری، دسته
 راهدارخانه.

۱۱۰۷۰۲ 

 کیلوگرم ۱۳,۴۰۰  

ترفیع داده ترفیع انواع گاردریل برحسب وزن کل گاردریل 
 شده.

۱۱۰۸۰۱ 

 ۱۱۰۹۰۱ متر. میل� ۵٫۲شده به ضخامت  ای رنگ پایه لوله تهیه  کیلوگرم ۴۹,۰۰۰  

 ۱۱۰۹۰۲ متر. میل� ۴شده به ضخامت  ای رنگ تهیه پایه لوله کیلوگرم ۴۶,۰۰۰  

 ۱۱۰۹۰۳ متر. میل� ۵شده به ضخامت  ای رنگ تهیه پایه لوله کیلوگرم ۴۴,۵۰۰  

 ۱۱۰۹۰۴ متر. میل� ۶٫۳تا  ۹٫۲شده به ضخامت  تهیه پایه پروفیل رنگ کیلوگرم ۴۱,۰۰۰  

 ۱۱۰۹۰۵ متر. میل� ۶٫۵تا  ۵٫۴شده به ضخامت  تهیه پایه پروفیل رنگ کیلوگرم ۳۸,۰۰۰  

 کیلوگرم ۳۷,۰۰۰  

 ۱۴۰×۱۴۰شده به ابعاد باالتر از  تهیه پایه پروفیل رنگ
 و نبش�. متر به همراه صفحه پایه  میل�

۱۱۰۹۰۶ 

 کیلوگرم ۵۰,۸۰۰  

متر جهت  میل� ۴۰×۴۰تهیه پایه پروفیل رنگ شده به ابعاد 
 نصب تابلو به صورت غیردفن� (جوش به نرده و ...).

۱۱۰۹۱۱ 

 ۱۱۰۹۲۱  (رده مهندس�). EGPتهیه شبرنگ  مترمربع ۵۹۰,۰۰۰  

 مترمربع ۱,۰۰۰,۰۰۰  

 Yellowgreen(پربازتاب) یا  HIPتهیه شبرنگ 
 زرد).- (فلوئورسنت سبز

۱۱۰۹۲۲ 
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  فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتن/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۵۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۸۱۸,۵۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شUسته، از 
کیلوگرم سیمان در متر مUعب  ۱۰۰ای، با  مصالح رودخانه

 بتن.

۱۲۰۱۰۱ 

  

 مترمUعب ۸۸۸,۵۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شUسته، از 
کیلوگرم سیمان در متر مUعب  ۱۵۰ای، با  مصالح رودخانه

 بتن .

۱۲۰۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۹۵۷,۵۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شUسته، از 
مUعب  کیلوگرم سیمان در متر ۲۰۰ای، با  مصالح رودخانه

 بتن .

۱۲۰۱۰۳ 

  

 مترمUعب ۱,۰۳۶,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شUسته، از 
کیلوگرم سیمان در متر مUعب  ۲۵۰ای، با  مصالح رودخانه

 بتن.

۱۲۰۱۰۴ 

  

 مترمUعب ۱,۱۰۵,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شUسته، از 
کیلوگرم سیمان در متر مUعب  ۳۰۰ای، با  مصالح رودخانه

 بتن .

۱۲۰۱۰۵ 

  

 مترمUعب ۱,۱۶۷,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شUسته، از 
کیلوگرم سیمان در متر مUعب  ۳۵۰ای، با  مصالح رودخانه

 بتن.

۱۲۰۱۰۶ 

  

 مترمUعب ۱,۲۲۷,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا شUسته ، 
کیلوگرم سیمان در متر مUعب  ۴۰۰ای، با  مصالح رودخانهاز 

 بتن.

۱۲۰۱۰۷ 

 مترمUعب ۷۳,۷۰۰  

های بتن ریزی چنانچه بتن در  بها به ردیف اضافه
 متر یا کمتر اجرا شود. سانت� ۱۵های  ضخامت

۱۲۰۲۰۱ 

 مترمUعب ۸۳,۸۰۰  

ها تا  بهای بتن ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه پل اضافه
 متر . ۳ارتفاع حداکثر 

۱۲۰۲۰۲ 

 مترمUعب ۱۱۰,۵۰۰  

ها،  پل ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه بهای بتن اضافه
 متر  باشد. ۵تا  ۳ریزی بیش از  هرگاه ارتفاع محل بتن

۱۲۰۲۰۳ 

 مترمUعب ۱۴۵,۵۰۰  

ها،  پل ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه بهای بتن اضافه
 متر  باشد. ۷تا  ۵ریزی بیش از  محل بتنهرگاه ارتفاع 

۱۲۰۲۰۴ 

 مترمUعب ۱۹۱,۵۰۰  

ها،  پل ریزی از پی به باال در دیوارها و پایه بهای بتن اضافه
 متر  باشد. ۹تا  ۷ریزی بیش از  هرگاه ارتفاع محل بتن

۱۲۰۲۰۵ 

 مترمUعب ۲۵۲,۰۰۰  

ها،  پل پایهریزی از پی به باال در دیوارها و  بهای بتن اضافه
 متر  باشد. ۱۱تا  ۹ریزی بیش از  هرگاه ارتفاع محل بتن

۱۲۰۲۰۶ 
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  فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتن/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۵۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمUعب ۹۱,۲۰۰  

ها (دال، تیر و  روی پل ریزی تابلیه و پیاده بهای بتن اضافه
 متر باشد. ۵تیرچه) ، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا 

۱۲۰۲۰۷ 

 مترمUعب ۱۰۴,۵۰۰  

ریزی از  در بتن های بتن ریزی هرگاه بها به ردیف اضافه
 پمپ استفاده شود .

۱۲۰۲۰۸ 

  
 مترمUعب 

ریزی در شرایط  های بتن درجا برای بتن بها به ردیف اضافه
 ریزی باشد. سازی محل بتن غیر متعارف که نیازمند آماده

۱۲۰۲۰۹ 

 مترمUعب ۱۳۷,۰۰۰  

ریزی که در زیر سطح آب انجام  بها به هر نوع بتن اضافه
 انجام کار با تلمبه موتوری الزام� باشد.شود و آبUش� حین 

۱۲۰۲۱۰ 

 ۱۲۰۲۱۱ های بتن�. زبر کردن و شیار انداختن سطح رویه مترمربع   

 ۱۲۰۲۱۲ های بتن�. کش� و مرتعش کردن رویه بهای ماله اضافه مترمربع   

 مترمUعب ۳۶,۱۰۰  

ریزی در صورت مصرف بتن در  های بتن بها به ردیف اضافه
 بتن مسلح.

۱۲۰۲۱۳ 

  

 مترمربع ۱۰۰,۵۰۰

تهیه بتن وبتن پاش� ( شات کریت ) جهت مرمت سطوح 
کیلوگرم  ۳۰۰ها و نظایر آن با بتن  بتن� و تثبیت ترانشه

 متر. سانت� ۳سیمان در هر متر مUعب به ضخامت 

۱۲۰۳۰۱ 

  
 مترمUعب 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق جهت تثبیت و تحUیم 
 آن با مالت ماسه سیمان.ها و نظایر  ترانشه

۱۲۰۴۰۱ 

  
 تن 

تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق جهت تثبیت و تحUیم 
 ها و نظایر آن با دوغاب سیمان. ترانشه

۱۲۰۴۰۲ 

  

 کیلوگرم 

اختالط و کاربرد انواع افزودنیها  در بتن مانند ضدیخ، 
ها، میUروسیلیس،  بندی، ضدترک، تندگیر و کندگیرکننده آب

 ها. کننده روان ها و فوق کننده روان

۱۲۰۵۰۱ 

 مترمUعب ۱۳,۲۰۰  

پاش�، درصورت� که  ریزی یا بتن های بتن بها به ردیف اضافه
 شن و ماسه بتن از سنگ کوه� تهیه شود. 

۱۲۰۶۰۱ 

 کیلوگرم ۱  

ها به  در بتن ویا مالت ۲بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه
 . ۱جای سیمان نوع 

۱۲۰۷۰۱ 

 کیلوگرم ۲۸  

ها  در بتن و یا مالت ۵بها برای مصرف سیمان نوع  اضافه
 . ۱به جای سیمان نوع 

۱۲۰۷۰۲ 

  

 کیلوگرم ۱,۴۳۰

بها برای مصرف سیمان اضاف� نسبت به عیار درج  اضافه
های بتن ریزی در صورت� که از سیمان نوع  شده در ردیف

 استفاده شود . ۱

۱۲۰۷۰۳ 
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  فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتن/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۵۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

۸,۸۸۰ 

  -مترمUعب 
 کیلومتر

ساز تا محل  حمل بتن با تراک میUسر از محل دستگاه بتن
مصرف، به ازای هر یW کیلومتر . کسر کیلومتر به تناسب 

 محاسبه میشود.

۱۲۰۸۰۱ 

 دسیمتر مUعب ۴۹,۵۰۰  

انجام گروتینگ ( پرکردن) با مصالح و مواد با افت صفر در 
 های مورد نظر . محل

۱۲۰۹۰۱ 

 دسیمتر مUعب ۱۵۹,۵۰۰  

، هرگاه از گروت پمپ استفاده  ۱۲۰۹۰۱بها به ردیف  اضافه
 شود .

۱۲۰۹۰۲ 
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  ساخته فصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتن/ پیش
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۵۸   

 
 

  ساخته پیشفصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتن/ 
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  ساخته فصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتن/ پیش
 ۱۳۹۷رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۵۹   

 
 

       

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

 مترمUعب ۵۵۴,۰۰۰  

متر و  ۱۰ساخته به طول  بارگیری و حمل  تیرهای بتن� پیش
 کمتر، از محل ساخت و باراندازی در کیلومتر اول. 

۱۳۰۱۰۱ 

  

 مترمUعب ۳,۳۸۸,۰۰۰

ساخته به طول بیش از  بارگیری و حمل  تیرهای بتن� پیش
متر، از محل ساخت و باراندازی در کیلومتر  ۲۰متر تا  ۱۰

 اول. 

۱۳۰۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۱۱,۰۰۰

متر و کمتر  ۱۰ساخته به طول  بهای حمل تیرهای بتن� پیش
در صورت� که فاصله حمل از محل بارگیری تا محل نصب، 

باشد؛ برای هر کیلومتر اضافه بر یW بیش از یW کیلومتر 
کیلومتر اول بر حسب حجم تیر. (کسر کیلومتر به تناسب 

 محاسبه میشود).

۱۳۰۱۰۳ 

 ۱۳۰۱۰۴ متر و کمتر . ۱۰ساخته به طول  نصب تیرهای بتن� پیش مترمUعب ۷۱۸,۰۰۰  

 مترمUعب ۵,۱۱۰  

متر که به طول تیر  ۵به ازای هر  ۱۳۰۱۰۳بها به ردیف اضافه
 متر به تناسب محاسبه میشود. ۵اضافه شود، کسر 

۱۳۰۱۰۵ 

 مترمUعب ۴,۳۹۵,۰۰۰  

متر که به طول تیر  ۵به ازای هر  ۱۳۰۱۰۴بها به ردیف اضافه
 متر به تناسب محاسبه میشود. ۵اضافه شود، کسر 

۱۳۰۱۰۶ 

  

 مترمربع ۲۹۶,۵۰۰

 ۵ساخته به ضخامت  تهیه و نصب قطعات بتن� پیش
های واقع  بندی دال به منظور قالب (PREDALL)متر  سانت�

 های بزرگ. بین تیرها، در پل

۱۳۰۲۰۱ 

  

 مترمUعب ۴,۱۲۱,۰۰۰

ساخته با سطح مقطع  های بتن� پیش تهیه و نصب جدول
کیلوگرم  ۲۵۰متر مربع با بتن به عیار  ۰٫۱تا  ۰٫۰۵بیش از 

 .۱:۵ماسه سیمان  مالت و  مUعب سیمان در متر

۱۳۰۳۰۱ 

  

 مترمUعب ۳,۵۵۳,۰۰۰

کیلو  ۳۰۰ساخته با عیار   تهیه و نصب قطعات بتن� پیش
ها  ها، درپوش چاه سیمان در متر مUعب، برای دال روی کانال

 ها و موارد مشابه . و قنات

۱۳۰۳۰۲ 

 مترمUعب ۲,۳۴۲,۰۰۰  

تهیه و جاگذاری بلوکهای حفاظ (گاردبلوک) ،با بتن به عیار 
 مUعب بتن . کیلوگرم سیمان در متر ۲۵۰

۱۳۰۳۰۳ 

  

 مترمUعب ۴,۸۶۴,۰۰۰

کیلو  ۳۵۰تهیه و نصـب قطعات بتن� پیش ساخته با عیار 
متر مUعب برای  ۰٫۲۱سیمان در متر مUعب و حجم تا 

 مسلح کردن خاک.

۱۳۰۳۰۴ 

  

 مترمUعب ۴,۲۳۷,۰۰۰

کیلو  ۳۵۰تهیه و نصـب قطعات بتن� پیش ساخته باعیار
متر  ۰٫۶۰تا  ۰٫۲۱از سیمان در متر مUعب و حجم بیش 

 مUعب برای مسلح کردن خاک.

۱۳۰۳۰۵ 

 مترمUعب ۲,۷۳۳,۰۰۰  

تهیه و نصب بلوکهای بتن� جداکننده ترافیW ( نیوجرس� 
 کیلوگرم سیمان در متر مUعب بتن. ۳۵۰باریر) با بتن به عیار 

۱۳۰۴۰۱ 

@omransara



  ساخته فصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتن/ پیش
 ۱۳۹۷رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۶۰   

 
 

       

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

 مترطول ۱۹۴,۵۰۰  

با متر،  سانت� ۲۰تهیه و نصب لوله سیمان� به قطر داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مUعب بتن . ۳۰۰بتن به عیار 

۱۳۰۵۰۱ 

 مترطول ۲۲۹,۰۰۰  

متر، با  سانت� ۲۵تهیه و نصب لوله سیمان� به قطر داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مUعب بتن . ۳۰۰بتن به عیار 

۱۳۰۵۰۲ 

 مترطول ۳۳۷,۰۰۰  

متر، با  سانت� ۳۰تهیه و نصب لوله سیمان� به قطر داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مUعب بتن . ۳۰۰بتن به عیار 

۱۳۰۵۰۳ 

 مترطول ۴۳۲,۰۰۰  

متر، با  سانت� ۴۰تهیه و نصب لوله سیمان� به قطر داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مUعب بتن . ۳۰۰بتن به عیار 

۱۳۰۵۰۴ 

 مترطول ۵۶۸,۵۰۰  

متر، با  سانت� ۵۰تهیه و نصب لوله سیمان� به قطر داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر مUعب بتن . ۳۰۰به عیار بتن 

۱۳۰۵۰۵ 

  

 مترطول ۶۴۹,۰۰۰

متر و  سانت� ۶۰تهیه و نصب لوله بتن� مسلح به قطر داخل� 
کیلوگرم  ۳۵۰متر ، با بتن به عیار  سانت� ۸ضخامت جدار 

 سیمان در متر مUعب بتن .

۱۳۰۵۰۶ 

  

 مترطول ۷۵۱,۰۰۰

متر و  سانت� ۸۰داخل�  تهیه و نصب لوله بتن� مسلح به قطر
کیلوگرم  ۳۵۰متر ، با بتن به عیار  سانت� ۱۰ضخامت جدار 

 سیمان در متر مUعب بتن .

۱۳۰۵۰۷ 

  

 مترطول ۱,۰۳۵,۰۰۰

متر و  ۱تهیه و نصب لوله بتن� مسلح به قطر داخل� 
کیلوگرم  ۳۵۰متر، با بتن به عیار  سانت�۱۲ضخامت جدار 

 سیمان در متر مUعب بتن .

۱۳۰۵۰۸ 

  

 مترطول ۱,۸۱۱,۰۰۰

ساخته متشUل از سه  های بتن� مسلح پیش تهیه و نصب کول
ها با بتن به عیار  قطعه در هر عمق، به منظور تحUیم قنات

کیلو سیمان در متر مUعب بتن، به انضمام پرکردن پشت  ۳۵۰
 کول.

۱۳۰۶۰۱ 

  

 مترمUعب 

ساخته (با مقاطع  های  بتن� پیش تهیه و نصب صندوقه
کیلوگرم سیمان  ۳۵۰نعل اسبی، مربع و ...) با عیارمختلف 

 در متر مUعب بتن.

۱۳۰۷۰۱ 

 عدد ۱۱,۷۷۴,۰۰۰  

متر با  ۲۵ساخته بتن� تا طول  تنیده پیش نصب تیرهای پیش
 استفاده از جرثقیل.

۱۳۰۸۰۱ 

 عدد ۱۲۹,۰۰۰  

ساخته بتن� نظیر انواع نیوجرس�، باریر و  نصب قطعات پیش
 استفاده از جرثقیل. گاردبلوکهای بزرگ، با

۱۳۰۸۰۲ 

 مترطول ۵۰۳,۰۰۰  

ساخته بتن�  با قطرهای مختلف، با  های پیش نصب لوله
 استفاده از جرثقیل.

