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َاي اجرايي، مُىذسان مشاير ي پيماوكاران بخشىامٍ بٍ دستگاٌ
65912 شمارٌ:

20/02/1399 تاريخ:

1399سازي سال فُرست بُاي كالن راٌمًضًع: 

مادٌ ًسعٍ، َاي تحكام دائمي بروامٍ( قاوًن ا34مًضًع مادٌ )كشًر  وظام فىي ي اجرايي بٍ استىاد

فُرست »، بٍ پيًست َاي عمراوي وذاردَاي اجرايي طرحوامٍ استا ( قاوًن بروامٍ ي بًدجٍ ي آييه23)

آَه ي باوذ فريدگاٌ سال پايٍ راٌ، راٌياحذ كٍ براساس فُرست بُاي « 1399 سازي سالبُاي كالن راٌ

بٍ مىظًر وظارت ي كىترل  ،شًد تا از تاريخ ابالغ ابالغ مياز وًع گريٌ ايل تىظيم شذٌ است،  1399

سازي مبىاي عمل قرار گيرد.راٌ َايَا ي پريشٌيىٍ تمام شذٌ طرحَس

ربانهم و بودهج کشور سازمان
ي رياست جمهور
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 دستورالعمل کاربرد

هاي فهرست سازي، مجموعه حاضر بر مبناي قیمتهاي راهها و پروژهتمام شده طرحهزینه به منظور فراهم کردن زمینه مناسب براي کنترل  -1
و شرایط کشور از نظر دسترسی به مصالح و امکانات تهیه شده است. براساس این  1399آهن و باند فرودگاه سال بهاي پایه راه، راه

هاي مختلف هاي راهسازي (انواع راههاي فرعی، اصلی، بزرگراه و آزادراه) در شرایط و توپوگرافیها و پروژهدستورالعمل هزینه ساخت طرح
بها کارهاي راهداري، درزگیري، لکه گیري و روکش انواع آسفالت در دامنه شمول این فهرست ، تپه ماهور و کوهستان قابل برآورد است.دشت

 قرار ندارد.
 هاي این فهرست بها نیز به روزرسانی و اعالم خواهد شد.آهن و باند فرودگاه، قیمتبا ابالغ فهرست بهاي پایه راه، راه

هاي این فهرست به نحوي تهیه شده است که تمام اقالم کارهاي رشته راه را بر اساس نوع راه، شرایط اي هر یک از بخشهزینه اجر -2
محیطی و توپوگرافی منطقه تحت پوشش قرار داده است. در مواردي که اجراي کاري ضرورت پیدا کند که در این فهرست بها براي آن ردیف 

و به  1399سال رودگاه آهن و باند فبهاي پایه راه، راه بر اساس فهرستدار و با تنظیم ردیف ستارهاي آن پیش بینی نشده باشد، هزینه اجر
 گردد.صورت ردیف تجمیع شده به فصل نهم (متفرقه) این فهرست اضافه می

وپوگرافی، نوع راه و مشخصات مورد مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، تمامی اطالعات مربوط به شرایط اقلیمی و محیطی، ت -3
 هاي پیوست تهیه و مهر و امضا کند.نیاز براي تهیه برآورد مطابق این فهرست را طبق جدول

هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده است و باید در زمان تهیه اي و هزینهبها، ضرایب باالسري و منطقههاي این فهرستدر قیمت -4
 آهن و باند فرودگاه اعمال شود.مطابق با ضوابط فهرست بهاي پایه راه، راه برآورد، این ضرایب

از آن جایی که عرض و نوع راه تاثیر مستقیمی بر هزینه تمام شده راهها دارد، ضرورت دارد با توجه به ضوابط مندرج در ضابطه شماره  -5
نوع و عرض راه براساس ترافیک  1ستی انتخاب شود. در جدول شماره عرض و نوع راه به در "هاآیین نامه طرح هندسی راه"با عنوان  415

مقدار عرض چنانچه  در برآورد هزینه تعریض راهها، .و انتخاب عرض مازاد بر آن مجاز نیست برداري ارائه شده استسال اول بهره
یابی یا برون یابی خطی تعیین با درون 3و 2و 1هاي برابر نباشد بهاي هر یک از ردیفهاي فصل 1عرض مندرج در جدول شماره (تعریضی) با 

 شود. می
 

 تعیین نوع و عرض راه -1جدول شماره 

ADT عرض راه نوع راه برداريسال اول بهرهL1  (متر) 

400 ≤ ADT ≤ 0  8/6 3راه فرعی درجه 
1،000 <ADT ≤ 400  5/9 2راه فرعی درجه 
1،500  <ADT ≤ 1،000  2/10 1راه فرعی درجه 

2،050  <ADT ≤ 1،500  11 2راه اصلی دو خطه درجه 

2،600  <ADT ≤ 2،050  5/12 1راه اصلی دو خطه درجه 

10،000 <ADT ≤ 2،600 4/24 راه اصلی چهار خطه 

14،000 <ADT ≤ 10،000 6/25 بزرگراه یا آزادراه چهار خطه 

25،000 <ADT ≤ 14،000 3/34 بزرگراه یا آزادراه شش خطه 

 
 تعاریف: -6
)، مقدار شیب زمین طبیعی و عمود بر محور راه بر حسب نسبت اختالف ارتفاع α. در این دستورالعمل منظور از شیب زمین طبیعی (6-1
)Δh) به طول افقی (Δx گیري شیب باشد فواصل اندازهمی 1ـ2) نظیر طرفین راه در مقیاس یکسان و در محدوده مشخص شده جدول شماره
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-باشد. چنانچه محور راه در خط القعر یا خط الراس واقع شود، حسب مورد شیب زمین تا خط 2ـ2د حدکثر طبق جدول شماره زمین نیز بای

 شود. ) اعمال میΔxالراس (به جاي القعر یا خط

 
 : شیب زمین طبیعی1شکل 

 
 هاي مورد نیاز: محدوده تعیین طول افقی و نقشه 1ـ 2جدول شماره 

 (متر) )Δxمحدوده تعیین طول افقی ( نقشهعدد مقیاس  مطالعات

 1000 50000یا  25000 توجیه اولیه

 300 25000یا  10000 توجیه نهایی

 حریم راه 2000یا  1000 طراحی تفصیلی

 اي با مقیاس مناسب استفاده نمود.توان از تصاویر ماهوارهتبصره: در مطالعات توجیه اولیه یا توجیه نهایی می
 

 هاي زمین طبیعی گیري شیب. حداکثر فاصله اندازه2ـ2جدول شماره 
 فاصله (متر) شیب زمین (درصد)

7< α ≤0 3000 

35< α ≤7 1000 

85< α ≤35 500 

105< α ≤85 350 

105> α  250 

 
 مشابه وجود دارد.ست که بین وقوع دو بارندگی ا هاي. در این دستورالعمل منظور از دوره بازگشت بارندگی، متوسط تعداد سال6-2
)، حجم کل ترافیک عبوري از قطعه یا نقطه معین یک راه تقسیم بر ADT. در این دستورالعمل منظور از متوسط حجم ترافیک روزانه (6-3