۱۳۰۸۰۳ 

 ۱۳۰۸۰۴ ساخته بتن�، با استفاده از جرثقیل. های پیش نصب صندوقه عدد   
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  چهاردهم. زیراساس و اساسفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  چهاردهم. زیراساس و اساسفصل 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  فصل چهاردهم. زیراساس و اساس
 ۱۳۹۷رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۶۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۹۳,۳۰۰

ای ، بارگیری  تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه
وحمل تا فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 متر باشد . میل� ۵۰مصرف ، وقت� که دانه بندی صفر تا 

۱۴۰۱۰۱ 

  

 مترمUعب ۹۵,۵۰۰

ای ، بارگیری  تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه
وحمل تا فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 متر باشد . میل� ۳۸ مصرف ، وقت� که دانه بندی صفر تا

۱۴۰۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۱۰۲,۵۰۰

ای ، بارگیری  تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه
وحمل تا فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل 

 متر باشد . میل� ۲۵مصرف، وقت� که دانه بندی صفر تا 

۱۴۰۱۰۳ 

  

 مترمUعب ۲۰,۵۰۰

، به منظور  ۱۴۰۱۰۳تا  ۱۴۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
درصد  ۱۰بندی، وقت� که مصالح معدن بیش از  اصالح دانه

تر از  هایی درشت نسبت به وزن کل مصالح استخراج�، دانه
 حد مشخصات تعیین شده داشته باشد.

۱۴۰۲۰۱ 

  

 مترمUعب 

تهیه مصالح زیراساس از سنگ کوه�، بارگیری و حمل تا 
در محل مصرف فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی 

 متر باشد. میل� ۵۰بندی صفر تا  وقت� که دانه

۱۴۰۳۰۱ 

  

 مترمUعب 

تهیه مصالح زیراساس از سنگ کوه�، بارگیری و حمل تا 
فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

 متر باشد. میل� ۳۸بندی صفر تا  وقت� که دانه

۱۴۰۳۰۲ 

  

 مترمUعب 

سنگ کوه�، بارگیری و حمل تا تهیه مصالح زیراساس از 
فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

 متر باشد. میل� ۲۵بندی صفر تا  وقت� که دانه

۱۴۰۳۰۳ 

  

 مترمUعب ۱۷۱,۰۰۰

ای، بارگیری وحمل  تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
تا فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

 ۷۵متر باشد و حداقل  میل� ۵۰دانه بندی صفر تا ، وقت� که 
در دو جبهه شUسته  ۴درصد مصالح مانده روی الW نمره 

 شود .

۱۴۰۴۰۱ 

  

 مترمUعب ۱۷۹,۰۰۰

ای، بارگیری وحمل  تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
تا فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، 

 ۷۵متر باشد و حداقل  میل� ۳۸وقت� که دانه بندی صفر تا 
در دو جبهه شUسته  ۴درصد مصالح مانده روی الW نمره 

 شود.

۱۴۰۴۰۲ 
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  فصل چهاردهم. زیراساس و اساس
 ۱۳۹۷رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۶۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۱۸۰,۵۰۰

ای، بارگیری وحمل  تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
تا فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

 ۷۵ متر باشد و حداقل میل� ۲۵، وقت� که دانه بندی صفر تا 
در دو جبهه شUسته  ۴درصد مصالح مانده روی الW نمره 

 شود .

۱۴۰۴۰۳ 

  

 مترمUعب ۸,۱۳۰

، هرگاه درصد  ۱۴۰۴۰۳تا  ۱۴۰۴۰۱های  بها به ردیف اضافه
درصد بیشتر  ۷۵از  ۴شUستگ� مصالح روی الW نمره 

 درصد اضافه شUستگ� یW بار.  ۵باشد، به ازای هر 

۱۴۰۵۰۱ 

  

 مترمUعب ۳۳۴,۰۰۰

مصالح اساس از سنگ کوه�، بارگیری و حمل تا  تهیه
فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

درصد  ۱۰۰متر باشد و  میل� ۵۰بندی صفر تا  وقت� که دانه
 در دو جبهه شUسته شود. ۴مصالح مانده روی الW نمره 

۱۴۰۶۰۱ 

  

 مترمUعب ۳۴۷,۵۰۰

حمل تا تهیه مصالح اساس از سنگ کوه�، بارگیری و 
فاصله یW کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف 

درصد  ۱۰۰متر باشد و  میل� ۳۸بندی صفر تا  وقت� که دانه
 در دو جبهه شUسته شود. ۴مصالح مانده روی الW نمره 

۱۴۰۶۰۲ 

  

 مترمUعب ۳۶۱,۰۰۰

تهیه مصالح اساس از سنگ کوه�، بارگیری و حمل تا 
باراندازی در محل مصرف فاصله یW کیلومتری معدن و 

درصد  ۱۰۰متر باشد و  میل� ۲۵بندی صفر تا  وقت� که دانه
 در دو جبهه شUسته شود. ۴مصالح مانده روی الW نمره 

۱۴۰۶۰۳ 

  

 مترمUعب ۳۲,۸۰۰

پخش ، آبپاش� ، تسطیح و کوبیدن قشرزیراساس به 
درصد تراکم به  ۱۰۰متر با حداقل  سانت� ۱۵ضخامت تا 
 اصالح� .روش آشتو 

۱۴۰۷۰۱ 

  

 مترمUعب ۲۸,۷۰۰

پخش ، آبپاش� ، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به 
درصد تراکم  ۱۰۰متر با حداقل  سانت� ۱۵ضخامت بیشتر از 

 به روش آشتو اصالح� .

۱۴۰۷۰۲ 

  

 مترمUعب ۴۵,۰۰۰

پخش ، آبپاش� ، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامت 
درصد تراکم به روش آشتو  ۱۰۰متر با حداقل  سانت� ۱۰تا 

 اصالح� .

۱۴۰۷۰۳ 

  

 مترمUعب ۴۰,۴۰۰

پخش ، آبپاش� ، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامت 
درصد تراکم به  ۱۰۰متر با حداقل  سانت� ۱۵تا  ۱۰بیشتر از

 روش آشتو اصالح� .

۱۴۰۷۰۴ 

  

 مترمUعب ۱۵,۲۰۰

، بابت سخت�   ۱۴۰۷۰۴تا  ۱۴۰۷۰۱های  بها به ردیف اضافه
 ۲اجرای زیراساس و اساس در شانه سازیهای به عرض تا 

 متر.

۱۴۰۸۰۱ 
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  فصل چهاردهم. زیراساس و اساس
 ۱۳۹۷رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۶۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمUعب ۱۰۰,۵۰۰

های لجن� شامل تخلیه  اصالح و تثبیت و تحUیم زمین
خاک نامناسب، تهیه و حمل و جای\زین� خاک مناسب، 

 ۹۰عملیات پخش و تسطیح و تحUیم با حداقل تراکم 
 درصد به روش آشتو اصالح�.

۱۴۰۹۰۱ 

  

 مترمUعب ۵۶,۳۰۰

های  تهیه مصالح رودخانه ای ( تونان ) برای روسازی راه
انحراف�، بارگیری و حمل تا فاصله یW کیلومتر و باراندازی 

 و پخش آن روی راه. 

۱۴۱۰۰۱ 

  

 مترمUعب ۵۱,۵۰۰

تهیه مصالح رودخانه ای ( تونان ) برای تحUیم بستر راه یا 
اجرای قشر تقویت� در زیرسازی راه، بارگیری و حمل تا 

 فاصله یW کیلومتر و باراندازی. 

۱۴۱۰۰۲ 

  

 مترمUعب ۱۱۱,۵۰۰

تثبیت و تقویت بستر زیرسازی به وسیله اختالط خاک 
 ۵۰عیار متر، با  سانت� ۱۵بستر با آهW شUفته به ضخامت 

کیلوگرم آهW در متر مUعب مصالح تثبیت شده، شامل 
کندن زمین، تهیه و حمل آهW، سرند کردن، پخش و 

 درصد. ۹۵پاش� و کوبیدن تا تراکم  اختالط، آب

۱۴۱۱۰۱ 

 مترمUعب ۶۵,۶۰۰  

کیلوگرم آهW  ۵۰به ازای هر  ۱۴۱۱۰۱بها به ردیف  اضافه
 میشود.کیلوگرم به تناسب محاسبه  ۵۰اضاف�. کسر 

۱۴۱۱۰۲ 

  

 مترمUعب ۱۲۷,۰۰۰

تثبیت بستر سازی و روسازی راه و سطوح پروازی 
ها به وسیله اختالط مصالح بستر با سیمان پرتلند  فرودگاه

کیلوگرم  ۵۰متر و با عیار  سانت� ۱۵معمول� به ضخامت 
سیمان در متر مUعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، 

اختالط، آب پاش� و کوبیدن تهیه و حمل سیمان، پخش و  
 درصد. ۱۰۰تا تراکم 

۱۴۱۲۰۱ 

 مترمUعب ۷۰,۷۰۰  

کیلوگرم سیمان  ۵۰، به ازای هر۱۴۱۲۰۱بها به ردیف  اضافه
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. ۵۰اضاف�. کسر 

۱۴۱۲۰۲ 

  

 مترمUعب ۹۹۵,۰۰۰

تثبیت بستر سازی و روسازی راه و سطوح پروازی 
اختالط مصالح بستر با قیر محلول به ها به وسیله  فرودگاه

کیلوگرم قیر در متر  ۵۰متر و با عیار  سانت� ۱۵ضخامت 
مUعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل 

 قیر، پخش و  اختالط، هوا ده� و کوبیدن.

۱۴۱۳۰۱ 

 مترمUعب ۸۶۶,۰۰۰  

کیلوگرم قیر  ۵۰، به ازای هر۱۴۱۳۰۱بها به ردیف  اضافه
 کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود. ۵۰اضاف�. کسر محلول 

۱۴۱۳۰۲ 

  

 مترمUعب ۸۴,۵۰۰

های  تهیه مصالح روسرندی، برای تقویت خاک در بخش
دیده راه، بارگیری، حمل تا فاصله یW کیلومتر،  آسیب

 باراندازی، پخش، تسطیح وتحUیم.

۱۴۱۴۰۱ 
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  های آسفالت/ فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۲۰,۸۰۰  

تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمUت) با قیر 
 محلول.

۱۵۰۱۰۱ 

 کیلوگرم ۲۰,۰۰۰  

آسفالت سطح� تهیه مصالح و اجرای اندود قیر برای انجام 
 با قیر محلول.

۱۵۰۱۰۵ 

 کیلوگرم ۲,۷۹۰  

به منظور احیای  Fog Sealاجرای سیل کت امولسیون� 
 های آسفالت�. رویه

۱۵۰۱۰۷ 

 کیلوگرم ۲۱,۱۰۰  

 Wتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیCSS 
 درصد در آزمایش تقطیر. ۵۷با حداقل قیر باقیمانده 

۱۵۰۱۱۲ 

 کیلوگرم ۱۸,۱۰۰  

 Wتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیCRS 
 درصد در آزمایش تقطیر. ۶۰با حداقل قیر باقیمانده 

۱۵۰۱۱۳ 

 کیلوگرم ۲۰,۵۰۰  

 Wتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونی
CMS  درصد در آزمایش تقطیر. ۶۵با حداقل قیر باقیمانده 

۱۵۰۱۱۴ 

 کیلوگرم ۱۸,۶۰۰  

 Wتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیSS  با
 درصد در آزمایش تقطیر. ۵۷حداقل قیر باقیمانده 

۱۵۰۱۱۵ 

 کیلوگرم ۱۵,۰۰۰  

 Wتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیRS  با
 درصد در آزمایش تقطیر. ۵۵حداقل قیر باقیمانده 

۱۵۰۱۱۶ 

 کیلوگرم ۱۷,۵۰۰  

 Wتهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیMS  با
 درصد در آزمایش تقطیر. ۵۵حداقل قیر باقیمانده 

۱۵۰۱۱۷ 

  
 کیلوگرم 

به ازای هر یW  ۱۵۰۱۱۷تا  ۱۵۰۱۱۲های  بها به ردیف اضافه
 درصد قیر خالص مازاد.

۱۵۰۱۱۸ 

 کیلوگرم ۲۵,۳۰۰  

با استفاده از  (Dust Laying)های شن�  غبارنشان� در راه
 قیر.

۱۵۰۲۰۱ 

 کیلوگرم ۲,۷۳۰  

های شن� با استفاده از مالچ، مالس و  غبار نشان� در راه
 نظایر آن.

۱۵۰۲۰۲ 

 Sand Seal.( ۱۵۰۳۰۱ای ( کت ماسه تهیه مصالح و اجرای سیل تن ۲,۳۵۵,۰۰۰  

  

 تن ۲,۰۴۲,۰۰۰

کت با مصالح سنگ�  تهیه مصالح و اجرای سیل
(Aggregate Seal) ۵بندی مصالح از نوع  هر گاه دانه 

 باشد.

۱۵۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۵۶,۰۰۰

تهیه تمام مصالح (از جمله مصالح سنگ�، سیمان و قیر 
امولسیون� مناسب) و اجرای روکش حفاظت� میUرو 

 متر. میل� ۱۲٫۵سرفیسینگ با افزودن� التکس به ضخامت 

۱۵۰۳۰۴ 

 مترمربع ۴,۵۰۰  

متر کاهش  بابت هر یW میل� ۱۵۰۳۰۴ردیف کسربها به 
 ضخامت.

۱۵۰۳۰۵ 
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  های آسفالت/ فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۲۶,۸۰۰

تهیه و اجرای بتن آسفالت� حفاظت� الیه نازک به ضخامت 
متر از مصالح صددرصد شUسته و قیر  میل� ۳۰تا  ۲۰

)، برای قشر رویه، هرگاه PGی عملUردی ( مناسب از رده
باشد، به ازای هر متر  میل� ۱۲٫۵بندی مصالح صفر تا  دانه

متر به تناسب  متر ضخامت آسفالت (کسر سانت� سانت�
 محاسبه میشود).

۱۵۰۳۰۶ 

 مترمربع ۵۹,۵۰۰  

قیرزدایی سطوح قیرزده با استفاده از پخش مصالح سنگ� 
 ریزدانه.

۱۵۰۴۰۱ 

 مترمربع ۹,۸۷۰  

آسفالت تراش� با استفاده از گریدر به منظور از بین بردن 
 موج، ناهمواری و قیرزدایی از سطح رویه آسفالت�. 

۱۵۰۵۰۱ 

 Slurry Seal   . ۱۵۰۶۰۱درزگیری ترکها با آسفالت اسالری سیل  مترمربع   

 ۱۵۰۶۰۲ درزگیری ترکها با ماستیW مخصوص. مترمربع   

  

 مترطول ۵۲,۱۰۰

متر و  سانت� ۲تا  ۱٫۵ترکهای آسفالت به عرض درزگیری 
متر، شامل شیار زدن و تمیز کردن درز  سانت� ۲عمق حدود 

با کمپرسور و گرم کردن محل شیار با هوای گرم، تهیه و 
تزریق قیر پلیمری مخصوص درزگیری در داخل آن و 

های درزگیری شده و تمیز  پخش گرد سنگ در روی ترک
 کاری.

۱۵۰۶۰۳ 

 تن ۹۴۳,۰۰۰  

های آسفالت� با استفاده از  پرکردن گود افتادگ� یا چاله در راه
 آسفالت مناسب بر حسب وزن آسفالت مصرف�.

۱۵۰۷۰۳ 

  

 مترمربع 

های  گیری وقت� از ماشین های لUه بها به ردیف اضافه
گیری آسفالت استفاده شود به ازای هر  مخصوص لUه

متر به تناسب  سانت�متر ضخامت آسفالت (کسر  سانت�
 محاسبه میشود).

۱۵۰۷۰۴ 

 ۱۵۰۷۰۵ مرمت لبه آسفالت  در مجاورت شانه راه. مترطول ۳,۹۱۰  

  

 تن ۴۹۸,۰۰۰

تهیه مصالح سنگ� و اجرای آسفالت سطح� با سنگ 
بندی  ای در دو الیه هرگاه دانه شUسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۴و  ۲مصالح از نوع 

۱۵۰۸۰۱ 

  

 تن ۵۶۸,۵۰۰

تهیه مصالح سنگ� و اجرای آسفالت سطح� با سنگ 
بندی  ای در دو الیه هرگاه دانه شUسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۳و  ۱مصالح از نوع 

۱۵۰۸۰۲ 

  

 تن ۴۷۴,۰۰۰

تهیه مصالح سنگ� واجرای آسفالت سطح� با سنگ 
از بندی  ای در یW الیه هرگاه دانه شUسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۴نوع 

۱۵۰۸۰۳ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 تن ۵۰۹,۵۰۰

تهیه مصالح سنگ� و اجرای آسفالت سطح� با سنگ 
بندی از  ای در یW الیه هرگاه دانه شUسته از مصالح رودخانه

 مشخصات باشد. ۵نوع 

۱۵۰۸۰۴ 

  

 تن ۱۲۴,۵۰۰

، هرگاه از ۱۵۰۸۰۴تا  ۱۵۰۸۰۱های  بها به ردیف اضافه
ای استفاده  مصالح رودخانهمصالح سنگ کوه� به جای 

 شود.

۱۵۰۸۰۵ 

  

 مترمربع ۱۹,۳۰۰

متر آسفالت سرد مخلوط در محل  تهیه و اجرای هر سانت�
ای هرگاه  (ردمیUس) با سنگ شUسته از مصالح رودخانه

متر باشد .  میل� ۱۹بندی پیوسته قطر صفر تا  مصالح با دانه
 متر به تناسب محاسبه میشود). (کسر سانت�

۱۵۰۹۰۱ 

  

 مترمربع ۱۹,۰۰۰

متر آسفالت سرد مخلوط در محل  تهیه و اجرای هر سانت�
ای هرگاه  (ردمیUس) با سنگ شUسته از مصالح رودخانه

متر باشد .  میل� ۲۵مصالح با دانه بندی پیوسته قطر صفر تا 
 متر به تناسب محاسبه میشود). (کسر سانت�

۱۵۰۹۰۲ 

 مترمربع ۱,۴۹۰  

هرگاه آسفالت    ۱۵۰۹۰۲و  ۱۵۰۹۰۱های  بها به ردیف اضافه
 .(Central Plant mix) ای باشد  سرد کارخانه

۱۵۰۹۰۳ 

 مترمربع ۷۳۰  

هرگاه آسفالت   ۱۵۰۹۰۲و  ۱۵۰۹۰۱های  بها به ردیف اضافه
 سرد مخلوط در محل (ردمیUس) با فینیشر اجرا شود. 