 تعداد روزهاي آمارگیري است.
 پردازد.ژئومکانیکی توده سنگ میبندي )، شاخصی است که به طبقهRMR. در این دستورالعمل منظور از شاخص امتیاز توده سنگ (6-4
 ها است. ، عرض روسازي شده با احتساب شانه(L1). در این فهرست بها منظور از عرض راه 5ـ6
 سازيـ نحوه تعیین برآورد براساس فهرست بهاي کالن راه7
 باشد و انتخاب عرض مازاد بر آن مجاز نیست. 1جدول شماره مطابق باید . نوع و عرض راه 1ـ7
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-هاي مربوطه انتخاب  میبا توجه به توضیحات مقدمه فصل از جدول 3و 2و  1هاي هاي مندرج در فصلبهاي واحد هر یک از ردیف .2ـ7

 شوند.
 3و  2و  1هاي هاي فصلدر نقشه، جانمایی و ترسیم شده و مقادیر هر یک از ردیف 2-2و  1-2هاي شماره  . پالن مسیر براساس جدول3ـ7

هاي پیوست) توسط مشاور تعیین ها، (با تکمیل جدول هاي فصلي ردیفزمین یا حجم ترافیک و مطابق با بازه اساس شیبراه حسب مورد بر
 شود. می
 6ها که نیاز به پل با دهانه بزرگتر از متر) لحاظ شده است چنانچه در محل رودخانه 6هزینه آبروهاي مورد نیاز (تا دهانه  2. در فصل 4ـ7

 اضافه شود. 9یا  4فصل متر باشد به 
 ها منظور شده است.ها و پلکانی کردن دامنههاي مترتب نظیر هزینه دیوارهاي پاي شیروانی خاکریزيتمام هزینه 1هاي فصل . در ردیف5ـ7
یرگذر در ردیفهاي . چنانچه براي عبور از کنار تاسیسات یا رودخانه نیاز به اجراي دیوار باشد در فصل نهم اضافه شود. هزینه احداث ز6ـ7

 لحاظ شود. 9یا  4این فهرست بها منظور نشده است در صورت نیاز در فصل 
 شود.هزینه آن تعیین می 5برآورد تونل منظور نشده است در صورت نیاز به احداث تونل، براساس ردیفهاي فصل  1. در ردیفهاي فصل 7ـ7
ی یا بتنی ساده درزدار) مقایسه اقتصادي شده (برآورد ساخت) و بهاي اعالم شده بین رویه آسفالتی و رویه بتنی (بتن غلتک 3. در فصل 7ـ7

 هاي تعریضی بهاي اعالم شده براي رویه آسفالتی به عنوان بهاي فهرست کالن منظور شود.در پروژه براي گزینه منتخب است.
 شوند. میبرآورد  8. تبادل یا دوربرگردان به تعداد مورد نیاز براساس ردیفهاي فصل 8ـ7
 ها مجاز است. درصد مبلغ جمع فصل 5معادل  9حداکثر مبلغ فصل . 9ـ7

𝐴9 < 0.05 × �𝐴𝑖 
 آید. شود و مبلغ برآورد اجراي کار به دست میدرج می 3ها در جدول شماره .  خالصه برآوردهاي به دست آمده هر یک از فصل10ـ7

 ـ تعیین برآورد اجراي کار 3جدول شماره 
 برآورد براساس فهرست کالن  ان فصلعنو شماره فصل

 A1 زیرسازي راه 1

 A2 آبروها 2

 A3 سال) 20روسازي راه (عمر طرح  3

 A4 پل هاي بزرگ 4

 A5 تونل 5

 A6 عالیم و تجهیزات ایمنی 6

 A7 ساختمان عملیاتی و جنبی 7

 A8 تبادل و دوربرگردان 8

 A9 متفرقه 9

 𝐴𝑖� هاجمع فصل

  ضریب باالسري جمع فصل با اعمال

  ايجمع با اعمال ضریب منطقه

  شود هزینه تجهیز و برچیدن کارگاهاضافه می

  جمع کل برآورد

    

 
 

 

٣  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٩سازی سال  راهفهرست بهای واحد پایه رشته کالن 

  
هاي آزادسازي و رفع معارضین، بیمه سهم کارفرما، مالیات ارزش افزوده، مهندسی در مبلغ برآورد براساس این فهرست بها، هزینه -8

 آزمایشگاه) لحاظ نشده است.(مدیریت طرح، مطالعه، نظارت و 
سازي بهاي پایه کمتر از مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاي کالن راه . چنانچه برآورد طرح یا پروژه بر اساس مطالعات انجام شده و فهرست9

اي جاري یا به اتمام باشد، برآورد بر اساس مطالعات، مالك عمل خواهد بود. در هر حال این فهرست بها حق مازادي براي طرحها و پیمانه
 کند. رسیده ایجاد نمی

 شود:ـ این فهرست بها در موارد زیر به کار گرفته می 10
 . برآورد هزینه احداث راه1ـ10

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 23سازي براي طرح در کمیسیون ماده (ههاي رااحداث طرح برآورد هزینه
 ، باید براساس فهرست بهاي حاضر تعیین شود.4/12/1393) مصوب 2دولت (

 سازي . کنترل مطالعات و برآورد ارجاع کارهاي راه2ـ10 

 در صورت تحقق هر یک از موارد زیر :
مبلغ برآورد شده  25/1بهاي پایه، بیشتر از  هاي فهرست بهاي حاضر، مبلغ برآورد به دست آمده از مطالعات و فهرستـ براي هر یک از فصل

 سازي باشد،براساس فهرست بهاي کالن راه
برابر مبلغ برآورد شده براساس فهرست بهاي کالن  15/1بهاي پایه براي کل کار بیشتر از  ـ مبلغ برآورد به دست آمده از مطالعات و فهرست

 سازي باشد،راه
دارد مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از اجرا، (براساس  برگزاري مناقصه (عمومی، محدود، ترك تشریفات) مجاز نبوده و ضرورت

) انجام شده و پس از بازبینی مطالعات بر اساس نتایج مهندسی ارزش، فرایند ارجاع کار 11/7/1397مورخ 357843/97بخشنامه شماره 
 شروع شود.
باشد، علیرغم بر آورده شدن الزامات باال، انجام خدمات هایی که براساس بخشنامه یاد شده انجام خدمات مهندسی ارزش، اجباري براي پروژه

 مهندسی ارزشی الزامی است.
 هاي در دست اجراهاي ساخت آزادراه. کنترل هزینه3ـ10

هاي مشارکت آزادراهی در دست اجرا، دستگاه اجرایی موظف است تمام عملیات و عملیات اجرا شده را براساس این فهرست بها با در پروژه
 :صورت مشاهده هر یک از موارد زیر هاي پیوست (به طور جداگانه) نیز برآورد کند. درفرمتکمیل 

𝑃0ـ  > 1.15 × 𝐹0  
𝑃1ـ  > 1.15 × 𝐹1  

: برآورد اولیه طرح یا  𝑃0، : هزینه عملیات اجرا شده براساس فهرست کالن 𝐹1: برآورد کل کار براساس فهرست کالن،  𝐹0(در روابط باال 
 ، نامگذاري شده است).11: مبلغ آخرین صورت وضعیت به روز شده طبق بند  𝑃1و  11نی شده طبق بند پیمان به روزرسا

، خدمات مهندسی ارزش را براي مطالعات تفصیلی  11/7/1397مورخ 357843/97دستگاه اجرایی موظف است براساس بخشنامه شماره  
ق با نتایج مطالعه مهندسی ارزش در چارچوب شرایط پیمان و مقررات موجود طرح (در دست اجرا) انجام دهد و عملیات باقیمانده را مطاب

شود الزامی است. گزارش عملکرد مربوط به هاي ساخت میاجرا کند اعمال تغییرات منتج از مطالعه مهندسی ارزش که منجر به کاهش هزینه
 ئه شود.این بند باید ساالنه توسط دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه ارا

براي هر یک از ردیفهاي فهرست بهاي کالن که عملیات اجرایی مربوط به آن به اتمام نرسیده باشد، برآورد هزینه بخش اجرا شده و تمام 
ردیف براساس فهرست بهاي پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه و ضوابط پیمان محاسبه و درصد اجرا شده تعیین و به مقدار ردیف مربوطه 

 شود.ت بهاي کالن، اعمال میفهرس
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شود و ضرورتی به هایی که قبال براي آن خدمات مهندسی ارزش قبل از اجرا انجام شده باشد، طبق نتایج آن اقدام میها یا پروژهبراي طرح

 انجام مجدد خدمات مهندسی ارزش نیست. 
بها، ابتدا باید مبلغ آخرین صورت وضعیت از دوره مبناي پیمان به  ست. براي مقایسه مبالغ هزینه شده طرح یا پروژه با مبلغ برآورد این فهر11

آهن و باند فرودگاه، به روزرسانی شود و در صورت شمول، تفاوت بهاي  هاي فصلی رشته راه، راهبراساس شاخص 98سه ماهه چهارم سال 
 قیر نیز اعمال شود.
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 فصل اول. زیرسازی راه
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 فصل اول. زیرسازی راه

 شود.انتخاب می 4بر اساس شیب زمین و عرض تمام شده مسیر از جدول شماره  فصل این هاي ردیف از یک هر واحد ـ بهاي1
اي برداري کشور یا سازمان جغرافیایی کشور یا تصاویر ماهوارههاي توپوگرافی اخذ شده از سازمان نقشهنقشهـ شیب زمین طبیعی بر اساس 2

 گردد. تعیین می 2مطابق جدول شماره 
 .است شده منظور (b) نیاز مورد عرض اضافه و راه کنار قنوهاي احداث هاي بهاي واحدها هزینه ـ در3

 کیلومتر زیرسازي راه (میلیون ریال): هزینه اجراي یک 4شماره  جدول
 L1عرض راه 

 (متر)

 شیب زمین (درصد)

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

8/6 615 691 891 1،320 902،1 2،465 893،2 3،618 4،678 

5/9 890 1،040 1،435 2،280 3،473 4،601 5،808 7،263 9،390 

2/10 962 1،140 1،600 2،580 3،998 5،323 6،820 8،527 11،025 

11 1،050 1،251 1،790 2،930 4،578 6،120 7،931 9،917 12،823 

5/12 1،420 1،670 2،390 3،890 6،106 8،150 10،521 13،156 18،866 

4/24 2،890 3،925 6،622 12،380 30،183 36،250 51،555 59،946 84،075 

6/25 3،280 4،420 7،390 13،725 31،832 38،470 54،332 63،530 88،888 

3/34 5،890 7،955 13،360 24،915 45،645 65،745 90،416 122،691 166،632 

 

 : هزینه اجراي یک کیلومتر زیرسازي راه (میلیون ریال)4شماره  ادامه جدول
 L1عرض راه 

 (متر)

 شیب زمین (درصد)

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

8/6 5،617 7،110 8،146 9،757 14،057 16،340 19،055 

5/9 11،278 17،130 20،366 24،930 36،325 48،180 51،925 

2/10 13،241 19،961 23،738 28،644 47،165 52،075 69،610 

11 15،400 21،797 26،187 32،097 51،877 56،335 74،927 

5/12 23،586 35،858 48،862 54،373 71،515 79،670 101،560 

4/24 96،275 128،115 165،533 122،791 147،660 310،305 358،288 

6/25 115،945 154،936 197،918 134،539 259،000 332،676 384،865 

3/34 215،247 272،480 309،715 374،613 454،000 561،500 646،420 
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 فصل اول. زیرسازی راه
 ١٣٩٩سازی سال  پایه رشته کالن راهفهرست بهای واحد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

 ٣و کوچکتر یا مساوی  ٠بزرگتر از راه واقع در شیب  طول
 درصد.

٠١٠١٠١ 

  
 کیلومتر 

 ٧و کوچکتر یا مساوی  ٣طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد.

٠١٠١٠٢ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٧راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ١۵

٠١٠١٠٣ 

  
 کیلومتر 

مساوی  و کوچکتر یا ١۵راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ٢۵

٠١٠١٠۴ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٢۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ٣۵

٠١٠١٠۵ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٣۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۴۵

٠١٠١٠۶ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ۴۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۵۵

٠١٠١٠٧ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ۵۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ۶۵

٠١٠١٠٨ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ۶۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ٧۵

٠١٠١٠٩ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٧۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ٨۵

٠١٠١١٠ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٨۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ٩۵

٠١٠١١١ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٩۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ١٠۵

٠١٠١١٢ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١٠۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ١١۵

٠١٠١١٣ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١١۵شیب بزرگتر از طول راه واقع در 
 درصد. ١٢۵

٠١٠١١۴ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١٢۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ١٣۵

٠١٠١١۵ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١٣۵طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد. ١۴۵

٠١٠١١۶ 
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 فصل دوم. آبروها
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 فصل دوم. آبروها

هاي مربوط به تهیه تمام مصالح و اجراي آبروها ، دیوارهاي هدایت آب، درواسیون باالدست ـ در بهاي واحد ردیفهاي این فصل تمام هزینه1
 منظور شده است.  به طور کلی تمام اقدامات مربوط به هیدرولوژي و هدایت آب و پایین دست و

 .شود انتخاب می زیر  شرح به طبیعی، زمین شیب براي شده تعیین هاي محدوده براساس فصل این ردیفهاي از یک هر واحد ـ بهاي2 
ی هر استان از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان و هاي پوشش گیاهابتدا نوع پوشش گیاهی و جنس زمین به ترتیب بر اساس نقشه  

شوند. آمار بارندگی دریافت شده از سازمان هاي زمین شناسی مهندسی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دریافت مینقشه
سال وقوع حداکثر بارش، به ترتیب نزولی هواشناسی کشور براساس حداکثر بارندگی روزانه در سالهاي آماري موجود و با صرف نظر از 

 آید.کنیم. با استفاده از رابطه زیر شماره ردیف بارندگی با دوره بازگشت مربوطه بدست می گذاري می مرتب کرده، شماره
m= [ Y

T
 ]  

T سال) 25سال، راه اصلی، بزرگراه و آزادراه  15: دور بازگشت (راه فرعی 
Yهاي آماري : تعداد سال 
mمتناظر با دوره بازگشت مربوطه ( : ردیفTهاي آماري کمتر از دوره بازگشت باشد ( )، چنانچه سالT< Y باشد، در این صورت بیشترین (

 آمار بارندگی مالك محاسبه خواهد بود. 