۱۵۰۹۰۴ 

  

 مترمربع ۱۸,۸۰۰

با سنگ شUسته از  متر  بتن آسفالت� تهیه و اجرای هر سانت�
بندی  ای برای قشر اساس قیری هرگاه دانه مصالح رودخانه

متر به  متر باشد. (کسر سانت� میل� ۳۷٫۵مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود).

۱۵۱۰۰۱ 

  

 مترمربع ۱۹,۱۰۰

متر  بتن آسفالت� با سنگ شUسته از  تهیه و اجرای هر سانت�
بندی  هرگاه دانه ای برای قشر اساس قیری مصالح رودخانه
متر به تناسب  متر باشد. (کسر سانت� میل� ۲۵مصالح صفر تا 
 محاسبه میشود)

۱۵۱۰۰۲ 

  

 مترمربع ۲۳,۰۰۰

متر بتن آسفالت� با سنگ شUسته از  تهیه و اجرای هر سانت�
مصالح رودخانه ای برای قشر آستر (بیندر) هرگاه دانه 

متر به  سانت�متر باشد. (کسر  میل� ۲۵بندی مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود)

۱۵۱۱۰۱ 

  

 مترمربع ۲۳,۵۰۰

متر بتن آسفالت� با سنگ شUسته از  تهیه و اجرای هر سانت�
مصالح رودخانه ای برای قشر آستر (بیندر) هرگاه دانه 

متر به  متر باشد. (کسر سانت� میل� ۱۹بندی مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود)

۱۵۱۱۰۲ 
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  های آسفالت/ فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۷۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۲۵,۴۰۰

متر بتن آسفالت� با سنگ شUسته از  تهیه و اجرای هر سانت�
بندی  ای برای قشر رویه(توپUا) هرگاه دانه مصالح رودخانه
متر به تناسب  متر باشد. (کسر سانت� میل� ۱۹مصالح صفر تا 
 محاسبه میشود)

۱۵۱۲۰۱ 

  

 مترمربع ۲۵,۶۰۰

شUسته از متر بتن آسفالت� با سنگ  تهیه و اجرای هر سانت�
مصالح رودخانه ای برای قشر رویه(توپUا) هرگاه دانه بندی 

متر به  متر باشد. (کسر سانت� میل� ۱۲٫۵مصالح صفر تا 
 تناسب محاسبه میشود)

۱۵۱۲۰۲ 

  

 کیلوگرم 

، در ۱۵۱۲۰۲و  ۱۵۱۲۰۱، ۱۵۰۳۰۶های  بها به ردیف اضافه
صورت اضافه کردن گرانول پلیمری مرکب از اس بی اس 

(Styrene Butadiene Styrene)  و قیر، به صورت
 مستقیم به مخلوط آسفالت�. 

۱۵۱۲۰۳ 

 مترمربع ۲۷,۲۰۰  

ای به ازای  تهیه و اجرای ماسه آسفالت� از مصالح رودخانه
 متر ضخامت آسفالت. هر سانت�

۱۵۱۲۰۴ 

  
 کیلوگرم 

 ۰تهیه، حمل و افزودن پودر الستیW (تولید داخل) با سایز 
 میUرون و افزودن� شیمیایی مربوطه به قیر مصرف�. ۴۰تا 

۱۵۱۲۰۵ 

  

 مترمربع ۱,۸۵۰

های آسفالت سرد مخلوط در محل  بها به ردیف اضافه
(ردمیUس) و بتن آسفالت�، هرگاه از مصالح سنگ کوه� به 

 ای استفاده شود. جای مصالح رودخانه

۱۵۱۳۰۱ 

  

 مترمربع ۱,۳۹۰

های آسفالت سرد مخلوط در محل  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم قیر  ۰٫۱(ردمیUس) و بتن آسفالت�، بابت اضافه هر 

متر  مصرف� در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانت�
 ضخامت. 

۱۵۱۴۰۱ 

  

 مترمربع - ۱,۳۹۰

های آسفالت سرد مخلوط در محل  کسر بها به ردیف
کیلوگرم قیر  ۰٫۱کسر هر (ردمیUس) و بتن آسفالت�، بابت 

متر  مصرف� در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانت�
 ضخامت.

۱۵۱۴۰۲ 

 مترمربع ۲۵,۲۰۰  

متر  بازیافت گرم درجای آسفالت به ازای هر یW سانت�
 ضخامت.

۱۵۱۵۰۲ 

  

 مترمربع ۲,۰۷۰

بندی مصالح سنگ�  اجرای بتن آسفالت� با هر نوع دانه
آستر (بیندر)، رویه (توپUا) و جهت قشرهای اساس قیری، 

 متر ضخامت. نظایر آن به ازای هر سانت�

۱۵۱۶۰۱ 

@omransara



  های آسفالت/ فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۷۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۳,۰۹۰

بازیافت آسفالت تراشیده شده با دستگاه بازیافت سرد، 
ها و  آوری آسفالت کنده شده و خرد کردن کلوخه شامل جمع

مخلوط کردن آن با مواد اضاف� مانند قیر امولسیون، سیمان، 
دانه جدید به صورت شUسته بدون محاسبه  سنگآهW و 

مواد اضاف� و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن به اضای هر 
 متر ضخامت آسفالت. سانت�

۱۵۱۸۰۱ 

  

 مترمربع ۵,۹۹۰

بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد، شامل تراش، خرد 
ها و مخلوط کردن آن با مواد اضاف� مانند کف  کردن کلوخه

سیمان و آهW بدون محاسبه مواد اضاف� و نیز پخش و قیر، 
 متر ضخامت آسفالت. کوبیدن آن به ازای هر سانت�

۱۵۱۸۰۲ 

  

 مترمربع ۱۷,۲۰۰

برداشت مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد و 
کیلوگرم قیر که به صورت کف درآمده،  ۰٫۹آغشتن آن با 

بدون محاسبه متر  برای هر متر مربع به ضخامت یW سانت�
 مواد اضاف� دی\ر و پخش و کوبیدن.

۱۵۱۸۰۳ 

 کیلوگرم ۱,۳۷۰  

به ازای هر  ۱۵۱۸۰۳تا  ۱۵۱۸۰۱های  بها به ردیف اضافه
 کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.

۱۵۱۸۰۴ 

  

 کیلوگرم ۱,۲۱۰

به ازای هر  ۱۵۱۸۰۳تا  ۱۵۱۸۰۱های  بها به ردیف اضافه
 Wفته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه کیلوگرم آهUش

 شود.

۱۵۱۸۰۵ 

 کیلوگرم ۱۲۵  

به ازای هر کیلوگرم سنگ  ۱۵۱۸۰۱  بها به ردیف اضافه
 شUسته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.

۱۵۱۸۰۷ 

 کیلوگرم ۱۶,۴۰۰  

به ازای هر کیلوگرم قیر  ۱۵۱۸۰۱  بها به ردیف اضافه
 آسفالت بازیافت اضافه شود.امولسیون که به مخلوط 

۱۵۱۸۰۸ 

  

 کیلوگرم ۱۵,۴۰۰

به ازای هر کیلوگرم قیر که به  ۱۵۱۸۰۲  بها به ردیف اضافه
صورت کف قیر درآمده و به مخلوط آسفالت بازیافت 

 اضافه شود.

۱۵۱۸۰۹ 

  

 مترمربع ۱,۵۴۰

کیلوگرم قیر که  ۰٫۱به ازای هر  ۱۵۱۸۰۳  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم در هر  ۰٫۹درآمده و عالوه بر  به صورت کف قیر

متر مصالح زیرسازی  مترمربع به ضخامت یW سانت�
 مصرف شود.

۱۵۱۸۱۰ 

  

 مترمربع - ۱,۴۰۰

کیلوگرم قیر که  ۰٫۱به ازای هر  ۱۵۱۸۰۳  کسربها به ردیف
کیلوگرم در هر  ۰٫۹به صورت کف قیر درآمده و کمتر از 

مصالح زیرسازی متر در  مترمربع به ضخامت یW سانت�
 مصرف شود.

۱۵۱۸۱۱ 
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  آمیزی و حفاظت ابنیه فن/ کاری، رنگ فصل شانزدهم. عایق
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۷۴   

 
 

  آمیزی و حفاظت ابنیه فن/ کاری، رنگ فصل شانزدهم. عایق
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  آمیزی و حفاظت ابنیه فن/ کاری، رنگ فصل شانزدهم. عایق
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  آمیزی و حفاظت ابنیه فن/ کاری، رنگ عایقفصل شانزدهم. 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۷۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴۶,۹۰۰  

کاری با یW قشر اندود قیری  مصالح و اجرای عایقتهیه 
 روی سطوح بتن�.

۱۶۰۱۰۱ 

 مترمربع ۱۵۲,۵۰۰  

کاری با دو قشر اندود قیری و  تهیه مصالح و اجرای عایق
 یW الیه گون� روی سطوح بتن�.

۱۶۰۱۰۲ 

 مترمربع ۲۵۱,۵۰۰  

کاری با سه قشر اندود قیری و  تهیه مصالح و اجرای عایق
 روی سطوح بتن�. دو الیه گون�

۱۶۰۱۰۳ 

  

 مترمربع ۱۱۹,۰۰۰

ساخته  کاری با عایق پیش تهیه مصالح و اجرای عایق
 ۳مرغوب شامل قیر با الیاف پلیاستر و تیشو به ضخامت 

 متر روی سطوح بتن�. میل�

۱۶۰۱۰۴ 

  

 مترمربع ۱۲۷,۰۰۰

ساخته  کاری با عایق پیش تهیه مصالح و اجرای عایق
 ۴الیاف پلیاستر و تیشو به ضخامت مرغوب شامل قیر با 

 متر روی سطوح بتن�. میل�

۱۶۰۱۰۵ 

  
 مترمربع 

های  تهیه مصالح و آب بند کردن سطوح بتن� با محلول
 قیری صنعت�.

۱۶۰۱۰۶ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان الUتریسته با 
استفاده از بتن پلیمری رسانا و شبUه آندی پالتین� یا 

 متر روی سطوح بتن�. میل� ۱۰کربن�، به ضخامت تا 

۱۶۰۲۰۱ 

  

 مترمربع 

تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان الUتریسته با 
استفاده از بتن پلیمری رسانا ، بدون شبUه آندی، به 

 متر روی سطوح بتن�. میل� ۱۰ضخامت تا 

۱۶۰۲۰۲ 

  
 مترمربع 

جریان  تهیه مصالح و اجرای شبUه پلیمری رسانای
 الUتریسته، روی سطوح بتن�.

۱۶۰۲۰۳ 

  

 مترطول 

های آندی (پالتین� یا  تعبیه شیار، تهیه مصالح و سیم
در داخل آن و پر کردن شیار با پرکننده پلیمری   کربن�)

 رسانای جریان الUتریسته، روی سطوح بتن�.

۱۶۰۲۰۴ 

 ۱۶۰۲۰۵ و نظایر آن.ها  های بتن� پل پیچ� سرد روی پایه لفاف مترمربع ۱۵۹,۰۰۰  

 ۱۶۰۳۰۱ زن� روی سطوح فلزی. زن� و سمباده برس مترمربع ۱۰۰,۰۰۰  

 مترمربع ۱۲۵,۵۰۰  

زدایی و یا  پاش� روی سطوح فلزی یا بتن� برای زنگ ماسه
 مضرس کردن سطح و نظایر آن .

۱۶۰۳۰۲ 

 مترمربع ۱۵۰,۰۰۰  

زدایی و  پاش� روی سطوح فلزی یا بتن� برای زنگ ساچمه
 یا مضرس کردن سطح و نظایر آن .

۱۶۰۳۰۳ 

 مترمربع ۸۷,۳۰۰  

 ۵۰تهیه مصالح و اجرای پرایمر روغن� به ضخامت 
 میUرون روی سطوح فلزی

۱۶۰۳۰۴ 
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  آمیزی و حفاظت ابنیه فن/ کاری، رنگ عایقفصل شانزدهم. 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۷۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۱۳۳,۵۰۰  

تهیه مصالح و اجرای پرایمر اپوکس� رویدار  به ضخامت 
 میUرون روی سطوح فلزی ۵۰

۱۶۰۳۰۵ 

 مترمربع ۱۳۸,۰۰۰  

و اجرای پرایمر سیلیUات� رویدار به ضخامت  تهیه مصالح
 میUرون روی سطوح فلزی ۵۰

۱۶۰۳۰۶ 

 مترمربع ۱۸۰,۵۰۰  

تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه روغن� به ضخامت 
 میUرون روی سطوح فلزی  ۱۰۰کل

۱۶۰۳۰۷ 

 مترمربع ۲۰۵,۵۰۰  

تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه اپوکس� (دو جزئ�) به 
 میUرون روی سطوح فلزی  ۱۰۰ضخامت کل

۱۶۰۳۰۸ 

  

 مترمربع ۲۱۵,۵۰۰

آمیزی روی سطوح بتن� با  تهیه مصالح و اجرای رنگ
به   های دوجزئ� (اپوکس�، پل� اورتان و نظایر آن) رنگ

 میUرون ۱۸۰طور کامل و به ضخامت تا 

۱۶۰۳۰۹ 

 مترمربع ۷,۳۵۰  

ها  ها و پوشش تهیه مصالح و اجرای قشر رویه محافظ عایق
 میUرون ۵۰ضخامت  تا

۱۶۰۳۱۰ 

 عدد ۹,۱۷۲,۰۰۰  

حمل و نصب آند فداشونده (به صورت دفن�) در صورت� 
 متر باشد. ۲که عمق گود تا 

۱۶۰۴۰۱ 

  

 عدد ۴۵۸,۵۰۰

متر،  ۲برای عمق بیشتر از  ۱۶۰۴۰۱بها به ردیف  اضافه
متر دو بار  ۴تا  ۳متر یW بار، برای عمق  ۳تا  ۲برای عمق 

های بیشتر (کسر متر به  برای عمق و به همین ترتیب
 تناسب محاسبه می\ردد).

۱۶۰۴۰۲ 

 ۱۶۰۴۰۳ حمل و نصب آند فداشونده به صورت شناور در آب. عدد   

  

 مترمUعب ۱۲۵,۵۰۰

بارگیری و حمل مخلوط کم مقاومت تا محل نصب و 
باراندازی و ریختن آن در اطراف و روی آند در صورت� 

 که آند بدون این مخلوط تهیه شده باشد. 

۱۶۰۴۰۴ 

 عدد ۶,۲۴۲,۰۰۰  

حمل و نصب آند جریان تزریق� (به صورت دفن�) در 
 متر باشد.  ۲صورت� که عمق ترانشه تا 

۱۶۰۵۰۱ 

  

 عدد ۲۰۵,۰۰۰

در صورت� که عمق ترانشه  ۱۶۰۵۰۱بها به ردیف  اضافه
متر باشد به ازای هر یW متر عمق اضاف� (کسر  ۲بیشتر از 

 متر به تناسب محاسبه می\ردد).

۱۶۰۵۰۲ 

 ۱۶۰۵۰۳ حمل و نصب آند جریان تزریق� به صورت شناور در آب. عدد   

 ۱۶۰۶۰۱ کاتدی.حمل و نصب کابل مخصوص سیستم حفاظت  مترطول ۳۱۰,۵۰۰  

 دستگاه ۸,۹۶۵,۰۰۰  

حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر با ظرفیت خروج� تا 
 .DCمپر  آ ۷۵ولت و  ۷۵

۱۶۰۷۰۱ 
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  آمیزی و حفاظت ابنیه فن/ کاری، رنگ عایقفصل شانزدهم. 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۷۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۱۲۸,۵۰۰

برای حمل و نصب  ۱۶۰۷۰۱بها به ردیف  اضافه
ولت و  ۱۰۰ترانسفورمر رکت� فایر با ظرفیت خروج� تا 

 .DCآمپر  ۱۰۰

۱۶۰۷۰۲ 
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  فصل هفدهم. تاسیسات و تجهیزات
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۷۹   

 
 

  فصل هفدهم. تاسیسات و تجهیزات
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  تجهیزاتفصل هفدهم. تاسیسات و 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۸۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۱۴۴,۰۰۰  

قوی با توان الUتری�U تعویض المپ بخارجیوه فشار 
 مناسب.

۱۷۰۱۰۱ 

 عدد ۱۴۴,۰۰۰  

 �UتریUتعویض المپ بخارسدیم فشار قوی با توان ال
 مناسب.

۱۷۰۱۰۲ 

 عدد ۱۸۰,۰۰۰  

تهیه، نصب و تعویض اجزای غیرالUتری�U هر چراغ مانند 
 حباب، واشر، رفلUتور و نظایر آن.

۱۷۰۱۰۳ 

  

 عدد ۲۱۶,۰۰۰

دیده در داخل هر  آسیبکش�  تعویض سیم تهیه، نصب و
دیده در آن مانند  چراغ و یا اجزای الUتری�U آسیب

 باالست، ای\نایتور، خازن و نظایر آن.