 باشد.: عالمت جزء صحیح می[ ]
 باشد.  بدست آمده، بارندگی با دوره بازگشت مربوطه می mحال مقدار بارندگی متناظر با مقدار 

  1،630،000P×CN×B×L× F =    
F(ریال) بهاي واحد براي یک کیلومتر راه : 
Pمتر : بارندگی با دوره بازگشت مربوطه بر حسب میلی 

B آید:بدست می 5: ضریبی است از شیب حوزه آبریز که مطابق جدول شماره 
 B ضریب: مقادیر 5شماره  جدول

100 α >  100< α ≤80 80< α ≤50 50< α ≤30 30< α ≤15 15< α ≤7 7< α ≤0  (درصد) شیب زمین طبیعیα 
75/1 7/1 6/1 45/1 35/1 15/1 1 B 

Lآید:بدست می 6: ضریبی است وابسته به عرض راه، شیب زمین و شیب خاکریزي که از جدول شماره 
 L: مقادیر ضریب 6شماره  جدول

  شیب خاکریز
(i%) 

 شیب زمین (درصد)

7< α ≤0 15< α ≤7 30< α ≤15 50< α ≤30 80< α ≤50 100< α ≤80 100 α >  

100 6L1+   L115/1  L13/1  L15/1  L18/1  L12  L14/2 

50 12 L1+  L13/1  L16/1  L12  L16/2  L13  L18/3 

33 18L1+   L145/1  L19/1  L15/2  L14/3  L14  L12/5 

25 24 L1+  L16/1  L12/2  L13  L12/4  L15  L14/6 

20 30L1+   L175/1  L15/2  L15/3  L15  L16  L18/7 

16 40 L1+  L195/1  L19/2  L115/4  L18/5  L17  L12/9 
L1راه شده تمام : عرض 

CN آید:بدست می 7: ضریبی وابسته به جنس زمین و پوشش گیاهی که مطابق جدول شماره 
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 فصل دوم. آبروها
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 CN: مقادیر ضریب 7شماره  جدول

پوشش گیاهی                    

 جنس زمین

جنگلی با 

 پوشش زیاد

مراتع با پوشش 

زیاد و جنگل با 

 پوشش متوسط

با پوشش  مراتع

 متوسط

زمین کشاورزي ، 

مراتع با پوشش 

 ضعیف

بدون 

 پوشش

 60/0 53/0 47/0 40/0 33/0 شن و ماسه
 67/0 59/0 52/0 45/0 39/0 الي و رس

 72/0 63/0 57/0 50/0 43/0 شیل
 75/0 68/0 62/0 55/0 48/0 کنگلومرا با سیمان رس

 77/0 70/0 63/0 57/0 53/0 ماسه سنگ با سیمان رس
 79/0 72/0 71/0 70/0 63/0 اسلیت و فیلت و ... شیلت هوازده

 80/0 73/0 73/0 71/0 68/0 هاي آذرین درونی و بیرونی، ... سنگ
 93/0 87/0 80/0 73/0 70/0 غیرهوازده و یکپارچههاي سنگ
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 فصل دوم. آبروها
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

 ٧و کوچکتر یا مساوی  ٠طول راه واقع در شیب بزرگتر از 
 درصد.

٠٢٠١٠١ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٧راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ١۵

٠٢٠١٠٢ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ١۵راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ٣٠

٠٢٠١٠٣ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٣٠در شیب بزرگتر از راه واقع  طول
 درصد. ۵٠

٠٢٠١٠۴ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ۵٠راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ٨٠

٠٢٠١٠۵ 

  
 کیلومتر 

و کوچکتر یا مساوی  ٨٠راه واقع در شیب بزرگتر از  طول
 درصد. ١٠٠

٠٢٠١٠۶ 

 ٠٢٠١٠٧ .١٠٠طول راه واقع در شیب بزرگتر از  کیلومتر   
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 فصل سوم. روسازی راه
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 فصل سوم. روسازی راه

برداري از جدول شماره در سال بهرهـ بهاي واحد هر یک از ردیفهاي این فصل بر اساس متوسط ترافیک روزانه دو طرف (رفت و برگشت) 1
بندي ترافیک ها مشخص شده است. تقسیمشود. متوسط ترافیک روزانه بر اساس سطح کیفیت ترافیک سال طرح براي انواع راهتعیین می 8

در نظر ها درصد ساالنه براي طراحی 3سال و ضریب رشد  20درصد سنگین منظور شده و سال طرح نیز  30درصد سبک و  70بصورت 
هاي بهره برداري و نگهداري)هر کیلومتر روسازي راه براي رویه آسفالتی، بتنی ساده گرفته شده است. هزینه ساخت (بدون احتساب هزینه

هاي بتنی به لحاظ شده است. در رویه 8درزدار و بتن غلتکی برآورد شده و اقتصادي ترین گزینه (مقایسه هزینه ساخت) در جدول شماره 
 سانتیمتر منظور شده است. 4ها یک الیه روکش آسفالت به ضخامت هاي فرعی ، در دیگر انواع راهجز راه

 هاي این فصل هزینه قشر اساس و زیراساس طبق طرح روسازي منظور شده است. ـ در ردیف2
بهاي واحد (یک  9بود. در جدول شماره هاي تعریض راه استفاده از رویه آسفالتی با براوردهاي اعالم شده بالمانع خواهد در پروژهـ 3

 کیلومتر) روسازي آسفالتی ارائه شده است.
 

 

 : هزینه هر کیلومتر عملیات روسازي بهینه، بتنی یا آسفالتی (میلیون ریال)8جدول شماره 

 هزینه هر کیلومتر (میلیون ریال) عرض راه (متر ) متوسط ترافیک روزانه

400 ≤ ADT ≤ 0 8/6 3،732 

1،000 <ADT ≤ 400 5/9 5،214 
1،500  <ADT ≤ 1000 2/10 5،940 
2،050  <ADT ≤ 1،500 11 9،246 
2،600  <ADT ≤ 2،050 5/12 11،346 
10،000 <ADT ≤ 2،600 4/24 22،148 
14،000 <ADT ≤ 10،000 6/25 25،814 
25،000 <ADT ≤ 14،000 3/34 34،587 
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 فصل سوم. روسازی راه
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 کیلومتر عملیات روسازي آسفالتی (میلیون ریال): هزینه هر 9جدول شماره 

عرض راه 

 (متر)
ADT 

CBR 

1 2 3 5 8 10 

 4,936 4,936 4,936 5,589 5,589 5,898 400تا  0 8/6

5/9 
 7,430 7,430 7,963 8,342 8,774 9,686 800تا  401

 7,430 7,430 8,342 8,342 8,774 9,686 1000تا  801
 7,977 8,550 8,957 9,420 9,420 10,399 1500تا  1001 2/10

11 
 9,659 9,659 10,777 10,777 12,630 13,686 1800تا  1501
 10,277 10,277 10,777 11,394 12,630 14,304 2050تا  1801

5/12 
 11,678 11,678 12,246 12,948 15,054 16,956 2300تا  2051
 11,678 11,678 12,246 13,650 15,054 16,956 2600تا  2301

4/24 

 23,194 24,565 25,537 29,648 30,756 34,469 3000تا  2601
 25,935 27,305 28,277 32,126 32,126 35,209 5000تا  3001
 27,305 28,277 31,018 32,126 33,099 36,948 8000تا  5001
 28,277 28,277 32,126 33,099 34,469 38,318 10000تا  8001

6/25 

 30,413 30,413 34,726 35,889 36,909 45,536 11000تا  10001
 30,413 30,413 34,726 37,327 38,347 48,411 12000تا  11001
 30,413 30,413 36,164 37,327 39,785 48,411 14000تا  12001

3/34 

 41,309 45,161 48,454 50,013 53,305 64,863 15000تا  14001
 43,235 47,088 48,454 51,939 53,305 66,789 20000تا  15001
 45,161 49,014 52,307 53,865 57,158 70,642 25000تا  20001
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 فصل سوم. روسازی راه
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 هاي تعریضی (میلیون ریال): هزینه هر کیلومتر عملیات روسازي آسفالتی براي پروژه9ادامه جدول 

عرض 

 راه (متر)
ADT 

CBR 
12 15 20 30 ≥ 60 

 4،627 4،627 4،627 4،627 4،627 400تا  0 8/6

5/9 
 6،998 6،998 6،998 6،998 7،430 800تا  401
 6،998 6،998 6،998 7،430 7،430 1000تا  801

 7،514 7،514 7،514 7،977 7،977 1500تا  1001 2/10

11 
 8،103 8،103 8،603 8،603 9،221 1800تا  1501
 8،721 8،721 9،221 9،221 9،221 2050تا  1801

5/12 
 9،910 9،910 10،478 10،478 11،678 2300تا  2051
 9،910 9،910 10،478 10،478 11،678 2600تا  2301

4/24 

 19،345 19،345 20،454 20،454 23،194 3000تا  2601
 19،345 20،454 20،454 23،194 24،565 5000تا  3001
 19،345 20،454 23،194 24،166 27،305 8000تا  5001
 19،345 20،454 23،194 24،166 26،907 10000تا  8001

6/25 

 21،460 25،773 26،518 26،518 27،956 11000تا  10001
 21،460 26،518 26،518 26،518 27،956 12000تا  11001
 24،335 28،230 28،230 29،393 29،393 14000تا  12001

3/34 

 32،605 37،824 37،824 39،750 39،750 15000تا  14001
 32،605 38،384 39،750 41،309 41،309 20000تا  15001
 32،605 40،310 41،677 43،235 43،235 25000تا  20001
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 فصل سوم. روسازی راه
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلومتر 

و  ٠) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .۴٠٠کوچکتر یا مساوی 

٠٣٠١٠١ 

  
 کیلومتر 

 ۴٠٠) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .١٠٠٠یا مساوی و کوچکتر 

٠٣٠١٠٢ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .١۵٠٠و کوچکتر یا مساوی  ١٠٠٠

٠٣٠١٠٣ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .٢٠۵٠و کوچکتر یا مساوی  ١۵٠٠

٠٣٠١٠۴ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .٢۶٠٠و کوچکتر یا مساوی  ٢٠۵٠

٠٣٠١٠۵ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .١٠٠٠٠و کوچکتر یا مساوی  ٢۶٠٠

٠٣٠١٠۶ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .١۴٠٠٠و کوچکتر یا مساوی  ١٠٠٠٠

٠٣٠١٠٧ 

  
 کیلومتر 

) بزرگتر از ADTطول راه با متوسط ترافیک روزانه (
 .٢۵٠٠٠و کوچکتر یا مساوی  ١۴٠٠٠

٠٣٠١٠٨ 
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 های بزرگ فصل چهارم. پل
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 های بزرگ فصل چهارم. پل

سازمان برنامه و بودجه کشور محاسبه شده است. چنانچه  294هاي همسان نشریه شماره  ها براساس نقشه بهاي واحد هر یک از ردیف ـ 1    
ها ضرب شود. بطور متوسط مقدار آرماتور موجود در هر مترمکعب بتن  متر باشد بهاي واحد به نسبت عرض 7/11عرض راه بیشتر یا کمتر از 

 کیلوگرم در نظر گرفته شده است. 65و  70،75،80،85بترتیب برابر  150و  120،100،80،60 شمع به قطر
شـود. هزینـه    اسـتفاده مـی    40115تـا   40111متر مورد نظر باشد حسب مورد از ردیفهاي شماره  25ـ چنانچه ساخت پل بادهانه بزرگتر از 2

 متوسط ارتفاع پایه ها مورد نظر است. 40114ر ردیف ساخت دیوارهاي پاي خاکریز در بهاي واحد منظور شده است. د
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 های بزرگ فصل چهارم. پل
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

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

 دستگاه ٩٬٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ١٢ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠١ 

 دستگاه ٩٬۵١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ١۵ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠٢ 

 دستگاه ١٠٬١٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ١٨ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠٣ 

 دستگاه ١٠٬٧۴۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ٢٢ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠۴ 

 دستگاه ١١٬۵٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری به عرض  ٢۵ساخت پل یک دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠۵ 

 دستگاه ١١٬٩۵١٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ١٢ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠۶ 

 دستگاه ١٣٬٢٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ١۵ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠٧ 

 دستگاه ١۴٬٨١٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ١٨ساخت پل دو دهانه 

 خاکریز.دیوارهای پای 
٠۴٠١٠٨ 

 دستگاه ١۵٬٨۴٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ٢٢ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١٠٩ 

 دستگاه ١٧٬٢٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
متر با  ١١٫٧متری با عرض  ٢۵ساخت پل دو دهانه 
 دیوارهای پای خاکریز.

٠۴٠١١٠ 

 متر مربع ٨٠٬٧٧۶٬٠٠٠  
متر  ٢۵عرشه فلزی بیش از  ساخت پل یک دهانه بتنی با

 متر با دیوار پای خاکریز. ۵٠تا 
٠۴٠١١١ 

 متر مربع ۶۶٬٩٣٠٬٠٠٠  
متر تا  ٢۵ساخت پل دو دهانه بتنی با عرشه فلزی بیش از 

 متر با دیوار پای خاکریز. ۵٠
٠۴٠١١٢ 

 متر مربع ۵۵٬٣٩٠٬٠٠٠  
بیش از دو دهانه بتنی با عرشه فلزی بیش از   ساخت پل

 متر با دیوار پای خاکریز. ۵٠متر تا  ٢۵
٠۴٠١١٣ 

 ٠۴٠١١۴ متر. ١٠بها ارتفاع به ازای هر متر مازاد بر  اضافه درصد ٠٫۵  

 درصد -١۵  
در صورت  ٠۴٠١١٣تا  ٠۴٠١١١های  کاهش بها به ردیف

 استفاده از تابلیه بتنی.
٠۴٠١١۵ 

 ٠۴٠٢٠١ متر. سانتی ۶٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ۵٬۵٠٠٬٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠٢ متر. سانتی ٨٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ٧٬۴۶۵٬٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠٣ متر. سانتی ١٠٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ٩٬٩٣۶٬٠٠٠  
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 های بزرگ فصل چهارم. پل
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