۱۷۰۱۰۴ 

 مترطول ۳۶۷,۰۰۰  

کش� پایه چراغ با کابل مناسب و خارج کردن کابل  سیم
 دیده در صورت لزوم. آسیب

۱۷۰۲۰۱ 

  

 مترطول ۵۹۲,۰۰۰

وسیله تعویض بخش ترمیم کابل در داخل ترانشه به 
ها در صورت  دیده  با کابل مناسب و نصب مفصل آسیب
 لزوم.

۱۷۰۲۰۲ 

  

 مترطول ۴۱۴,۵۰۰

ترمیم کابل در داخل سین� کابل به وسیله تعویض بخش 
ها در صورت  دیده  با کابل مناسب و نصب مفصل آسیب
 لزوم.

۱۷۰۲۰۳ 

 عدد ۹۲,۱۰۰  

کابلشوی باز کردن انواع کابلشو جهت تعویض و نصب 
 جدید.

۱۷۰۲۰۴ 

 ۱۷۰۳۰۱ ها و ارائه گزارش. اعزام اکیپ جهت بازدید از تابلوبرق اکیپ روز ۲,۷۰۰,۰۰۰  

 اکیپ روز ۲,۷۰۰,۰۰۰  

ها و ارائه گزارش به  اعزام اکیپ جهت بازدید از چراغ
 ای. صورت دوره

۱۷۰۳۰۲ 

  

 عدد ۲۵۳,۵۰۰

کلید، انواع یابی و تعویض اجزای تابلو (مانند انواع  عیب
ترمینال، انواع فیوز، فتوسل، کنتاکتور، رله، آمپرمتر، ولتمتر، 

 ازای هر تابلو. چراغ سی\نال و ...) به

۱۷۰۴۰۱ 

 ۱۷۰۴۰۲ زدایی و تمیزکردن. سرویس داخل هر تابلو شامل زنگ عدد ۳۹۵,۵۰۰  

 ۱۷۰۵۰۱ حمل و نصب پایه چراغ روشنایی. کیلوگرم   
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  تجهیزات ایمن/فصل هجدهم. عالیم و 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن/
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4 
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� 

11 ����� �>� ��
[W Kw1; �� �>� 	��� .3500  
 4��O!�5/3 K"!� .��� 8�� ��C0� ��� 

12�>� ��
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05 . '�� (� _�
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�>@ 	
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 ��
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14'�� �� .  	
�180401  
7180404  �180501  �180502  �180601  �180602 �>� ��E� 	�H�E� �01� �!0l�� � ����� 	
��  	1!�@

.��� 8�� ����9 �C> �� K�
# ��D �� 
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� 

16'�� ��!/ . QZ 	
�  �Z���� �(  ��Y �� QZ �05 
 �� -��7 	��;�  ��Y �� ���� 8�� �M�
\� QZ d 	��;� c
�� �� KH#

K�  : ���9 
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�� �� B�� ��C0� �
� dK .���  
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 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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181� .�7 �0!
� _%> � �1"� �	 ���5 � 
��"�
7 
�	 d�H5 �� c
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� 
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�K  .��� 

191� .�>� �0 �@!1	 
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7 � 
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\�� �Z����K .��� 
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  تجهیزات ایمن/فصل هجدهم. عالیم و 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۸۳   

 
 

������� ��	
�� ���  (��� � �����) 

��
�

�
  

����� ��� )��� ���
� �!� �"�( ��� #�� ����� #�� 

1 �"�
7
��H� 	 K�"W 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

2 8��� 	�"�
7  �J/ 
� 	�375 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

3 8��� 	�"�
7  �J/ 
� 	�450 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

4 8��� 	�"�
7  �J/ 
� 	�600 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

5 8��� 	�"�
7  �J/ 
� 	�750 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

6 8��� 	�"�
7  �J/ 
� 	�900 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� HIP(R
7(
���) 

7  k"W 
� K�"�� 	�"�
7600 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

8  k"W 
� K�"�� 	�"�
7750 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

9  k"W 
� K�"�� 	�"�
7900 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

10  k"W 
� K�"�� 	�"�
71200 K"!� ��� 2 K0i�� 8
!� ��� HIP(R
7(
���) 

11  F.W� 
� 	�AE� �>�M� 
� K���� 	�"�
7600  ×600 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

12  F.W� 
� K���� 	�"�
7600×600 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

13  F.W� 
� K���� 	�"�
7750  ×750 K"!�  ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

14  F.W� 
� K"!J�E� 	�"�
7500×750 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

15  F.W� 
� �#
�� � ��
�� K�
�� 	�"�
7350×900 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

16  F.W� � �#
��� ��
�� K�
�� 	�"�
7310×800 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

17  F.W� 
� �#
�� K�5�� 	�"�
7400×1000 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

18  F.W� 
� K�(���
# �!J�E� 	�"�
7 �\AY600×200 K"!� ���  - �(���
#  EGP(K��0�� 8��) 

19 8��� 	�"�
7  �J/ 
� 	�370 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

20  F.W� 
� K"!J�E� 	�"�
7200×600 K"!� ��� 1.25 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

21  F.W� 
� K"!J�E� 	�"�
7330×500 K"!� ��� 1.25 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

22  	�"�
7 F.W� 
� K"!J�E�330×1000 K"!� ��� 1.5 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

23  F.W� 
� K���� 	�"�
7400×400 K"!� ��� 1.25 K0i�� 8
!� ��� EGP(K��0�� 8��) 

24 K7
D.T� 	�"�
7 �\AY _%> � �!�7  1.5 81!>���
9 ��� EGP(K��0�� 8��) 

25 K7
D.T� 	�"�
7 �\AY _%> � �!�7 1.5 81!>���
9 ��� HIP(R
7(
���) 

26 K7
D.T� 	�"�
7 �\AY _%> � �!�7 1.5 81!>���
9 �� EGP(K��0�� 8��) 

27  �\AY _%> � �!�7	�"�
7 K7
D.T� 1.5 81!>���
9 �� HIP(R
7(
���) 

28 K7
D.T� 	�"�
7 �\AY _%> � �!�7 2 -�!0!���@ �� HIP(R
7(
���) 
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  فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۸۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

کس کیلومتر ۱۰۵,۵۰۰    ۱۸۰۱۰۱ کش�. های دوبانده برای خط یابی در راه آ

 کیلومتر ۱۲۴,۵۰۰  

کس ها و مانند آن که هر جهت حرکت از  یابی در بزرگراه آ
 چند باند تشUیل شده باشد، برای هر آکس.

۱۸۰۱۰۲ 

 ۱۸۰۲۰۱ تهیه و نصب نوار شبرنگ. مترمربع ۸۲۲,۵۰۰  

 ۱۸۰۲۰۲ آمیزی با رنگ شبرنگ تهیه مصالح و رنگ مترمربع ۵۷۲,۰۰۰  

  

 مترطول ۳۲,۶۰۰

 ۱۲کش� منقطع و متناوب به عرض  خطتهیه مصالح و 
 ۱۸متر، با رنگ گرم ترافی�U همراه با گالسبید با دوام  سانت�
 ماهه.

۱۸۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۲۹,۲۰۰

 ۱۲کش� متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
 ۱۸متر، با رنگ گرم ترافی�U همراه با گالسبید با دوام  سانت�
 ماهه.

۱۸۰۳۰۲ 

  

 مترطول ۲,۶۲۰

 ۱۲وقت� عرض رنگ بیشتر از  ۱۸۰۳۰۱بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانت� سانت� ۲۰متر و حداکثر  سانت�

 اضافه عرض.

۱۸۰۳۰۳ 

  

 مترطول ۲,۳۹۰

 ۱۲وقت� عرض رنگ بیشتر از  ۱۸۰۳۰۲بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانت� سانت� ۲۰متر و حداکثر  سانت�
 عرض.اضافه 

۱۸۰۳۰۴ 

  

 مترطول ۶۵,۸۰۰

 ۱۲کش� منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
متر، با رنگ گرم ترافی�U به روش اسUرید ساده  سانت�

 ماهه. ۳۶همراه با گالسبید با دوام 

۱۸۰۴۰۱ 

  

 مترطول ۶۱,۹۰۰

 ۱۲کش� متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
به روش اسUرید ساده متر، با رنگ  گرم ترافی�U  سانت�

 ماهه. ۳۶همراه با گالسبید با دوام 

۱۸۰۴۰۲ 

  

 مترطول ۵,۳۳۰

 ۱۲وقت� عرض رنگ بیشتر از  ۱۸۰۴۰۱بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانت� سانت� ۲۰متر و حداکثر  سانت�

 اضافه عرض.

۱۸۰۴۰۳ 

  

 مترطول ۵,۱۱۰

 ۱۲بیشتر از وقت� عرض رنگ  ۱۸۰۴۰۲بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانت� سانت� ۲۰متر و حداکثر  سانت�

 اضافه عرض.

۱۸۰۴۰۴ 

  

 مترطول ۱۰۴,۰۰۰

دار شیاری (پر و خال�) به  کش� نقش تهیه مصالح و خط
متر با رنگ گرم  سانت� ۱۵روش اکستروژن به عرض 

 ماهه. ۳۶ترافی�U همراه با گالسبید با دوام 

۱۸۰۵۰۱ 
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  فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۸۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۶,۹۰۰

 ۱۵وقت� عرض رنگ بیشتر از  ۱۸۰۵۰۱بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانت� سانت� ۲۰متر و حداکثر  سانت�

 اضافه عرض.

۱۸۰۵۰۲ 

  

 مترطول ۲۰۰,۵۰۰

ای) به روش اسUرید  کش� برجسته (لقمه تهیه مصالح و خط
با رنگ گرم ترافی�U  متر سانت� ۱۵یا اکستروژن با عرض 

 ۶۰۰۰ماهه و ضخامت  ۳۶با دوام   همراه با گالسبید
 میUرون.

۱۸۰۶۰۱ 

  

 مترطول ۱۳,۲۰۰

 ۱۵وقت� عرض رنگ بیشتر از  ۱۸۰۶۰۱بها به ردیف  اضافه
باشد به ازای هر  متر سانت� ۲۰و حداکثر  متر سانت�
 اضافه عرض. متر سانت�

۱۸۰۶۰۲ 

  

 مترطول ۱۳۹,۵۰۰

ای) به روش  (لقمهتهیه مصالح و خط کش� برجسته 
گرم  رنگ متر با سانت� ۱۵اسUرید یا اکستروژن به عرض 

ماهه و ضخامت  ۳۶ترافی�U همراه با گالسبید با دوام 
 میUرون. ۴۰۰۰

۱۸۰۶۰۳ 

  

 مترطول ۹,۱۸۰

 ۱۵وقت� عرض رنگ بیشتر از  ۱۸۰۶۰۳بها به ردیف  اضافه
متر  سانت�متر باشد به ازای هر  سانت� ۲۰متر و حداکثر سانت�

 اضافه عرض.

۱۸۰۶۰۴ 

  

 مترطول ۱۰,۸۰۰

 ۱۲کش� منقطع و متناوب به عرض  تهیه مصالح و خط
 ۱۲متر، با رنگ سرد ترافی�U همراه با گالسبید با دوام  سانت�
 ماهه.

۱۸۰۷۰۱ 

  

 مترطول ۱۰,۲۰۰

 ۱۲کش� متصل و مداوم به عرض  تهیه مصالح و خط
 ۱۲با گالسبید با دوام  متر، با رنگ سرد ترافی�U همراه سانت�
 ماهه.

۱۸۰۷۰۲ 

  

 مترطول ۸۹۵

 ۱۲وقت� عرض رنگ بیشتر از  ۱۸۰۷۰۱بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانت� سانت� ۲۰متر و حداکثر  سانت�

 اضافه عرض.

۱۸۰۷۰۳ 

  

 مترطول ۸۵۵

 ۱۲وقت� عرض رنگ بیشتر از  ۱۸۰۷۰۲بها به ردیف  اضافه
متر  متر باشد به ازای هر سانت� سانت� ۲۰حداکثر متر و  سانت�

 اضافه عرض.

۱۸۰۷۰۴ 

  

 مترمربع ۱۱۱,۰۰۰

نوشته و ... با رنگ  تهیه مصالح و ترسیم نقوش، فلش، خط
ماهه برحسب  ۱۲سرد ترافی�U همراه با گالسبید با دوام 

 سطح رنگ شده.

۱۸۰۷۰۵ 

  
 مترمربع 

گالسبید، در های خط کش� همراه  با  کسر بها به ردیف
 صورت� که در خط کش�، از  گالسبید استفاده نشود.

۱۸۰۷۰۶ 
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  فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۸۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵۳۹,۵۰۰  

کش� با رنگ دوجزئ� بر پایه  تهیه مصالح و اجرای خط
 ماهه برحسب سطح رنگ شده. ۱۸رزین آکریلیW با دوام 

۱۸۰۸۰۱ 

 مترمربع ۲۳۲,۰۰۰  

های  برسپاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با استفاده از 
 مخصوص .

۱۸۰۹۰۱ 

 مترمربع ۲۱۳,۵۰۰  

پاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با استفاده از مواد 
 شیمیایی.

۱۸۰۹۰۲ 

 مترمربع ۲۲۷,۰۰۰  

های شن با هوای  پاک کردن رنگ با سندبالست (وزش دانه
 فشرده).

۱۸۰۹۰۳ 

 عدد ۷۷۸,۰۰۰  

 متر به میل� ۶۰۰تهیه صفحه تابلوی هشت ضلع� با قطر 
 همراه بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۲۱ 

 عدد ۱,۱۰۰,۰۰۰  

متر به  میل� ۷۵۰تهیه صفحه تابلوی هشت ضلع� با قطر 
 همراه بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۲۲ 

 عدد ۱,۵۷۸,۰۰۰  

متر به  میل� ۹۰۰ضلع� با قطر   تهیه صفحه تابلوی هشت
 همراه بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۲۳ 

 عدد ۳۹۶,۰۰۰  

متر به همراه  میل� ۳۷۵ای با قطر  تابلوی دایرهتهیه صفحه 
 بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۲۴ 

 عدد ۵۰۴,۰۰۰  

متر به همراه  میل� ۴۵۰ای با قطر  تهیه صفحه تابلوی دایره
 بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۲۵ 

 عدد ۷۴۳,۰۰۰  

متر به همراه  میل� ۶۰۰ای با قطر  تهیه صفحه تابلوی دایره
 بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۲۶ 

 عدد ۱,۰۶۴,۰۰۰  

متر به همراه  میل� ۷۵۰ای با قطر  تهیه صفحه تابلوی دایره
 بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۲۷ 

 عدد ۱,۸۷۵,۰۰۰  

متر به همراه  میل� ۹۰۰ای با قطر  تهیه صفحه تابلوی دایره
 بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۲۸ 

 عدد ۵۴۴,۰۰۰  

متر به همراه  میل� ۶۰۰تهیه صفحه تابلوی مثلث� با ضلع 
 بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۲۹ 

 عدد ۸۹۲,۰۰۰  

متر به همراه  میل� ۷۵۰تهیه صفحه تابلوی مثلث� با ضلع 
 بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۳۰ 

 عدد ۱,۰۵۳,۰۰۰  

متر به همراه  میل� ۹۰۰تهیه صفحه تابلوی مثلث� با ضلع 
 بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۳۱ 

 عدد ۲,۱۶۶,۰۰۰  

متر به همراه  میل� ۱۲۰۰تابلوی مثلث� با ضلع تهیه صفحه 
 بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۳۲ 
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  فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۸۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۹۷۹,۰۰۰  

تهیه صفحه تابلوی مربع� با شبرنگ فسفری با اضالع 
 متر به همراه بست و پیچ و مهره. میل� ۶۰۰×۶۰۰

۱۸۱۰۳۳ 

 عدد ۷۶۵,۰۰۰  

متر به  میل� ۶۰۰×۶۰۰تهیه صفحه تابلوی مربع� با اضالع 
 بست و پیچ و مهره.همراه 

۱۸۱۰۳۴ 

 عدد ۱,۱۱۱,۰۰۰  

متر به  میل� ۷۵۰×۷۵۰تهیه صفحه تابلوی مربع� با اضالع 
 همراه بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۳۵ 

 عدد ۷۸۱,۰۰۰  

متر  میل� ۷۵۰×۵۰۰تهیه صفحه تابلوی مستطیل� با اضالع 
 به همراه بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۳۶ 

 عدد ۹۱۰,۰۰۰  

  اسام� معابر و اماکن با اضالع تهیه صفحه تابلوی
 مهره.  و متر به همراه بست و پیچ  میل� ۹۰۰×۳۵۰

۱۸۱۰۳۷ 

 عدد ۸۰۲,۰۰۰  

تهیه صفحه تابلوی اسام� معابر و اماکن با اضالع 
 مهره. و   متر به همراه بست و پیچ میل� ۸۰۰×۳۱۰

۱۸۱۰۳۸ 

 عدد ۱,۴۱۲,۰۰۰  

 ۱۰۰۰×۴۰۰تهیه صفحه تابلوی پرچم� اماکن با اضالع 
 متر. میل�

۱۸۱۰۳۹ 

 عدد ۲۲۵,۰۰۰  

 ۲۰۰×۶۰۰تهیه صفحه تابلوی مستطیل کامپوزیت� با اضالع 
 متر. میل�

۱۸۱۰۴۰ 

 عدد ۳۶۵,۰۰۰  

متر  میل� ۶۰۰×۲۰۰تهیه صفحه تابلوی مستطیل� با اضالع 
 به همراه بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۴۱ 

 عدد ۴۴۳,۰۰۰  

متر  میل� ۵۰۰×۳۳۰اضالع تهیه صفحه تابلوی مستطیل� با 
 به همراه بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۴۲ 

 عدد ۷۰۵,۰۰۰  

 ۱۰۰۰×۳۳۰تهیه صفحه تابلوی مستطیل� با اضالع 
 متر به همراه بست و پیچ و مهره. میل�

۱۸۱۰۴۳ 

 عدد ۴۵۰,۰۰۰  

متر به  میل� ۴۰۰×۴۰۰تهیه صفحه تابلوی مربع� با اضالع 
 همراه بست و پیچ و مهره.