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

 ٠۴٠٢٠۴ متر. سانتی ١٢٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ١٢٬٩٩٢٬٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠۵ متر. سانتی ١۵٠تهیه و اجرا شمع به قطر  مترطول ١٨٬١۴۵٬٠٠٠  
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 فصل پنجم. تونل
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 فصل پنجم. تونل

ها، شرایط درزها، داري درزه)، فاصلهRQDبندي کیفی سنگ ( شاخص توده سنگ بر اساس مقاومت فشاري تک محوري سنگ بکر، طبقه -1
هاي درج گردد. چنانچه سطح مقطع تونل با سطح مقطعها نسبت به امتداد حفاري تعیین میگیري ناپیوستگیشرایط آب زیرزمینی و جهت

مترمربع،  72 برداري شود. تونل با سطح مقطع بهرهها مطابقت نداشته باشد، بهاي آن به روش درونیابی خطی محاسبه میشده در شرح ردیف
 ها با سه خط عبور در نظر گرفته شده است. مترمربع، براي راه 114برداري  ها با دوخط عبور و با سطح مقطع بهرهبراي راه

ـ فاصله بین دو دسترسی، یک دستگاه تونل منظور شود.2
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 فصل پنجم. تونل
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

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

  
 مترطول ١١٨٬٣٨٠٬٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و پایدار با 
RMR  ٧٢برداری   و سطح مقطع بهره ۶٠بزرگتر از 

 مترمربع.

٠۵٠١٠١ 

  
 مترطول ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار 
 ۶٠و کوچکتر یا مساوی  ۴٠بزرگتر از  RMRبدون قاب با 

 مترمربع. ٧٢ برداری  و سطح مقطع بهره

٠۵٠١٠٢ 

  
 مترطول ۴٢٢٬٣۴۵٬٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار با 
و  ۴٠و کوچکتر یا مساوی  ٢٠بزرگتر از  RMRقاب با 

 مترمربع. ٧٢ برداری  سطح مقطع بهره

٠۵٠١٠٣ 

  
 مترطول ۶٢١٬١١٢٬٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و ناپایدار با 
RMR  و سطح مقطع  ٢٠کوچکتر یا مساوی

 مترمربع. ٧٢ برداری  بهره

٠۵٠١٠۴ 

  
 مترطول ٢٠٩٬۶٠٠٬٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و پایدار با 
RMR  ١١۴برداری   و سطح مقطع بهره  ۶٠بزرگتر از 

 مترمربع.

٠۵٠١٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٧٬١٢٠٬٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار 
 ۶٠و کوچکتر یا مساوی  ۴٠بزرگتر از  RMRبدون قاب با 

 مترمربع. ١١۴ برداری  و سطح مقطع بهره

٠۵٠١٠۶ 

  
 مترطول ۶۴٢٬۵۴٠٬٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و نیمه پایدار با 
و  ۴٠و کوچکتر یا مساوی  ٢٠بزرگتر از  RMRقاب با 

 مترمربع. ١١۴ برداری  سطح مقطع بهره

٠۵٠١٠٧ 

  
 مترطول ٨٨٢٬۶۶۵٬٠٠٠

اجرای هر متر طول تونل در زمین خشک و ناپایدار با 
RMR  و سطح مقطع  ٢٠کوچکتر یا مساوی

 مترمربع. ١١۴ برداری  بهره

٠۵٠١٠٨ 

 درصد ٢  
تونل چنانچه حفاری در های اجرای  بها به ردیف اضافه

 ای باشد. زمین آبدار با نشت آب قطره
٠۵٠١٠٩ 

 درصد ۴  
های اجرای تونل چنانچه حفاری در  بها به ردیف اضافه

 زمین آبدار با نشت آب بصورت روان و جاری باشد.
٠۵٠١١٠ 

 درصد ٨  
های اجرای تونل چنانچه حفاری در  بها به ردیف اضافه

 زیاد توام با ریزش باشد.زمین آبدار با نشت آب 
٠۵٠١١١ 

  

 درصد ٨٫٢

های اجرای تونل چنانچه مقطع حفاری  بها به ردیف اضافه
متر باشد و در  ٢۵٠از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

صورت گیرد ، به ازای هر  ۶٠بزرگتر از  RMRزمین با 
متر سوم دوبار و  ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠

 های بیشتر. -به همین ترتیب برای طول

٠۵٠١١٢ 
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 فصل پنجم. تونل
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

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

  

 درصد ۵٫۶

های اجرای تونل چنانچه مقطع حفاری  بها به ردیف اضافه
متر باشد و در  ٢۵٠از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 

صورت گیرد، به  ۶٠کوچکتر یا مساوی  RMRزمین با 
متر سوم  ٢۵٠متر دوم یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠ازای هر 

 های بیشتر. -دوبار و به همین ترتیب برای طول

٠۵٠١١٣ 
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 ایمنی فصل ششم. عالئم و تجهیزات
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 فصل ششم. عالئم و تجهیزات ایمنی

 هاي خط کشی، تابلو، عالیم ترافیکی، گاردریل و نیوجرسی براي هر کیلومتر راه منظور شده است. ـ بهاي واحد ردیف1
 هاي این فصل هزینه خط کشی با رنگ سرد ترافیکی لحاظ شده است.ـ در ردیف2
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 فصل ششم. عالئم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

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

 کیلومتر ١٢٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
فرعی با شیب تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه 

 درصد. ٣٠) کوچکتر از αزمین طبیعی (
٠۶٠١٠١ 

 کیلومتر ٢١۴٬٢٠٠٬٠٠٠  
تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه فرعی با شیب 

 درصد. ٣٠) بزرگتر مساوی αزمین طبیعی (
٠۶٠١٠٢ 

 کیلومتر ١۴۵٬٨٠٠٬٠٠٠  
تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه اصلی دو خطه 

 درصد. ٣٠) کوچکتر از αزمین طبیعی (با شیب 
٠۶٠١٠٣ 

 کیلومتر ٢١۴٬٢٠٠٬٠٠٠  
تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه اصلی دو خطه 

 درصد. ٣٠) بزرگتر مساوی αبا شیب زمین طبیعی (
٠۶٠١٠۴ 

 کیلومتر ٣٨٢٬٨٠٠٬٠٠٠  
تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه اصلی چهار 

 درصد. ٣٠) کوچکتر از αطبیعی (خطه با شیب زمین 
٠۶٠١٠۵ 

 کیلومتر ۵٧۴٬٢٠٠٬٠٠٠  
تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در راه اصلی چهار 

 درصد. ٣٠) بزرگتر مساوی αخطه با شیب زمین طبیعی (
٠۶٠١٠۶ 

  
 کیلومتر ۵٩٨٬١٠٠٬٠٠٠

تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیکی در بزرگراه یا آزادراه 
 ٣٠) کوچکتر از αشیب زمین طبیعی (چهار خطه با 

 درصد.

٠۶٠١٠٧ 

  
 کیلومتر ٧٧۴٬٧٠٠٬٠٠٠

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

 درصد.

٠۶٠١٠٨ 

  
 کیلومتر ٧۴۶٬٢٠٠٬٠٠٠

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

 درصد.