۱۸۱۰۴۴ 

 مترمربع ۳,۱۴۵,۰۰۰  

تهیه صفحه تابلوی اطالعات� با ورق گالوانیزه با شبرنگ 
EGP .(رده مهندس�) 

۱۸۱۰۵۱ 

 مترمربع ۴,۰۹۱,۰۰۰  

تهیه صفحه تابلوی اطالعات� با ورق گالوانیزه با شبرنگ 
HIP .(پربازتاب) 

۱۸۱۰۵۲ 

 مترمربع ۳,۳۹۸,۰۰۰  

تهیه صفحه تابلوی اطالعات� با ریل گالوانیزه با شبرنگ 
EGP .(رده مهندس�) 

۱۸۱۰۵۳ 

 مترمربع ۴,۲۲۳,۰۰۰  

تهیه صفحه تابلوی اطالعات� با ریل گالوانیزه با شبرنگ 
HIP .(پربازتاب) 

۱۸۱۰۵۴ 
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  فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۸۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۶,۰۱۴,۰۰۰  

تهیه صفحه تابلوی اطالعات� با ریل آلومینیوم با شبرنگ 
HIP .(پربازتاب) 

۱۸۱۰۵۵ 

 ۱۸۱۰۶۱ ).۶۰تهیه آینه محدب (قطر  مترمربع ۲,۸۷۵,۰۰۰  

  

 عدد ۳۵,۵۰۰

ای) طبق مشخصات فن�،پیاده  نصب بازتاب (چشم گربه
های مخصوص و  کردن محل نصب و استفاده از چسب

 رعایت فاصله و زاویه نصب طبق دستورکار .

۱۸۱۱۰۱ 

  

 عدد ۵۶,۹۰۰

ها طبق مشخصات  داخل تونلهای مخصوص  نصب بازتاب
های  فن�، پیاده کردن محل نصب و استفاده از چسب

مخصوص و رعایت فاصله و زاویه نصب مناسب طبق 
 دستورکار.

۱۸۱۱۰۲ 

 عدد ۲۶,۳۰۰  

اتیلن و نظایر آن، با  نصب بازتاب از نوع لوله پلیUا، پل�
 ورق و نوار شبرنگ.

۱۸۱۱۰۳ 

 ۱۸۱۱۰۴ های حاشیه راه . گاردریل و حفاظنصب بازتاب بر روی  عدد ۷۷,۰۰۰  

 ۱۸۱۱۰۵ دار. نصب بازتاب آلومینیوم� پایه عدد ۲۲,۳۰۰  

 عدد ۲,۴۳۰,۰۰۰  

اندازی چراغ چشمUزن تنظیم شونده تکخانه  نصب و راه
 یW جهت طبق مشخصات فن� و دستور کار مربوط.

۱۸۱۲۰۱ 

 عدد ۲,۷۳۴,۰۰۰  

شونده دوخانه اندازی چراغ چشمUزن تنظیم  نصب و راه
 یW جهت طبق مشخصات فن� و دستور کار مربوط.

۱۸۱۲۰۲ 

 عدد ۳,۰۳۸,۰۰۰  

خانه  اندازی چراغ چشمUزن تنظیم شونده سه نصب و راه
 یW جهت طبق مشخصات فن� و دستور کار مربوط.

۱۸۱۲۰۳ 

 عدد ۷۷۰,۵۰۰  

 ۱۸۱۲۰۳و  ۱۸۱۲۰۲، ۱۸۱۲۰۱های  بها به ردیف اضافه
 تک پایه استفاده شود .وقت� از چراغ دوجهت 

۱۸۱۲۰۴ 

 عدد ۱,۱۵۵,۰۰۰  

 ۱۸۱۲۰۳و  ۱۸۱۲۰۲، ۱۸۱۲۰۱های  بها به ردیف اضافه
 وقت� از چراغ سه جهت تک پایه استفاده شود .

۱۸۱۲۰۵ 

  

 عدد 

های الستیW یا  گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
پذیر طبق مشخصات فن� مربوط و  پالستیW انعطاف

الزم و رنگ آمیزی قطعات با هدایت مجدد  مهاربندی
 خودرو به مسیر.

۱۸۱۳۰۱ 

  

 عدد 

های پر از مایع  گیر با استفاده از محفظه تهیه و نصب ضربه
(آب) طبق مشخصات فن� مربوط و مهاربندی الزم و 

 آمیزی قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر. رنگ

۱۸۱۳۰۲ 
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  فصل هجدهم. عالیم و تجهیزات ایمن/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۸۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد 

های بتن� سبW  استفاده از استوانهگیر با  تهیه و نصب ضربه
آمیزی  طبق مشخصات فن� مربوط و مهاربندی الزم و رنگ

 قطعات با هدایت مجدد خودرو به مسیر.

۱۸۱۳۰۳ 

  

 عدد 

های توخال�  گیر با استفاده از استوانه تهیه و نصب ضربه
فوالدی طبق مشخصات فن� مربوط و مهاربندی الزم و 

 مجدد خودرو به مسیر.آمیزی قطعات با هدایت  رنگ

۱۸۱۳۰۴ 

 ۱۸۱۴۰۱ تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام وضعیت ترافیW. عدد   

 ۱۸۱۴۰۲ تهیه ونصب تابلوهای هوشمند با پیام اخباری. عدد   

  
 مترمربع 

های صداگیر از جنس بتن طبق  تهیه و نصب ورق
 مشخصات فن� مربوط.

۱۸۱۵۰۱ 

 ۱۸۱۵۰۲ صداگیر چوبی. های تهیه و نصب ورق مترمربع   

 ۱۸۱۵۰۳ . های صداگیر از نوع  ساندویچ پانل تهیه و نصب ورق مترمربع   

  
 مترمربع 

  تهیه ونصب صفحات نوربند از جنس پلیاتیلن همراه با پایه
 و قاب الزم.

۱۸۱۶۰۱ 

  
 مترمربع 

شده  تهیه ونصب صفحات نوربند از جنس آلومینیوم رنگ
 الزم.و قاب   همراه با پایه

۱۸۱۶۰۲ 
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  فصل نوزدهم. عملیات زمستان/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  فصل نوزدهم. عملیات زمستان/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۹۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 باند -کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰  

بندی  زدایی با استفاده از نمW طعام دانه انجام عملیات یخ
 کیلوگرم در کیلومترباند. ۳۰شده به میزان تا 

۱۹۰۱۰۱ 

 باند -کیلومتر ۱۲۹,۵۰۰  

زدایی با استفاده از نمW طعام مرطوب  انجام عملیات یخ
 کیلوگرم نمW در کیلومترباند. ۳۰شده به میزان تا 

۱۹۰۱۰۲ 

 باند -کیلومتر ۶۶,۳۰۰  

زدایی با استفاده از نمW طعام در حالت  انجام عملیات یخ
 کیلوگرم  نمW در کیلومترباند. ۳۰محلول به میزان تا 

۱۹۰۱۰۳ 

 باند -کیلومتر ۱۴,۰۰۰  

 ۱۹۰۱۰۳و  ۱۹۰۱۰۲،  ۱۹۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
 کیلوگرم افزایش مواد مصرف�. ۵برای هر 

۱۹۰۱۰۴ 

  

 باند -کیلومتر ۱۲,۶۰۰

در  ۱۹۰۱۰۳و  ۱۹۰۱۰۲،  ۱۹۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
صورت� که به جای نمW طعام از کلرورکلسیم استفاده 

 شود.

۱۹۰۱۰۵ 

  

 باند -کیلومتر ۱۶,۱۰۰

در صورت� که به جای نمW  ۱۹۰۱۰۱بها به ردیف  اضافه
طعام از سایر مواد مجاز مانند کلرورمنیزیم و استات کلسیم 

 منیزیم استفاده شود .

۱۹۰۱۰۶ 

 باند -کیلومتر ۲۴,۲۰۰  

 ۱۹۰۱۰۳و  ۱۹۰۱۰۲و  ۱۹۰۱۰۱های   بها به ردیف اضافه
 انجام شود.بندان  زدایی در شرایط یخ وقت� عملیات یخ

۱۹۰۱۰۷ 

 باند -کیلومتر ۱۰,۷۰۰  

در صورت� که به جای نمW  ۱۹۰۱۰۱بها به ردیف  اضافه
 طعام از اوره استفاده شود.

۱۹۰۱۰۸ 

  

 باند -کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰

زدایی توأم با ایجاد اصطUاک با شن و  انجام عملیات یخ
به  ۱به  ۱پاش� در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه

 ۳۰که میزان نمW در هر کیلومتر باند حداقل طوری 
 کیلوگرم باشد.

۱۹۰۲۰۱ 

  

 باند -کیلومتر ۱۲۲,۵۰۰

زدایی توأم با ایجاد اصطUاک با شن و  انجام عملیات یخ
نمW به  ۱پاش� در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه

شن و ماسه به طوری که میزان نمW در هر کیلومتر باند  ۲
 کیلوگرم باشد. ۳۰حداقل 

۱۹۰۲۰۲ 

  

 باند -کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰

زدایی توأم با ایجاد اصطUاک با شن و  انجام عملیات یخ
نمW به  ۱پاش� در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه

شن و ماسه به طوری که میزان نمW در هر کیلومتر باند  ۳
 کیلوگرم باشد. ۳۰حداقل 

۱۹۰۲۰۳ 

  

 باند -کیلومتر ۱۳۷,۵۰۰

زدایی توأم با ایجاد اصطUاک با شن و  انجام عملیات یخ
نمW به  ۱پاش� در سطح راه به میزان نسبت اختالط  ماسه

شن و ماسه به طوری که میزان نمW در هر کیلومتر باند  ۴
 کیلوگرم باشد. ۳۰حداقل 

۱۹۰۲۰۴ 
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلومتر ۱۸۱,۰۰۰

پاش� به منظور ایجاد اصطUاک  انجام عملیات شن و ماسه
کیلوگرم برای هر کیلومتر  ۳۴۰بر روی سطح راه به میزان 

 راه. 

۱۹۰۲۰۵ 

 باند -کیلومتر ۱۳۷,۵۰۰  

روب،  های آسفالته با گریدر یا تیغه برف روبی در راه برف
 متر باشد. سانت� ۱۰اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 

۱۹۰۳۰۱ 

 باند -کیلومتر ۳۴,۳۰۰  

متر  سانت� ۵ازای هر  به ۱۹۰۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر اول. سانت� ۱۰اضافه ضخامت برف بیش از 

۱۹۰۳۰۲ 

 باند -کیلومتر ۲۰۶,۰۰۰  

های آسفالته، اگر  های شن� و شانه راه روبی در راه برف
 متر باشد. سانت� ۱۰متوسط ضخامت برف حداکثر 

۱۹۰۳۰۳ 

 باند -کیلومتر ۵۱,۵۰۰  

متر  سانت� ۵ازای هر  به ۱۹۰۳۰۳بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر اول. سانت� ۱۰اضافه ضخامت برف بیش از 

۱۹۰۳۰۴ 

  

 باند -کیلومتر ۶,۷۰۲,۰۰۰

وقت�  ۱۹۰۳۰۳و  ۱۹۰۳۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
های حاشیه  روبی شامل بارگیری، حمل و تخلیه برف برف

 راه باشد.

۱۹۰۳۰۵ 

  

 باند -کیلومتر ۶۵۸,۵۰۰

وقت�  ۱۹۰۳۰۳و  ۱۹۰۳۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
های حاشیه راه با استفاده از  روبی شامل تخلیه برف برف

 بلدوزر یا لودر باشد.

۱۹۰۳۰۶ 

 باند -کیلومتر ۱۴۱,۵۰۰  

هایی با هر نوع رویه،  خور، در راه روبی با ماشین برف برف
 متر باشد.  سانت� ۲۰اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 

۱۹۰۳۰۷ 

 باند -کیلومتر ۴۲,۵۰۰  

 ۱۰ازای هر  به ۱۹۰۳۰۷بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر اول. سانت� ۲۰متر اضافه ضخامت برف بیش از  سانت�

۱۹۰۳۰۸ 

  

 باند -کیلومتر ۵۲۷,۰۰۰

بابت  ۱۹۰۳۰۷و  ۱۹۰۳۰۱های    بها نسبت به ردیف اضافه
پاکسازی سطح راه از بقایای برف که در عملیات متعارف 

 روبی نیست. روبی قابل برف برف

۱۹۰۳۰۹ 

  ۵۳۵,۰۰۰- 

  -دستگاه 
 ساعت

های این فصل بابت تامین یW دستگاه  کسربها به ردیف
Wپاش توسط کارفرما. نم 

۱۹۰۴۰۱ 

  ۵۳۵,۰۰۰- 

  -دستگاه 
 ساعت

های این فصل بابت تامین یW دستگاه  کسربها به ردیف
 برفروب توسط کارفرما.

۱۹۰۴۰۲ 

  ۵۳۵,۰۰۰- 

  -دستگاه 
 ساعت

های این فصل بابت تامین یW دستگاه  کسربها به ردیف
 یونیماک توسط کارفرما.

۱۹۰۴۰۳ 

  ۸۰۰,۰۰۰- 

  -دستگاه 
 ساعت

تامین یW دستگاه های این فصل بابت  کسربها به ردیف
 برفخور توسط کارفرما.

۱۹۰۴۰۴ 
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 شماره شرح واحد

  ۵۳۵,۰۰۰- 

  -دستگاه 
 ساعت

های این فصل بابت تامین یW دستگاه  کسربها به ردیف
 آب نمW پاش توسط کارفرما.

۱۹۰۴۰۵ 
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  فصل بیستم. حمل و نقل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۹۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دفعه ۶۹۹,۰۰۰  

های دسته دوم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع اول و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۰۱ 

 دفعه ۴۱۳,۰۰۰  

دسته سوم در های  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع اول و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۰۲ 

 دفعه ۶۳۱,۵۰۰  

های دسته چهارم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع اول و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۰۳ 

 دفعه ۷۱۳,۰۰۰  

های دسته اول در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۰۴ 

 دفعه ۹۲۶,۵۰۰  

های دسته دوم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۰۵ 

 دفعه ۵۲۴,۵۰۰  

های دسته سوم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 باراندازی آن در پای کار. های نوع دوم و کارگاه

۲۰۰۱۰۶ 

 دفعه ۷۳۵,۵۰۰  

های دسته چهارم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۰۷ 

 دفعه ۶۰۷,۵۰۰  

های دسته پنجم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 پای کار.های نوع دوم و باراندازی آن در  کارگاه

۲۰۰۱۰۸ 

 دفعه ۹۸۵,۵۰۰  

های دسته اول در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۰۹ 

 دفعه ۱,۲۵۷,۰۰۰  

های دسته دوم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۱۰ 

 دفعه ۷۴۷,۵۰۰  

های دسته سوم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۱۱ 

 دفعه ۹۴۳,۵۰۰  

های دسته چهارم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۱۲ 

 دفعه ۱,۰۸۹,۰۰۰  

های دسته پنجم در  بارگیری و حمل درون کارگاه� ماشین
 های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار. کارگاه

۲۰۰۱۱۳ 

 کیلومتر  - تن  ۱,۲۵۰  

 ۳۰آالت، سیمان پاکت� نسبت به مازاد بر  حمل آهن
 کیلومتر. ۷۵کیلومتر تا فاصله 

۲۰۰۲۰۱ 

 کیلومتر  - تن  ۸۴۵  

 ۷۵نسبت به مازاد بر آالت، سیمان پاکت�  حمل آهن
 کیلومتر. ۱۵۰کیلومتر تا فاصله 

۲۰۰۲۰۲ 

 کیلومتر  - تن  ۵۳۰  

 ۱۵۰آالت، سیمان پاکت� نسبت به مازاد بر  حمل آهن
 کیلومتر. ۳۰۰کیلومتر تا فاصله 

۲۰۰۲۰۳ 
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  فصل بیستم. حمل و نقل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر  - تن  ۴۴۰  

 ۳۰۰آالت، سیمان پاکت� نسبت به مازاد بر  حمل آهن
 کیلومتر. ۴۵۰کیلومتر تا فاصله 

۲۰۰۲۰۴ 

 کیلومتر  - تن  ۳۷۵  

 ۴۵۰آالت، سیمان پاکت� نسبت به مازاد بر  حمل آهن
 کیلومتر. ۷۵۰کیلومتر تا فاصله 

۲۰۰۲۰۵ 

 کیلومتر  - تن  ۳۱۵  

 ۷۵۰آالت، سیمان پاکت� نسبت به مازاد بر  حمل آهن
 کیلومتر.

۲۰۰۲۰۶ 

 کیلومتر  - تن  ۲,۱۶۰  

 ۷۵کیلومتر تا فاصله  ۳۰حمل قیر فله نسبت به مازاد 
 کیلومتر. 

۲۰۰۳۰۱ 

 کیلومتر  - تن  ۱,۵۱۰  

 ۱۵۰کیلومتر تا فاصله  ۷۵حمل قیر  فله نسبت به مازاد 
 کیلومتر.

۲۰۰۳۰۲ 

 کیلومتر  - تن  ۹۸۵  

 ۳۰۰کیلومتر تا فاصله  ۱۵۰حمل قیر فله نسبت به مازاد 
 کیلومتر.

۲۰۰۳۰۳ 

 کیلومتر  - تن  ۷۹۵  

 ۴۵۰کیلومتر تا فاصله  ۳۰۰حمل قیر فله نسبت به مازاد 
 کیلومتر.

۲۰۰۳۰۴ 

 کیلومتر  - تن  ۶۸۰  

 ۷۵۰کیلومترتا فاصله  ۴۵۰حمل قیر فله نسبت به مازاد 
 کیلومتر.

۲۰۰۳۰۵ 

 ۲۰۰۳۰۶ کیلومتر.  ۷۵۰حمل قیر فله نسبت به مازاد  کیلومتر  - تن  ۵۷۰  

  ۱,۳۷۰ 

-مترمUعب 
 کیلومتر  

 کیلومتر . ۳۰حمل مصالح ساختمان� حجم�، مازاد بر 
۲۰۰۴۰۱ 

  ۲,۰۵۰ 

-مترمUعب 
 کیلومتر  

مونتاژ شده فلزی  بارگیری، حمل و باراندازی قطعات پیش
 های آماده خرپایی. مانند پل

۲۰۰۵۰۱ 

 ساعت  -ماشین ۱۵۳,۵۰۰  

بارگیری، حمل و باراندازی ادوات و تجهیزات حساس 
 های تهویه و روشنایی. اجزای سیستممانند 

۲۰۰۵۰۲ 

 کیلومتر –اصله  ۱۵  

های گیاه� (شامل نهال، درختچه و مانند  حمل انواع گونه
 کیلومتر. ۳۰آن) در فاصله مازاد بر 

۲۰۰۵۰۳ 
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  فصل بیست و ی4م. عملیات اضطراری راهداری
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  فصل بیست و ی4م. عملیات اضطراری راهداری
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 
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  فصل بیست و ی4م. عملیات اضطراری راهداری
 ۱۳۹۷سال فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری 
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 شماره شرح واحد (ریال)بهای واحد  مقدار بهای کل (ریال)

 اکیپ ساعت ۲,۰۳۵,۰۰۰  

پاک کردن سطح راه و رفع انسداد ناش� از ریزش کوه با 
 تجهیز و اعزام اکیپ .

۲۱۰۱۰۱ 

 اکیپ ساعت ۲,۰۰۲,۰۰۰  

هایی که به دلیل آب بردگ� دچار  برقراری ارتباط در راه
 قطع ارتباط شده اند با تجهیز و اعزام اکیپ.

۲۱۰۱۰۲ 

  

۴۰,۴۹۸,۰۰۰ 

 –اکیپ 
 روز شبانه

هایی که به دلیل شUستن پل  برقراری ارتباط موقت در راه
یا ریزش تونل یا نظایر آن قطع شده اند با تجهیز و اعزام 

 اکیپ.

۲۱۰۱۰۳ 

  ۳۳,۴۷۱,۰۰۰ 

 –اکیپ 
 روز شبانه

برقراری ارتباط و رفع انسداد ناش� از سقوط بهمن با 
 تجهیز و اعزام اکیپ .

۲۱۰۱۰۴ 

  ۱۵,۸۹۹,۰۰۰ 

 –اکیپ 
 روز شبانه

برقراری ارتباط و رفع انسداد ناش� از هجوم شن و ماسه 
 در مناطق حاشیه کویر با تجهیز و اعزام اکیپ .

۲۱۰۱۰۵ 

  

 اکیپ ساعت ۱,۶۰۰,۰۰۰

برقراری تردد و رفع انسداد ناش� از وقوع تصادف یا 
واژگون� وسایط نقلیه و پخش محموله در سطح راه با 

 و اعزام اکیپ.تجهیز 

۲۱۰۱۰۶ 

  ۲,۸۴۵,۰۰۰ 

 –اکیپ 
 روز شبانه

بستن راه و هدایت ترافیW با تجهیز و اعزام اکیپ، مستقل 
 های اجرایی. از گروه

۲۱۰۱۰۷ 

 کیلومتر ۳۱۵,۷۶۵,۰۰۰  

ایجاد راه انحراف� با رویه شن� و با دو باند رفت و 
 برگشت.

۲۱۰۲۰۱ 

  

 مترمربع ۸,۹۲۴,۰۰۰

ساخته بتن� برای  ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش
هدایت موقت آب به ازای هرمتر مربع مقطع مفید عبور 

 متر.  ۷آب تا طول 

۲۱۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۶,۴۶۸,۰۰۰

ساخته فوالدی برای  ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش
هدایت موقت آب به ازای هرمتر مربع مقطع مفید عبور 

 متر.  ۷آب تا طول 

۲۱۰۳۰۲ 

 دهانه ۲۷,۰۷۲,۰۰۰  

های موقت فلزی یW دهانه (خرپایی یا  ایجاد پل
 متر. ۱۰متر تا  ۶ازدهانه   تخت 

۲۱۰۴۰۱ 

 دهانه ۲۳,۰۱۱,۰۰۰  

های موقت فلزی چند دهانه (خرپایی یا تخت)  پلایجاد 
 متر. ۱۰متر تا  ۶به ازای هر دهانه از دهانه 

۲۱۰۴۰۲ 

  ۳۲۱,۵۰۰ 

  -دستگاه 
 ساعت

ایجاد موانع و پدهای خاک� برای حفاظت راه از 
 بردگ�. آب

۲۱۰۵۰۱ 

@omransara



  فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۰۲   

 
 

  فصل بیست و دوم. فضای سبز
"���  

  

1'�� �� .  	
�220101  
7220122�>�9 c�i � ��� �!�7 � ���� K�
!9 	
�    n
]Z 
]� 4@ 4��#�� � ��
5 �A� �1���� �-�� � �E!� 
7 S�� 	
�

  .��� 8���9 �
\� ��
� d 	����=> � 	�
!�@ 1!> � KD��( 

2'�� �� .  	
�220123  �2201248�
�@ � �V� ��� � �!�7 � � ��
# ��; ��E� 	(
����� 	
��V    1]!> � -�
]�5 � �E!� � -�� � �E!� 	
�

  .��� 8���9 �
\� ��
� d 	����=> � 	�
!�@ 

3�>�9 ��� . '�� ���� 	
�� �� ����"!# K� 
7 K�
!9 	
�         ']�� (� ����]"!# K]� (� L!]� �]�� �]Y��� �� �O!]� ���� ���E� 
�200503 

K� 8�
A���  .���9 

4'�� ���� 	
�� �� .  ��� �
�S
�> �>
9��; ��!/ 
 � _�W ��
� �� (� � 8�� ��C0� 
� K�> I"�7 	�   .��!9 

5S
�> �� . '�� ���� 	
�� �� 
� L!� ��
� �� �
� S
�> 
����
# 
 �  �
C> 8
=��� K=0�
�� 
� �# K7��Y �� .��� 8���9 K0!�     �]� 
]� 	
]�

�
�� '�� K�E
� ���
� �C> �� S
� �� (� ���# 
 ��H!�8   .���9 8�
A��� � �!�7 ��� 

6B!/ �01� �M�
\� �� . �E���� � 
�  '�� (� K�E
� K��5 	
�081001 _�
/ �%� ��   .���> 8�
A��� 	�0� 

7���� . �Z�� 	�0� �l�Z�� �
� �7�� �
�  : (� �07�
MD KH��� 4
�
!9 � 
� 

7-18��Z �	�M7) 
���� F��>� � K>��� `
# ��
� S�� ���� .  �	�8�$> �	(��!� �K��#  .((
> � 	�  

7-2) ?�"� F��>� �m!7 �����> �(��� �b�� �z"� ���(@ �(	��5 �K����� �4�06�) 4��
> ��
� -�� ���� . R�5 �K����� �M0� 8
� � 	�   F��]>� �(?�"�

t�� � 8
!�) ���� F��>� �	1�M7 ����0Y �(dH��!� � 4�06� �{�� ��!A�) �!�  F��>� ��
05 �(	�
054
�(  4
]�( � K�0( �K�����) dH609   d]H609

�
� �4
i��i�� �
��
7
# ��� t�� �4��( ��0� �(4�06� �  �7
� ��!A�)  �7 F��>� ������ �;�9 ��
>� �
��Z ���
��Z ��M>� �
O��7 �(�9 .d  

7-3���Z �K>��� �LA0� �����) c
 F��>� ����� ������ �K>��� BH��� �9 ��
� -�� ���� . 	�    ��]��� �]9��( �K/�(�) ���
 F��>� �(�!A� �

�9 � K�Z��) K��Z F��>� �(
��5 � ��( �K>
�E�( ��!A�    �]� �4��]i�� ��HZ�!� �dH�7 �K���
T �8�!��� (�!A� � {��) ������ F��>� �(KZ��

-� �K0��U (�Z �	���� �!6>� �(K.T � 1��/) K=>�� ��=>� F��>� �d��( �	Vi
# �c�E!�!� �K���  .8��  

7-4�!�� z!� ��
� -�
�5 ���� .   .(���� �9 � K�����) 	�
>� z!� �K���="7 z!� ��!E"9 �z!� 	1�;
7 �_E5�� �������  

7-5.	�>�!� (� F��>� � 	(��!� 4��E> �	��\� �9 ��!A�(� �	�E>��� ��7
!0!� (� ��>� �A� (� �K>��� ��7
!0!� (� ��
� B60� ���� .  

7-6c
Z F��>� ��
� BH� ���� .  .( K����� � I"�� ) 
�  

7-7 .	��7 �	�0� d[!� ��!"��# �
#� �	�%� BH��� �(�!A� K�Z�� � ����) m9�> F��>� ���( c
 ��
� B�A� ���� .  

7-86� c���!�
#�� �	�0� ?�"� 8
� �	Vi
#  �7 �( {�� �K.T t�� �K0��U ) ���� F��>� ��
� B�H� ���� . �K>��i���� �Z�� ��� �Z�� �4�0

 .K"!6>� �(�!A� � LA0�) 
!��09
� ��>� �� ���2 �Z�� ��>���� �Z�� ( 1� t�� � ���� t�� � K����� ) c�O!� ��!9(� �d��1��(  

7-9.���
# �Z�� � dH� ���
�� �!6>� ����# ��
0# �R
0D ��
� B�> ���� .  

7-109 �c���!�
#�� ��60� ��
� B�� ���� . .	��5 �"7 4��( ��D�D �1  

7-11 .b�7��!� � ��!���!� ��>�
> �S
$7�� �K=>�
> � ��� e�9 ��
� B��(
 ���� .  

7-12 .R��� �9 �� �9 �
!���@ �KE"6� c.!9 �	(�9 �9 ����� �K�D
� �9 �
0D� 8�!��� �I"�� {�� 8�!��� ���Z� S
i( ��
� B��(��� ���� .  

7-13 ��
� B��1!� ���� .  .(	��5 �K
�� �KA�
#) `
# F��>� �c��  

@omransara



  فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۰۳   

 
 

7-14 .1M� �w�> �Z�� �8
!� `
# ����Z�� �
�7 ���� �M� ��
� B���
�5 ���� .  

7-15  .1� t�� ���Z�� �m"T� ��� �4
0M���� �c
O!� �K�@ �w�> �Z�� ��
� B��1>
� ���� .  

7-16 .(K����� �K���) �
H�� F��>� ��
� B��1>
� ���� .  

7-17) �> t�� �n�7
> ��
� B��A� ���� .  .K
0�> �
H�� � (K����� t�� ����� t��  

7-18  .c.9�� � ���> ��
� B��6� ���� .  

7-19 .(K.T ��!A� I"�� ���( I"��) �
H�� F��>� ��
� B��(�> ���� .  

7-20   �4���
]��� ��]H�@ �	�
�(� �
#�;@ �
#��E� ��
� B�E!� ���� .   �� �]9 ��]0���        �-�]� ����]>�O�� �d]l!� �K]��� b�]9 �	�]JD �]���

  .R�1!� � c��Z�J��  

7-214
�( ��>
�H=>� ��
� BO � �E!� ���� . m�  �m�2
� �1��/ ��D �K>
O��� �9 ����
=� �
A/ B� �I"�� 	�!� t�� c
�   ��M0]� �B�� �9 �c��9

`
7 �d[!� ���( ��9�
� �4�9U�� ��2 ����� �m9�> �K��# _#�# 'Y@ �R
��@ �9 �K��� IM>( �n�"���   c��>��
]�@ ��A"� �K>����� ��0J"E��

  .c��>.�@ �  

7-228�
�� �9 �4��!� �9 ��
� -�� � �E!� ���� .   .�A>�/ � -�E!�� �	�A�; �K0��U KE"T� �K>��� KE"T� ��HA0� �S
l�
� �K0�5
0!� �	�  

7-23  .	�!E��9 IT
0� ��5 ��
� -�� � �E!� ���� .  

7-24 .S���� IT
0� ��5 ��
� -�
�5 � �E!� ���� .  

8B[� � *!JE7 � L[� �� .  ����� �� -�� 
 -�� S�%� (� ���� _E��� K�E
� 1M� 	
|� �� ��
H�  
!"�D �
� � *�
%� ?.�Z� � K>(

 .���> 8�
A��� 

9 : �(  
%[H� 
� ��� K#
Z d �;�� KD��( n
Z (� ��C0� . 

• PPM  80  =<  O
���J K =<PPM 40  

• PPM 15 =>  �Q�)P  

• 1/0  %=>  �9�N  

• mmhs/cm 2 <=  (�0���&� :0��EC  

• 1 %>  (&+ -���O.C 

• 45 =<SP%<= 35   

• 7  = <PH=<  6  

10 B!�
�� 4�1!� �# ��� K#
Z �� �;�� KD��( n
Z (� ��C0� .(K) �AE� �(P)  (� �(N) ��
� �(SP%)  ���!�� �PH)   �];�� n
]Z �0>
� 4@ (

 	���� �O� 8��� dmmhs/cm 4 =<EC<mmhs/cm 2  .��
�  

11c�� �� .  (� L!� �Z
� Q!\� �# K
�30 K�>
� '�� (� ��
� ��� K� 8�
A��� �4�!5�� � _�[7 �%� �� �Z�� 4��� �� ?���� 	
�   .��� 

12'�� ���� 	
�� �� .        d] (� K]D��( n
]Z �]�� �"]Y
� 8
]9�� .��� 8���9 �
\� ����"!# d �"Y
� 
7 KD��( n
Z ��� �%� �� 	
�

'�� IMT ����� _E��� ���(
� ��� 	
�� ��0# (�
67 ����"!#  	
�030902  �030903K� �Z���� �!�
� 
� K#
Z  
!"�D �%� (� �   .��� 

13� ���� 	
�� �� .'�        ']�� (� ����]"!# d] �]� ��(
]� �]�� ��C0� �� � ��� 8���9 �
\� ����"!# d �"Y
� 
7 R@ ��� ��%� �� 	
�

030904 K� 8�
A��� �!�
� 
� K#
Z  
!"�D �%� (� .��� 

@omransara



  فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۰۴   

 
 

14'�� ���� 	
�� �� .  	
�220301  
7220303!> �1���� 1!> � ����"!# d �"Y
� 
7 4@ ��� � R@ �!�7 �01� � K��� 	
���1�� � K>
E>� 	��

'�� (� 8�
A��� �� .��� 8���9 �
\� �	�
!�@  
!"�D -
6>� ��; �(
!> ����  	
�220302  �220303   �1!�67 �  ���� �# ��� 4@ �� ���

.��� 8�� 8�
�@ L!� (� (
!> ����  

15e!#� 	���  �1!�67 �/��� �%� �� �� . L!� �( &�� �� c�� 	
� � 8�� K0!� �!�
� �  �1!�67 �� (
!>  ��Y��     ��]Y �]� �=�  2@

.�� ����Z ��D �%� �� �
A� �� �;�7 
� � K$���7  

 

H
�� ��7  I
J ��,
DK. LM�� 6! (@
�  

K0!5�� 4
�
!9 �� -�� c��  4��7 4��7 Kl!/ � 	��7�� 4( 4(  
�Z
� c�� 4
�Z�� �����Z
> � '!�W �dHZ 	
�   �>��5/1  �8�0>�� 
� �74
���> �K�1� ��2
� �	��7�� 8��  

�l�Z�� c��  4�i�� �K>
Mi
� Kl!/  

@omransara



  فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۰۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۲۲۰۱۰۱ های گیاه� دسته اول. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۴۲۰,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۰۲ های گیاه� دسته دوم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵۶۱,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۰۳ های گیاه� دسته سوم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۳۰۲,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۰۴ های گیاه� دسته چهارم. گونهتهیه، حمل و غرس نهال  اصله ۱۵۹,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۰۵ های گیاه� دسته پنجم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۱۵۷,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۰۶ های گیاه� دسته ششم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۷۹۵,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۰۷ های گیاه� دسته هفتم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۳۳۶,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۰۸ های گیاه� دسته هشتم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۶۸۴,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۰۹ های گیاه� دسته نهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۴۴۷,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۱۰ های گیاه� دسته دهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۴۵۴,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۱۱ یازدهم.های گیاه� دسته  تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵۲۳,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۱۲ های گیاه� دسته دوازدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۲۴۱,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۱۳ های گیاه� دسته سیزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۶۶۹,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۱۴ های گیاه� دسته چهاردهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۶۶۶,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۱۵ های گیاه� دسته پانزدهم. حمل و غرس نهال گونه تهیه، اصله ۱,۰۶۵,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۱۶ های گیاه� دسته شانزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۹۵,۲۰۰  

 ۲۲۰۱۱۷ های گیاه� دسته هفدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۹۳,۱۰۰  

 ۲۲۰۱۱۸ هجدهم.های گیاه� دسته  تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۵۹۷,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۱۹ های گیاه� دسته نوزدهم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۱۸۰,۵۰۰  

 ۲۲۰۱۲۰ های گیاه� دسته بیستم. تهیه، حمل و غرس نهال گونه اصله ۹۶,۷۰۰  

 اصله ۱۰۲,۰۰۰  

های گیاه� دسته بیست و  تهیه، حمل و غرس نهال گونه
 یUم.