٠۶٠١٠٩ 

  
 کیلومتر ٩٧۴٬٠٠٠٬٠٠٠

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

 درصد.

٠۶٠١١٠ 

 ٠۶٠٢٠١ خط کشی راه فرعی. کیلومتر ١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠٢ خط کشی راه اصلی دو خطه. کیلومتر ١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠٣ خط کشی راه اصلی چهار خطه. کیلومتر ٢۴۵٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠۴ خط کشی بزرگراه یا آزادراه چهارخطه. کیلومتر ٢۴۵٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠۵ خط کشی بزرگراه یا آزادراه شش خطه. کیلومتر ٣٠۶٬٠٠٠٬٠٠٠  

  
 کیلومتر ٢٨١٬٧٠٠٬٠٠٠

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با 
درصد و کوچکتر یا  ٠شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ٣مساوی 

٠۶٠٣٠١ 
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 فصل ششم. عالئم و تجهیزات ایمنی
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

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

  
 کیلومتر ٣٩۴٬۴٠٠٬٠٠٠

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با 
درصد و کوچکتر یا  ٣شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ٧مساوی 

٠۶٠٣٠٢ 

  
 کیلومتر ۶٧۶٬١٠٠٬٠٠٠

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با 
درصد و کوچکتر یا  ٧شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ٢٠مساوی 

٠۶٠٣٠٣ 

  
 کیلومتر ٩۵٧٬٨٠٠٬٠٠٠

تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با 
کوچکتر یا درصد و  ٢٠شیب زمین طبیعی بزرگتر از 

 درصد. ٣٣مساوی 

٠۶٠٣٠۴ 

 کیلومتر ٢٬٨١٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
تهیه و نصب گاردریل در راه فرعی یا اصلی دو خطه با 

 درصد. ٣٣شیب زمین طبیعی بزرگتر از 
٠۶٠٣٠۵ 

  
 کیلومتر ٣۵٢٬۵٠٠٬٠٠٠

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

 درصد. ٣درصد و کوچکتر یا مساوی  ٠بزرگتر از 

٠۶٠٣٠۶ 

  
 کیلومتر ۴٩٣٬۵٠٠٬٠٠٠

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

 درصد. ٧درصد و کوچکتر یا مساوی  ٣بزرگتر از 

٠۶٠٣٠٧ 

  
 کیلومتر ٨۴۶٬٠٠٠٬٠٠٠

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

 درصد. ٢٠درصد و کوچکتر یا مساوی  ٧بزرگتر از 

٠۶٠٣٠٨ 

  
 کیلومتر ١٬۴١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

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

 درصد. ٣٣درصد و کوچکتر یا مساوی  ٢٠بزرگتر از 

٠۶٠٣٠٩ 

  
 کیلومتر ٣٬۵٢۵٬٠٠٠٬٠٠٠

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

 درصد. ٣٣بزرگتر از 

٠۶٠٣١٠ 

 ٠۶٠۴٠١ میانی در راه اصلی چهار خطه.تهیه و نصب نیوجرسی  کیلومتر ٢٬٨٧١٬٠٠٠٬٠٠٠  

 کیلومتر ۴٬۶۶٣٬٣٠٠٬٠٠٠  
تهیه و نصب نیوجرسی میانی در بزرگراه یا آزادراه چهار 

 یا شش خطه.
٠۶٠۴٠٢ 
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 فصل هفتم. ساختمان عملیاتی و جنبی
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 فصل هفتم. ساختمان عملیاتی و جنبی

 شود.ها، لحاظ نمی دیگر ردیف 70101با اعمال ردیف  -1
 300، 600، 600، 1000ترتیب با ه بهاي واحد هر دستگاه ساختمان پلیس راه، اورژانس، آتش نشانی، راهداري، عوارضی و پارکینگ روباز ب -2
 شود.هاي مذکور افزایش یا کاهش یابد، بهاي آن به تناسب اعمال میمربع محاسبه شده است. چنانچه مساحت ساختمانمتر  8،000و  400،
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 فصل هفتم. ساختمان عملیاتی و جنبی
 ١٣٩٩سازی سال  واحد پایه رشته کالن راهفهرست بهای 

  
       

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

 ٠٧٠١٠١ های عملیاتی و جنبی برای آزادراه یا بزرگراه. ساختمان کیلومتر ١٣١٬۵٢٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠١٠٢ ساختمان پلیس راه. دستگاه ٢٠٬٣۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠١٠٣ اورژانس. ساختمان دستگاه ١۵٬٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠١٠۴ ساختمان آتش نشانی. دستگاه ١٢٬٨١۵٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠١٠۵ ساختمان راهداری. دستگاه ۶٬۵٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠١٠۶ ساختمان عوارضی. دستگاه ٩٬۶۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠١٠٧ پارکینگ روباز. دستگاه ٢٬٣۶٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
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 فصل هشتم. تبادل و دور برگردان
 ١٣٩٩سازی سال  واحد پایه رشته کالن راه فهرست بهای

  
 فصل هشتم. تبادل و دور برگردان

ها به همراه باندهاي افزایش و کاهش سرعت در منطقه دشـت و بـا   ها، رابطها، لوپـ در بهاي واحد هر تبادل شبدري کامل هزینه پل، رمپ1
زاویه تقاطع دو محور راه به صورت قائم منظور شده است. در صورت حذف هر یک از موارد مذکور، درصـد بهـاي واحـد آن طبـق جـدول      

 از بهاي تبادل شبدري کامل کسر خواهد شد.  10شماره 
ها از جمله باندهاي افزایش و کاهش سـرعت و گاردریـل لحـاظ شـده اسـت. منطقـه قرارگیـري دور        ها تمامی هزینهـ در بهاي دوربرگردان2

 برگردان، دشت لحاظ شده است.
 هاي زیرسازي، روسازي آسفالتی، آبروها، پل و دیوارها منظور شده است.ـ در ردیفهاي این فصل هزینه3
 

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

 تبادل

لوپ با باند 

افزایش و کاهش 

 سرعت

 پل با رمپ
رابط با باند افزایش و 

 کاهش سرعت

 20 50 30 آزاد راه/ بزرگراه شش خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه

 15 50 35 آزاد راه/ بزرگراه چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه

 20 50 30 چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه

 10 45 45 خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطهاصلی دو 

 15 40 45 اصلی دو خطه با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه

 10 45 45 اصلی دو خطه با اصلی دو خطه

 15 50 35 فرعی با آزادراه/ بزرگراه شش خطه

 20 45 35 فرعی با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه
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 و دور برگردانفصل هشتم. تبادل 
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

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

 دستگاه ٣٣٣٬١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
تبادل آزاد راه/ بزرگراه شش خطه با آزادراه/ بزرگراه شش 

 خطه.
٠٨٠١٠١ 

 دستگاه ٢٧۴٬۶۶۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
تبادل آزاد راه/ بزرگراه چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه 