۲۲۰۱۲۱ 

 مترمربع ۱,۹۶۶,۰۰۰  

های گیاه� دسته بیست و  تهیه، حمل و غرس نهال گونه
 دوم.

۲۲۰۱۲۲ 

 ۲۲۰۱۲۳ تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و سوم. کیلوگرم ۶,۷۹۹,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۲۴ تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و چهارم. کیلوگرم ۵,۴۴۴,۰۰۰  

  

 مترمUعب ۲۸۱,۰۰۰

نوع جسم آوری سنگ و سنگریزه و هر  جداسازی و جمع
خارج� مشابه از خاک و انتقال آن به کنار عرصه با زنبه یا 

 چرخ دست� و یا وسائل مشابه.

۲۲۰۲۰۱ 
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  فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۰۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴,۴۳۰  

پابیل نمودن و کندوکوب خاکهای زراع� عرصه فضای 
 سبز با وسایل و ابزار دست�.

۲۲۰۲۰۲ 

 ۲۲۰۲۰۳ آالت مربوطه. ها با ماشین خورد کردن کلوخه مترمربع ۶۸  

 ۲۲۰۲۰۴ احداث تشتک آبخوری به هر شعاع و عمق. مترمربع ۸,۱۷۰  

 مترطول ۱,۰۰۰  

ها جهت کاشت، آبیاری و نظایر  رسم خطوط تراز در شیب
 آن.

۲۲۰۲۰۵ 

 مترمUعب ۳۲۹,۰۰۰  

تهیه، حمل، باراندازی، پخش و تسطیح خاک زراع� از 
.Wنوع درجه ی 

۲۲۰۲۰۶ 

 مترمUعب ۲۸۱,۰۰۰  

باراندازی، پخش و تسطیح خاک زراع� از تهیه، حمل،  
 نوع درجه دو.

۲۲۰۲۰۷ 

 مترمUعب ۳۰,۴۰۰  

شویی خاکهای شور تا انطباق آن با خاک از نوع درجه  آب
.Wی 

۲۲۰۲۰۸ 

 مترمUعب ۱۵,۲۰۰  

شویی خاکهای شور تا انطباق آن با خاک از نوع درجه  آب
 دو.

۲۲۰۲۰۹ 

 مترمUعب ۷۸۲,۵۰۰  

کود حیوان� پوسیده عاری از بذر  تهیه، باراندازی و پخش
 علف هرز.

۲۲۰۲۱۰ 

 ۲۲۰۲۱۱ تهیه، باراندازی و پخش کود شیمیایی. کیلوگرم   

 ۲۲۰۳۰۱ تهیه آب و آبیاری درخت، درختچه و بوته به روش کرت�. مترمUعب ۴۴,۰۰۰  

 ۲۲۰۳۰۲ تهیه آب و آبیاری گیاهان پوشش� به روش باران�. مترمUعب ۳۲,۲۰۰  

 مترمUعب ۳۱,۵۰۰  

تهیه آب و آبیاری درخت، درختچه و بوته به روش 
 ای. قطره

۲۲۰۳۰۳ 

 مترمربع ۷۴۰  

آوری و خارج کردن آن از  های هرز، جمع وجین علف
 محل عملیات.

۲۲۰۴۰۱ 

 مترمربع ۳,۲۶۰  

آوری و خارج کردن آن  های هرز با دروگر، جمع قطع علف
 از محل عملیات.

۲۲۰۴۰۲ 

 مترمربع ۲,۸۱۰  

آوری و خارج  های هرز با ابزار دست�، جمع علف قطع
 کردن آن از محل عملیات.

۲۲۰۴۰۳ 

 ۲۲۰۴۰۴ افکن. های هرز با شعله سوزاندن و از بین بردن علف مترمربع ۱,۰۷۰  

  
 کیلوگرم 

کش� به روش شیمیایی به ازای وزن محلول به کار  علف
 رفته.

۲۲۰۴۰۵ 

  
 مترمربع 

هرز با استفاده از عوامل های  کنترل بیولوژیW علف
 ها و حشرات. بیماری زا، باکتریها، قارچ

۲۲۰۴۰۶ 
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  فصل بیست و دوم. فضای سبز
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۰۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم 

سمپاش� با سموم شیمیایی جهت مبارزه با آفات گیاه� و 
 ها. از بین بردن آن

۲۲۰۵۰۱ 

 ساعت  - نفر  ۸۱,۰۰۰  

هرس فرم در گیاهان پرچین� (مانند ترون، شمشاد و نظایر 
 آن).

۲۲۰۶۰۱ 

 ساعت  - نفر  ۱۰۲,۰۰۰  

های خشW، ضعیف و ناخواسته درختان تا  هرس شاخه
 متر. ۳ارتفاع 

۲۲۰۶۰۲ 

 ساعت  - نفر  ۵۰,۸۰۰  

به ازای هر متر اضافه ارتفاع  ۲۲۰۶۰۲بها به ردیف  اضافه
 متر. ۳نسبت به 

۲۲۰۶۰۳ 

 ساعت  - نفر  ۷۷,۹۰۰  

هرس درختچه ( مانند رز، بوداغ، اسپیره و نظایر آن ) به 
 ده� درختچه. آوری، نفوذ نور و هوا و یا فرم گلمنظور 

۲۲۰۶۰۴ 

 ۲۲۰۶۰۵ سرزن� چمن با ماشین چمن زن�. مترمربع ۴,۹۸۰  

 ۲۲۰۷۰۱ تهیه و کاشت درخت و نگهداری آن تا سه سال. اصله   
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  فصل بیست و سوم. پاکسازی
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۰۸   

 
 

  فصل بیست و سوم. پاکسازی
 "���  
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  فصل بیست و سوم. پاکسازی
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۰۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
واحد  بهای

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۲۳۰۱۰۱ ها. پاکسازی و شستشوی درز انبساط پل مترطول ۴۸,۱۰۰  

 ۲۳۰۱۰۲ ها. چUان پل پاکسازی و رفع انسداد آب عدد ۲۱,۰۰۰  

 ۲۳۰۱۰۳ ها. گاه پل پاکسازی و شستشوی تکیه عدد ۶۱۰,۰۰۰  

  

 مترمUعب ۲۰۹,۰۰۰

ها و انتقال  پلبرداری آبروها و دهانه  الیروبی و رسوب
های  مصالح حاصل از الیروبی و دپوی آنها در کنار محل

ها به دهانه تا یW  ورودی و خروج� آبروها و دهانه پل
 متر. ۱٫۵متر و ارتفاع تا  ۱۲متر و طول تا 

۲۳۰۲۰۱ 

 ۲۳۰۲۰۲ متر طول بیشتر. ۲به ازای هر  ۲۳۰۲۰۱بها به ردیف  اضافه مترمUعب ۲۷,۹۰۰  

 مترمUعب -۱۸,۶۰۰  

متر دهانه  ۱به ازای هر  ۲۳۰۲۰۱کسر بها به ردیف 
 متر. ۳تر تا حداکثر عرض دهانه  عریض

۲۳۰۲۰۳ 

 مترمUعب -۱۸,۶۰۰  

متر ارتفاع بیشتر  ۰٫۵به ازای هر  ۲۳۰۲۰۱کسربها به ردیف 
 متر. ۲٫۵تا حداکثر ارتفاع 

۲۳۰۲۰۴ 

 ۲۳۰۳۰۱ ها. پاکسازی و تنقیه سیفون مترمUعب ۴۴۲,۰۰۰  

 ۲۳۰۳۰۲ ها. پاکسازی برم مترمUعب ۸۷,۲۰۰  

 ۲۳۰۳۰۳ ها) . ها (بارباکان تنقیه مجاری خروج آب زهUش عدد ۳۹,۵۰۰  

 ۲۳۰۴۰۱ های آبی مشابه ساخته نشده . پاکسازی قنوها و گذرگاه مترطول ۲۷۵  

 ۲۳۰۴۰۲ های هدایت آب ساخته شده . پاکسازی  کانال مترمUعب ۷۳,۶۰۰  

 ۲۳۰۴۰۳ پاکسازی انهار کوه� . مترمUعب ۱۰,۱۰۰  

 ۲۳۰۵۰۱ پاکسازی سطح راه از مواد نفت� یا روغن�. باند - متر طول ۵۳,۷۰۰  

 ۲۳۰۵۰۲ پاکسازی سطح راه از الشه حیوانات. عدد ۱۱۰,۰۰۰  

 باند -کیلومتر ۸۰,۱۰۰  

پاکسازی و رفت و روب سطح راه از ماسه، شن و نظایر 
.�UانیUآن با هر وسیله م 

۲۳۰۵۰۳ 

 ۲۳۰۵۰۴ ها. پاکسازی پارکینگ راه مترمربع ۵,۷۳۰  

 ۲۳۰۵۰۵ پاکسازی سطح راه از آثار تصادفات در هر مورد. باند - متر طول ۹,۳۷۰  

 مترمUعب ۱۶۵,۰۰۰  

ها از  ها و داخل قنوها و کانال پاکسازی سطح راه، شانه
 های مجزا با دست.  سنگ

۲۳۰۵۰۶ 

  

 تن ۲۴۹,۰۰۰

ساخته  بارگیری، حمل و تخلیه قطعات پیشآوری،  جمع
بتن� آسیب دیده با استفاده از هر نوع وسیله مUانی�U، از 

 روی باند عبور یا کناره راه.

۲۳۰۵۰۷ 

 کیلومتر ۱۰۱,۰۰۰  

های راه با استفاده از  کن� در هر یW از شانه کن� و بوته علف
 بر. ماشین بوته

۲۳۰۶۰۱ 
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  فصل بیست و سوم. پاکسازی
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
واحد  بهای

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

های راه با ابزارهای  در هر یW از شانهکن�  کن� و بوته علف
 دست�.

۲۳۰۶۰۲ 

 کیلومتر ۱۸۹,۵۰۰  

پاکسازی حریم راه در دو سمت مسیر از مواد زائد و 
 های ساختمان� و نظایر آن. نخاله

۲۳۰۶۰۳ 

 ۲۳۰۷۰۱ پاکسازی و شستشوی جداول و نظایر آن. کیلومتر ۳,۵۵۱,۰۰۰  

 مترمربع ۱۷,۱۰۰  

گاردبلوکها برحسب سطح شستشو پاکسازی و شستشوی 
 داده شده.

۲۳۰۷۰۲ 

 مترمربع ۳۹,۳۰۰  

پاکسازی و شستشوی نیوجرسیها برحسب سطح شستشو 
 داده شده.

۲۳۰۷۰۳ 

 ۲۳۰۷۰۴ ها. ها و هندریل پاکسازی و شستشوی گاردریل کیلومتر ۵,۲۶۹,۰۰۰  

 مترمربع ۱۲۷,۵۰۰  

پاکسازی و شستشوی تابلوها برحسب سطح شستشو داده 
 شده.

۲۳۰۷۰۵ 

 مترمربع ۳۹,۸۰۰  

ها از دوده و روغن با استفاده از  شستشوی دیواره تونل
 سویپ بالست.

۲۳۰۷۰۶ 

  

 مترمربع 

ها،  پاکسازی و شستشوی سطوح عرشه و سرستون
های بتن� و فلزی از مواد نم�U در مناطق� که  های پل کوله

 به واسطه راهداری زمستان� نمUپاش� شده است. 

۲۳۰۷۰۷ 

 ۲۳۰۸۰۱ ها از غبار و دوده. شستشوی حباب المپ عدد   

 ۲۳۰۸۰۲ ها. تمیز کردن رفلUتور چراغ عدد   

@omransara



  فصل بیست و چهارم. عملیات بازرس/ و کنترل
 ۱۳۹۷واحد پایه رشته  راهداری سال فهرست بهای 

  

 

 
 

۱۱۱   

 
 

  عملیات بازرس/ و کنترلفصل بیست و چهارم. 
 "���  
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  فصل بیست و چهارم. عملیات بازرس/ و کنترل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 ساعت  - نفر  ۳۶۰,۰۰۰

های مربوط  بازدید ادواری از ابنیه فن� و تکمیل چUلیست
تجهیزات خاص ) با تجهیز و (براساس مشاهده و بدون 

 اعزام کارشناس (کارشناسان).

۲۴۰۱۰۱ 

  

 اکیپ ساعت 

های تنظیم� در  بررس� و ارزیابی میدان� مفاد چUلیست
مورد ابنیه فن� و تهیه گزارشات فن� با استفاده از لوازم و 
تجهیزات مربوط با تجهیز و اعزام گروه بازرس� و کنترل 

 کارشناس ) .(مرکب از یW سرگروه و دونفر 

۲۴۰۱۰۲ 

  

 ساعت  - نفر  ۲۳۸,۵۰۰

های بررسیهای  ها و گزارش ارزیابی و تحلیل چW لیست
و تهیه  ۲۴۰۱۰۲و  ۲۴۰۱۰۱های  میدان� مربوط به ردیف

 دستورکارهای الزم .

۲۴۰۱۰۳ 

  

 ساعت  - نفر  ۳۵۸,۰۰۰

بازدید ادواری ازوضعیت عالئم  و تعیین کسری عالئم و 
کشیها و عالئم افق� راه ، تجهیزات  خطارزیابی وضعیت 

ها ونظایر آن و تکمیل  ها، گاردریل روشنایی، تهویه تونل
های مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس  چW لیست

 (کارشناسان)  ایمن�.

۲۴۰۲۰۱ 

  

 اکیپ ساعت 

های تنظیم� در  بررس� و ارزیابی میدان� مفاد چUلیست
راه، تجهیزات کشیها و عالئم افق�  مورد وضعیت خط

ها و نظایر آن و تهیه  ها، گاردریل روشنایی، تهویه تونل
گزارشات فن� با استفاده از لوازم و تجهیزات مربوط با 

 تجهیز و اعزام گروه بازرس� و کنترل.

۲۴۰۲۰۲ 

  

 ساعت  - نفر  ۶۰۸,۰۰۰

ها و گزارشات فن� تهیه شده  ارزیابی و تحلیل چW لیست
 ۲۴۰۲۰۱های  ردیف توسط کارشناس (کارشناسان)

 و تهیه دستور کارهای الزم . ۲۴۰۲۰۲و

۲۴۰۲۰۳ 

  

 ساعت  - نفر  ۳۵۸,۰۰۰

ها و شیروانیها،  ارزیابی ادواری وضعیت پایداری ترانشه
ها و  های زهUش و ارزیابی علل ریزش ترانشه سیستم

های مربوط با تجهیز و  شUست راه و تکمیل چW لیست
 اعزام کارشناس (کارشناسان) ایمن�. 

۲۴۰۳۰۱ 

  

 ساعت  - نفر  ۶۰۸,۰۰۰

توسط ها و مستندات تهیه شده  ارزیابی و تحلیل چW لیست
و تهیه دستور کار  ۲۴۰۳۰۱کارشناس (کارشناسان) ردیف

 های اجرایی . برای گروه

۲۴۰۳۰۲ 

  

 کیلومتر ۳۵,۷۰۰

ها،  های آسفالت� و شانه ارزیابی ادواری وضعیت رویه
های مربوط با  ارزیابی و کنترل ترکها و تکمیل چUلیست

 تجهیز و اعزام کارشناس (کارشناسان) ایمن�.  

۲۴۰۴۰۱ 
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  فصل بیست و چهارم. عملیات بازرس/ و کنترل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلومتر ۴۱,۹۰۰

ها،  های آسفالت� و شانه ارزیابی ادواری وضعیت رویه
های مربوط وقت�  ارزیابی و کنترل ترکها و تکمیل چUلیست

از ماشین مخصوص وتجهیزات ویژه برای ارزیابی رویه 
آسفالت� استفاده شود با تجهیز و اعزام کارشناس 

 (کارشناسان) ایمن�. 

۲۴۰۴۰۲ 

  

 ساعت  - نفر  ۶۰۸,۰۰۰

ها و مستندات تهیه شده توسط  ارزیابی و تحلیل چW لیست
و  ۲۴۰۴۰۲و  ۲۴۰۴۰۱های  کارشناس (کارشناسان) ردیف

 های اجرایی. تهیه دستور کار برای گروه

۲۴۰۴۰۳ 

  
 اکیپ روز 

ارزیابی وضعیت هندس� راه و ارزشیابی عملیات راهداری 
 گر. با تجهیز و اعزام گروه متخصص تحلیل

۲۴۰۵۰۱ 

 کیلومتر ۳۵,۷۰۰  

بررس� وضعیت حریم راه و تهیه گزارش مربوط با تجهیز و 
 اعزام کارشناس .

۲۴۰۵۰۲ 
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  فصل بیست و پنجم. متفرقه
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱۴   

 
 

  و پنجم. متفرقه فصل بیست
 "���  
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  پنجم. متفرقهفصل بیست و 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دسیمتر مUعب ۱۴۷,۵۰۰  

ریزی با  بتن بریدن درزها در روسازیهای بتن� پس از
 وسایل و ابزار الزم.

۲۵۰۱۰۱ 

 دسیمتر مUعب ۱۲,۹۰۰  

سازیهای بتن� با ماسه  تهیه مصالح و و پرکردن درزهای کف
 آسفالت بر حسب حجم درز.

۲۵۰۱۰۲ 

  

 دسیمتر مUعب ۱۳۴,۵۰۰

سازیهای بتن� با  تهیه مصالح و پر کردن درزهای کف
مشابه بر حسب ایروالستیW و الستیW متراکم شونده و یا 

 حجم درز.

۲۵۰۱۰۳ 

 ۲۵۰۲۰۱ های آزاد. گاه تهیه مصالح و نصب نئوپرن خارج� برای تکیه دسیمتر مUعب   

 ۲۵۰۲۰۲ های آزاد. گاه تهیه مصالح و نصب نئوپرن داخل� برای تکیه دسیمتر مUعب ۵۰۶,۰۰۰  

 کیلوگرم ۳۱۱,۵۰۰  

عبور تهیه وکارگذاری لوله پالستی�U در ابنیه فن� برای 
 آب.

۲۵۰۳۰۱ 

 کیلوگرم ۱۷۶,۰۰۰  

کاری و جاگذاری لوله پالستی�U برای  تهیه، سوراخ
 زهUش�.

۲۵۰۳۰۲ 

 مترطول ۱۴۴,۵۰۰  

متر از جنس  سانت� ۱۵تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 
 پیویس�.

۲۵۰۴۰۱ 

 مترطول ۵,۴۴۰  

متر اضافه بر  برای هر سانت�  ۲۵۰۴۰۱بها به ردیف  اضافه
 متر. سانت� ۱۵

۲۵۰۴۰۲ 

 مترطول ۱۶۰,۰۰۰  

متر از جنس  سانت� ۱۵تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 
.Wالستی 

۲۵۰۴۰۳ 

 مترطول ۳,۵۷۰  

 ۱۵متر اضافه بر  برای هر سانت�  ۲۵۰۴۰۳بهابه ردیف  اضافه
 متر. سانت�

۲۵۰۴۰۴ 

 عدد ۲۶,۲۰۰  

گاه� از جنس کائوچو به ابعاد  تهیه و نصب بالشتک  تکیه
 متر. سانت� ۱۰×۵٫۸×۲تقریبی 

۲۵۰۵۰۱ 

 مترطول ۱۲,۱۰۰  

 ۴×۴تهیه و نصب پلیاورتان دارای سلول باز و با مقطع 
 متر. سانت�

۲۵۰۶۰۱ 

 عدد ۱۴۰,۰۰۰  

متر و قطر  ۳های چوبی به طول تا  تهیه و نصب شمع
 متر. سانت� ۱۰حدود 

۲۵۰۷۰۱ 

  
 مترمUعب 

بارگیری کردن خرد کردن قطعات سنگ بزرگ برای قابل 
 آنها.

۲۵۰۸۰۱ 

  
 مترمربع 

 ۳۰۰تهیه کروک� از راه ، حریم و اجزای راه به عرض تا 
 .۱٫۲۵۰متر و به مقیاس 

۲۵۰۹۰۱ 
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  پنجم. متفرقهفصل بیست و 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد 

تهیه عکس از خرابیهای راه برحسب تعداد فریم عکس 
 تأیید شده.

۲۵۰۹۰۲ 

 ۲۵۰۹۰۳ تهیه فیلم از خرابیهای راه برحسب زمان فیلم تأیید شده. دقیقه   

  
 دقیقه 

مستندسازی از عملیات اجرایی ویژه و عملیات اضطراری 
 از طریق تهیه فیلم برحسب زمان فیلم تأیید شده.

۲۵۰۹۰۴ 

  

 عدد ۳۸,۴۰۰

نصب تجهیزات ایمن� و هشدار دهنده قابل حمل و 
برچیدن آنها برای هدایت ترافیW در مواقع بروز سانحه یا 

 تصادفات.

۲۵۱۰۰۱ 
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  فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱۷   

 
 

  فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع/
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  فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱۸   

 
 

15'�� 	
�� .  	
�260702  �260801  
7260803 �� � ��� 8�� �M�
\� ����"!# �� ��  
!"�D -
6>� �
� d 	�(� �� � �� (� �# K7��Y

'��   .���9 a[H�  
!"�D ���O7 K>
�( 8��� �# ��� -(2 ���� 8�
A��� K>
�( 	
�������/ �
$�>� 	��� 
� 

16 8�
�� '�� �� .260102 .��� 8�� 	(
E#
� *J� ��H>��7 *J� (� ��C0�  

  

@omransara



  فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۱۹   

 
 

       

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

  

 مترمUعب ۹۴۹,۰۰۰

های فصل� با استفاده از   ایجاد ارتباط موقت در گذرآب
های بتن� و  ای گالوانیزه یا باکس های بتن�، قطات لوله کول

 خاکریزیهای مربوط برحسب حجم کار ساخته شده.

۲۶۰۱۰۱ 

 مترمربع ۲۹,۷۰۰  

های سنگ� از قطعات سست، بر  پاکسازی سطح ترانشه
 حسب سطح ترانشه.

۲۶۰۱۰۲ 

 ۲۶۰۱۰۳ های با رویه شن�. گریدرزن� راه کیلومتر ۱,۷۲۶,۰۰۰  

 کیلومتر ۱,۵۴۵,۰۰۰  

آسفالت� با های  بندی شانه راه اصالح، تسطیح و شیب
 گریدر.

۲۶۰۱۰۴ 

 ۲۶۰۱۰۵ متر. سانت� ۱۵ها به ضخامت تا  ریزی راه شن کیلومتر ۶۸,۷۶۰,۰۰۰  

 ۲۶۰۱۰۶ های راه. اصالح افتادگ� شانه کیلومتر ۳۶,۶۵۷,۰۰۰  

 ۲۶۰۲۰۱ ها. ها و نرده پل نگهداری، ترفیع و تعمیر و مرمت گاردریل کیلوگرم ۸,۹۲۰  

 ۲۶۰۳۰۱ تنظیم و رگالژ نیوجرسیهای موجود در محل. کیلومتر ۳۷,۸۹۱,۰۰۰  

  

 تن ۱,۹۰۳,۰۰۰

ها با استفاده از ردمیUس به نحوی که بیشتر از  گیری راه لUه
درصد سطح راه پوشیده شود بر حسب مقدار  ۵۰

 ردمیUس مصرف�.

۲۶۰۴۰۱ 

 تن ۲,۸۷۰,۰۰۰  

 ۱۰ها با رویه آسفالت گرم به نحوی که حدود  گیری راه لUه
 راه پوشیده شود برحسب مقدار آسفالت مصرف�.درصد 

۲۶۰۴۰۲ 

  

 تن ۲,۲۱۲,۰۰۰

 ۱۰ها با رویه آسفالت گرم برای پوشش از  گیری راه لUه
درصد،   ۱۰درصد سطح راه، به ازای هر  ۳۰درصد تا 

 برحسب مقدار آسفالت مصرف�.

۲۶۰۴۰۳ 

  

 تن ۱,۹۷۶,۰۰۰

 ۳۰از ها با رویه آسفالت گرم برای پوشش  گیری راه لUه
درصد،   ۱۰درصد سطح راه، به ازای هر  ۵۰درصد تا 

 برحسب مقدار آسفالت مصرف�.

۲۶۰۴۰۴ 

 ۲۶۰۴۰۵ گیری رویه آسفالت� راه. لUه باند -کیلومتر ۱۱۴,۷۰۲,۰۰۰  

  

 عدد ۳۶۸,۵۰۰

ها، تعویض قطعات و  بازبین�، نگهداری، شستشوی حباب
 های روشنایی در درون انجام تعمیرات موردی سیستم

 تونل.

۲۶۰۵۰۱ 

  

 عدد ۳۰۷,۵۰۰

ها، تعویض قطعات و  بازبین�، نگهداری، شستشوی حباب
های روشنایی در خارج از  انجام تعمیرات موردی سیستم

 تونل.

۲۶۰۵۰۲ 

  

 کیلومتر 

ها،  اجرای سیستم روشنایی (شامل نصب پایه چراغ
ها و انجام  ها و احداث فونداسیون ها و تابلو برق چراغ

 کش� مربوط). کابلعملیات 

۲۶۰۵۰۳ 
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  فصل بیست و ششم. کارهای تجمیع/
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۲۰   

 
 

       

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

 ۲۶۰۵۰۴ ها. تعمیر و نگهداری سیستم تهویه تونل ماه -کیلومتر   

  
 ماه -کیلومتر 

های ایمن� و اعالم حریق  تعمیر و نگهداری سیستم
 ها. تونل

۲۶۰۵۰۵ 

 کیلومتر ۶,۱۳۰,۰۰۰  

نصب کسری تابلوها و عالئم ایمن� و تعمیر تابلوها و 
 های اصل� و فرع�. راهعالئم ایمن� موجود در 

۲۶۰۵۰۶ 

 کیلومتر ۷,۶۶۳,۰۰۰  

نصب کسری تابلوها و عالئم ایمن� و تعمیر تابلوها و 
 ها. عالئم ایمن� موجود در آزادراه

۲۶۰۵۰۷ 

 ۲۶۰۶۰۱ های فرع� و اصل� با شرایط متعارف. روبی در راه برف روز  -کیلومتر  ۱۷۴,۰۰۰  

 ۲۶۰۶۰۲ های فرع� و اصل� با شرایط ویژه. در راهروبی  برف روز  -کیلومتر  ۱۹۱,۵۰۰  

 ۲۶۰۶۰۳ ها با شرایط متعارف. روبی در آزادراه برف روز  -کیلومتر  ۱۷۹,۰۰۰  

 ۲۶۰۶۰۴ ها با شرایط ویژه. روبی در آزادراه برف روز  -کیلومتر  ۱۹۷,۰۰۰  

  ۶,۰۲۲,۰۰۰ 

دستگاه شبانه 
 روز

 عملیات زمستان�.تجهیز، استقرار و ارائه خدمات اکیپ 
۲۶۰۶۰۵ 

 ۲۶۰۷۰۱ شستشوی ابنیه فن� بر حسب حجم آب مصرف�. مترمUعب ۱۱۴,۰۰۰  

  

 کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰

ها از هر نوع جسم خارج�  پاکسازی سطح راه و شانه
ها، شن و ماسه، آثار تصادفات، الشه  (شامل ریزش

 حیوانات و مانند آن).

۲۶۰۷۰۲ 

 کیلومتر ۳۳۳,۵۰۰  

تکمیل چUلیست و شستشوی تابلوها و عالئم بازبین�، 
 های اصل� و فرع�. ایمن� در راه

۲۶۰۸۰۱ 

 کیلومتر ۴۰۰,۵۰۰  

بازبین�، تکمیل چUلیست و شستشوی تابلوها و عالئم 
 ها. ایمن� در آزادراه

۲۶۰۸۰۲ 

  
 کیلومتر 

های تا  بازدید، تهیه چUلیست و رفع گرفتگیهای موردی پل
 متر. ۶دهانه 

۲۶۰۸۰۳ 
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  فصل بیست و هفتم. کارهای دستمزدی
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۲۱   

 
 

  فصل بیست و هفتم. کارهای دستمزدی
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  فصل بیست و هفتم. کارهای دستمزدی
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۲۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۲۷۰۱۰۱ .۱۱۰۹۰۶تا  ۱۱۰۹۰۱های  های ردیف نصب پایه کیلوگرم ۱۷,۰۰۰  

 ۲۷۰۱۰۲ .۱۱۰۹۱۱نصب پایه ردیف  کیلوگرم ۲۱,۱۰۰  

 ۲۷۰۱۰۳ .۱۱۰۹۲۲و  ۱۱۰۹۲۱های  های ردیف نصب شبرنگ مترمربع ۱۰۰,۰۰۰  

 ۲۷۰۱۱۱ .۱۸۱۰۴۰تا  ۱۸۰۲۱های  نصب صفحه تابلوهای ردیف عدد ۲۵۲,۰۰۰  

 ۲۷۰۱۱۲ .۱۸۱۰۴۴تا  ۱۸۰۴۱های  نصب صفحه تابلوهای ردیف عدد ۱۴۳,۰۰۰  

 ۲۷۰۱۱۳ .۱۸۱۰۵۲و  ۱۸۰۵۱های  نصب صفحه تابلوهای ردیف مترمربع ۲۶۷,۰۰۰  

 ۲۷۰۱۱۴ .۱۸۱۰۵۵تا  ۱۸۰۵۳های  نصب صفحه تابلوهای ردیف مترمربع ۶۲۲,۰۰۰  

 عدد ۳۱۲,۰۰۰  

اضافه بهای نصب در صورت� که تابلو به صورت معلق 
 نصب شود.

۲۷۰۱۱۵ 

 ۲۷۰۱۲۱ ).۶۰ نصب آینه محدب (قطر عدد ۲۵۲,۰۰۰  
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  . مصالح پای کار۱پیوست 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۲۳   

 
 

  . مصالح پای کار۱پیوست 
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  . مصالح پای کار۱پیوست 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۲۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴۱۰۱۰۱ ماسه شسته. مترمUعب ۲۲۲,۵۰۰  

 ۴۱۰۱۰۲ شسته.شن  مترمUعب ۱۸۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۲۰۱ مصالح روسرندی. مترمUعب   

 ۴۱۰۳۰۱ مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای. مترمUعب ۷۵,۴۰۰  

 ۴۱۰۳۰۲ مصالح اساس شUسته از مصالح رودخانه ای. مترمUعب ۱۰۸,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۳ مصالح اساس شUسته از سنـ� کوه�. مترمUعب ۲۷۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۴ سنگ� آسفالـت سطح� نوع الـف و ج.مصالح  مترمUعب ۴۲۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۰۵ مصالح سنگ� آسفالـت سطح� نوع ب و د. مترمUعب ۵۰۹,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۶ مصالح سنگ� آسفالت سطح� نوع ج. مترمUعب ۵۵۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۰۷ مصالح سنگ� آسفالت سطح� نوع د. مترمUعب ۵۷۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۰۸ مصالح سنگ� آسفالت ردمیUس. مترمUعب ۱۳۱,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۹ مصالح سنگ� اساس آسفالت� (بالک بیس). مترمUعب ۱۳۵,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۱۰ مصالح سنگ� قشر بیندر. مترمUعب ۲۲۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۱۱ مصالح سنگ� قشر توپUا. مترمUعب ۲۴۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۱ سنـ� الشه بنایی. مترمUعب ۲۵۷,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۲ سنـ� بادبر. مترمUعب ۷۰۱,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۳ سنگ سر تراش. مترمUعب ۱,۲۰۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۴ سنگ نیم تراش. مترمUعب ۱,۳۷۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۵ سنگ تمام تراش. مترمUعب ۲,۰۰۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۱ سیمان پرتلند نوع یW پاکت�. تن ۱,۳۲۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۲ سیمان پرتلند نوع یW فله. تن ۱,۱۵۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۳ پاکت�. سیمان پرتلند نوع دو تن ۱,۳۲۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۴ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ۱,۱۵۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۵ پاکت�. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ۱,۳۵۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۶ فله. ۵سیمان پرتلند نوع  تن ۱,۱۸۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۶۰۱ دینامیت. کیلوگرم ۷۵,۳۰۰  

 ۴۱۰۶۰۲ انواع فتیله . مترطول ۶,۴۵۰  

 ۴۱۰۶۰۳ انواع چاشن�. عدد ۲۳,۸۰۰  
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  . مصالح پای کار۱پیوست 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 

  

 

 
 

۱۲۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴۱۰۷۰۱ انواع تیرآهن. کیلوگرم ۲۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۷۰۲ انواع ناودان�. کیلوگرم ۲۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۷۰۳ انواع نبش�. کیلوگرم ۲۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۷۰۴ انواع سپری. کیلوگرم ۲۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۷۰۵ انواع تسمه. کیلوگرم ۲۵,۲۰۰  

 ۴۱۰۷۰۶ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ۲۵,۳۰۰  

 ۴۱۰۷۰۷ ورق گالوانیزه. انواع کیلوگرم   

 ۴۱۰۷۰۸ انواع سپر فلزی. کیلوگرم ۲۱,۲۰۰  

 ۴۱۰۷۰۹ گاردریل از جنس ورق گالوانیزه ساخت داخل. کیلوگرم   

 ۴۱۰۸۰۱ انواع میل گرد ساده. کیلوگرم ۲۴,۷۰۰  

 ۴۱۰۸۰۲ انواع میل گرد آجدار. کیلوگرم ۲۰,۷۰۰  

 ۴۱۰۹۰۱ انواع قیر ام .س�. کیلوگرم ۱۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۹۰۲ سایر قیرها. کیلوگرم ۱۳,۲۰۰  

 ۴۱۱۰۰۱ انواع توری سیم� گالوانیزه (فنس). کیلوگرم   

 ۴۱۱۰۰۲ انواع پروفیلهای تو خال�. کیلوگرم   

 ۴۱۱۰۰۳ سیم خار دار. کیلوگرم   

 ۴۱۱۰۰۴ تور سنگ (گابیون). کیلوگرم   

 ۴۱۱۱۰۱ انواع لوله پی وی س�. کیلوگرم   

 ۴۱۱۲۰۱ گارد بلوک. مترمUعب   

 ۴۱۱۲۰۲ نیوجرس�. مترمUعب   

 ۴۱۱۲۰۳ جدول. مترمUعب   

 ۴۱۱۳۰۱ نوار شبرنگ. مترمربع   
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 های باالسری . شرح اقالم هزینه۲پیوست 
 ۱۳۹۷رشته  راهداری سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۱۲۶   

 
 

 های باالسری اقالم هزینه. شرح ۲پیوست 
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