 شش خطه.
٠٨٠١٠٢ 

 ٠٨٠١٠٣ تبادل راه چهار خطه با آزادراه/ بزرگراه شش خطه. دستگاه ٢۵٣٬٣٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠١٠۴ خطه. اصلی دو خطه با آزادراه/ بزرگراه شش تبادل راه دستگاه ١۶۶٬٣۶٧٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠١٠۵ اصلی دو خطه با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه. تبادل راه دستگاه ١۵١٬٩٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠١٠۶ اصلی دو خطه. اصلی دو خطه با راه تبادل راه دستگاه ١۴٨٬٠١۵٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠١٠٧ فرعی با آزادراه/ بزرگراه شش خطه. تبادل راه دستگاه ٩٩٬٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠١٠٨ فرعی با آزادراه/ بزرگراه چهار خطه. تبادل راه دستگاه ٩۴٬٠٨۵٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠١ کیلومتر بر ساعت. ١١٠دوربرگردان در راه با سرعت طرح  دستگاه ٢٢٬١٣۵٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٢ کیلومتر بر ساعت. ٩٠دوربرگردان در راه با سرعت طرح  دستگاه ١۶٬۵۶٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
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 فصل نهم. متفرقه
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 فصل نهم. متفرقه

هاي ها و نظایر آن هزینهقرارگیري در مسیل  ها ،ها و یا تقاطع با انواع لولههاي برق ، منهولدر صورت تداخل راه با مستحدثات نظیر دکل
شود.این فصل اضافه میآهن و باند فرودگاه محاسبه و به صورت ردیف تجمیع شده به مربوطه براساس فهرست بهاي پایه راه، راه
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 فصل نهم. متفرقه
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد
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 پیوست 
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 پیوست 

هاي مندرج سازي، باید پس از تکمیل جدولتهیه کننده برآورد، براي تهیه برآورد کار براساس فهرست بهاي کالن راهمهندس مشاور یا واحد 
ها باید توسط مهندس مشاور، مدیر طرح (در هاي فهرست بهاي کالن را تعیین کند. تمام جدولدر این پیوست، مقادیر هر یک از ردیف
ود. نقشه پالن مسیر باید در روي تصاویر هوایی یا نقشه با مقیاس مناسب (حسب سطح مطالعه) صورت وجود) و کارفرما مهر و امضا ش

 جانمایی و ضمیمه شود.
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 پیوست 
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 : زیرسازي راه1-جدول پ

 

 )αشیب زمین طبیعی ( عرض راه (متر) کیلومتر انتها (متر) کیلومتر ابتدا (متر) فاز مطالعات ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

 کارفرما   مهندس مشاور                                                    مدیر طرح                                                      
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 پیوست 
 ١٣٩٩سازی سال  کالن راهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 : آبروها و ابنیه2-جدول پ

 جنس زمین نوع پوشش
میزان بارندگی 

)P( 
 شیب خاکریز

شیب زمین طبیعی 

)α( 
 ردیف فاز مطالعات کیلومتر ابتدا کیلومتر انتها عرض مسیر

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 
 

 کارفرما                                                مهندس مشاور                                                                         مدیر طرح                                 
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 پیوست 
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 : روسازي راه (بهینه یا آسفالتی)3-جدول پ 

 

 CBR نوع روسازي عرض مسیر )ADTمتوسط ترافیک روزانه ( ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 کارفرما   مهندس مشاور                                                    مدیر طرح                                                      
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 پیوست 
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 هاي بزرگ : پل4-جدول پ

 

 موقعیت پل )mطول شمع ( )cmقطر شمع ( )mعرض پل ( تعداد دهانه )mطول پل ( شرح ردیف

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 

 کارفرما                                                  مهندس مشاور                                                                          مدیر طرح                                
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 پیوست 
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 تونل :5-جدول پ

 

 شرح ردیف
کیلومتر ابتدا 

)m( 
 نشت آب 𝐦𝟐( RMR( سطح مقطع )mکیلومتر انتها (

کیلومتر حفاري 

)m( 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 

 کارفرما                                                  مهندس مشاور                                                                          مدیر طرح                                
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 پیوست 
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 : عالئم و تجهیزات ایمنی6-جدول پ

 

 )αشیب زمین طبیعی ( عرض مسیر (متر) کیلومتر انتها (متر) کیلومتر ابتدا (متر) فاز مطالعات ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 کارفرما   مهندس مشاور                                                    مدیر طرح                                                      
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 پیوست 
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 : ساختمان عملیاتی و جنبی7-جدول پ

 

 مساحت ساختمان شرح ردیف

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

 مدیر طرح                                                         کارفرم     مهندس مشاور                                               

 
 

 

٣٧  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 پیوست 
 ١٣٩٩سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته کالن راه

  
 

 : تبادل و دوربرگردان8-جدول پ
 

 شرح ردیف
افزایش لوپ با باند 

 و کاهش سرعت
 پل با رمپ

رابط با باند افزایش 
 و کاهش سرعت

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 اکارفرم                                    مهندس مشاور                                                    مدیر طرح                   

 
 

 

٣٨  
 

 

Shahbaz-Tavanab Co.
https://srtk.ir



 یتشکر و قدردان

 یابیو ارز یشپا یزي،راي کشور به منظور بودجههاي توسعهها و پروژهمعمول براي طرح هايیمتو ابالغ ق ینتدو تهیه،

سازمان برنامه و بودجه  یمانکارانو پ ین، مشاو ییاجرا ی،سازندگان در دستورکار امور نظام فن عملکرد تمام شده و یمتق

یبراي اجرا ابالغ م یفن یشوراي عال یبو پس از تصو یهمختلف ته هايرشته دریه قرارگرفته است، هر سال فهارس بهاي پا

شده  یمو تنظ یهآهن و باند فرودگاه تهراه، راه یهبهاي پا فهرست هاي مصوب. فهرست بهاي کالن راهسازي براساس نرخشود

 یدو ابالغ خواهد شد. ام یروزرسانبه یزن راهسازي فهرست بهاي کالن ید،جد یهاست و هرساله متعاقب ابالغ فهرست بهاي پا

کردن بستر مناسب براي  فراهم و یموثر در جهت انضباط مال ی، گام1399است با ابالغ فهرست بهاي کالن راهسازي سال 

 داشته شود.ها برها و پروژهطرح یابیو ارز یشپا

 یشنظران ارزشمندي که در طول بکارشناسان و صاحب یران،و خاطره و پاس داشت زحمات تمام مد یاد یداشتگرام ضمن

 یلهوس ین. به ایمو بهروزي دار یآرزوي سالمت یشاناند، براي اتالش کرده یههاي واحد پافهرست ینتدو جریان سال در 40از 

عمران شهري و  یریت، امور راه و ترابري و مد یمانکارانو پ ینمشاور یی،اجرا ینظام فن ورام و کارشناسان محترم یراناز مد

 ینا یبو تصو یبررس ین،تدو ی،کارشناس یمت،ق ییندر مراحل تع که ملل یابمشاور راه ینمهندس ینو همچن ییروستا

 .گرددیو تشکر م یرفهرست بها مشارکت داشتند، تقد
 

 1399فهرست بهاي کالن راهسازي سال  ینو تدو یکارگروه کارشناس

 (رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران)فر قانع یدجوادس -

 کارنازك یهاندختک -

  یاللهطاهر فتح -

 یجهانشاه یرام -
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