
فهرست بهای رشته تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧

مبالغ به ريال : نام دستگاه اجرايی
:موضوع کار

جدول ٢. رديف هايی که در مجموع حايز حداقل ٨٠٫٠٠ درصد مبلغ برآورد هزينه کل کار هستند بر حسب

).شهرستان جلفا(پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سایت ویالیی

عنوان فصل فصل بهاي کل ردیفمقداربهاي واحدشماره درصد بهاي کل شماره ردیف
ردیف نسبت به 

برآورد کل

واحد شرح ردیف

٢٠/٨٠
 متر۶ تا ۴ارتفاع 

سرستون، تيرهاي پيش ساخته و دال
۶٠،۴۴۵،٣٠٩،٨٢١٨۶/١۶  جمع

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

.بهای واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بها، بجز ضريب باالسری و هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه می باشد: توضيح

صفحه ١

۴۶

ساخت ديوار حائل ( يا هدايت آب ) وزني غير مسلح به متر مکعب 1،456،643/00    9،539/99              14،591،191،608   ۶۴١ فصل ششم.ابنیه کوچک    6      1

2       7    فصل هفتم.پلهای بزرگ        ٧٠١       اجراي کامل پل شامل: شمع، فنداسيون، کوله، ستون،        متر مریع  20،589،622/00    2،121/00              45،854،118،213            65/36



فهرست بهای رشته تجمیعی راه، باندفرودگاه و راه آهن ١٣٩٧

مبالغ به ريال : نام دستگاه اجرايی
:موضوع کار

جدول ٢. رديف هايی که در مجموع حايز حداقل ٨٠٫٠٠ درصد مبلغ برآورد هزينه کل کار هستند بر حسب

گذاری قسمتی از معابر ضلع غربی محدوده آپارتمانی .عملیات خاکی و جدول 

عنوان فصل فصل بهاي کل ردیفمقداربهاي واحدشماره درصد بهاي کل شماره ردیف
ردیف نسبت به 

برآورد کل

واحد شرح ردیف

٢،۵٩٢،٨٢۴،٠۶٣ ٢٠١٩،۶٠٧/۵٠٢۶٩،٨٧۵/٠٠ ١٢۴/٢٣ عملیات .فصل دوم
زیرسازی راه، باند فرودگاه 

و زیر سازی راه آهن

متر مربع بستر سازي بدون نياز به اليه تقويتي، شامل اقداماتي از 
قبيل بوته کني، برداشت خاک نباتي، در صورت نياز شخم 

زدن، آب پاشي و تراکم بستر با هر ميزان کوبيدگي ،
٣،٧٢٠،٩٩٧،٧۴۵ ٢٠٨٧٣،۵٨٩/٢۵۵٠،۵۶۴/۴٢ ٢٢۶/٠٧ عملیات .فصل دوم

زیرسازی راه، باند فرودگاه 
و زیر سازی راه آهن

متر مکعب خاکبرداري در زمينهاي خاکي حمل به محل خاکريزي و 
 درصد٨۵پخش، آب پاشي و تراکم 

٨،٧۶٣،۶٩٠،٧٧٣ ۶١٠۵،۵٠١،٣٧۵/٢۵١،۵٩٣/٠٠ ٣۶١۴/٣٠ متر مربعابنیه کوچک.فصل ششم  متر١٠ساخت آبرو از نوع دالي تا دهانه 

ارتفاع ٢ تا 4 متر
١١،٢٢۶،۶۶٧،۶١۵ ۶۴۶۶۶٩،۵۶٩/٢۵١۶،٧۶٧/٠٠ ۵۶١٨/٣٢ متر طولابنیه کوچک.فصل ششم حداقل مقاومت فشاري ( تهيه، حمل و نصب کانيوي آبرو 

 کيلوگرم بر سانتي متر ٢٨٠استوانه اي استاندارد جداول 
همراه با قالب بندي ، اجراي بتن مگر، ماهيچه پشت ) مربع

.بند ، پر کردن درز مابين جداول و بند کشي
٨،٣۵١،۵۵٩،۶١٠ ۶۴٩٣٣۵،٠۴٠/٣٠٢۴،٩٢٧/٠٣ ۶۶١٣/۶٣ متر طولابنیه کوچک.فصل ششم  ۴٠تهيه، حمل و نصب جدول بتني پيش ساخته پرسي 

حداقل مقاومت فشاري استوانه اي ( سانتي متري 
همراه با )  کيلوگرم بر سانتي متر مربع٢٨٠استاندارد جداول 

قالب بندي ، اجراي بتن مگر، ماهيچه پشت بند ، پر کردن 
.درز مابين جداول و بند کشي

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

.بهای واحد رديفها با احتساب ضرايب فهرست بها، بجز ضريب باالسری و هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه می باشد: توضيح

صفحه ١

۶۲

4      6    فصل ششم.ابنیه کوچک          640       ساخت ديوار حائل ( يا هدايت آب ) وزني غير مسلح به  متر مکعب   2،969،766         2953/99               9،211،323،139              15/03



رديف های مورد استفاده در فهرست يا فهرست های مورد عمل به ترتيب نزولی بهای کل رديف ها. ١جدول 

بهاي کل ردیفشرح ردیفشماره ردیفشماره
:نام دستگاه اجرايی

گذاری قسمتی از معابر ضلع غربی محدوده آپارتمانی:موضوع کار .عملیات خاکی و جدول 

عنوان فصل
مبالغ به ريال

فهرست بهاي رشته
١١،٢٢۶،۶۶٧،۶١۵ حداقل ( تهیه، حمل و نصب کانیوی آبرو ١۶۴۶

مقاومت فشاری استوانه ای استاندارد جداول 
همراه با قالب )  کیلوگرم بر سانتی متر مربع٢٨٠

بندی ، اجرای بتن مگر، ماهیچه پشت بند ، پر 
.کردن درز مابین جداول و بند کشی

تجمیعی راه، 
باندفرودگاه و راه آهن

ابنیه کوچک.فصل ششم

ساخت دیوار حائل ( یا هدایت آب ) وزنی غیر   ٢۶40٩،٢١١،٣٢٣،١٣٩
مسلح به ارتفاع ٢ تا 4  متر

تجمیعی راه، 
باندفرودگاه و راه آهن

ابنیه کوچک.فصل ششم

٨،٧۶٣،۶٩٠،٧٧٣ تجمیعی راه،  متر١٠ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه ٣۶١٠
باندفرودگاه و راه آهن

ابنیه کوچک.فصل ششم

٨،٣۵١،۵۵٩،۶١٠ تهیه، حمل و نصب جدول بتنی پیش ساخته ۴۶۴٩
حداقل مقاومت فشاری (  سانتی متری ۴٠پرسی 

 کیلوگرم بر ٢٨٠استوانه ای استاندارد جداول 
همراه با قالب بندی ، اجرای ) سانتی متر مربع

بتن مگر، ماهیچه پشت بند ، پر کردن درز مابین 
.جداول و بند کشی

تجمیعی راه، 
باندفرودگاه و راه آهن

ابنیه کوچک.فصل ششم

٧،٠٢۵،٧٢۵،۵٧١ تهیه، حمل و نصب جدول بتنی پیش ساخته ۵۶۵٠
حداقل مقاومت فشاری (  سانتی متری ۵٠پرسی 

 کیلوگرم بر ٢٨٠استوانه ای استاندارد جداول 
همراه با قالب بندی ، اجرای ) سانتی متر مربع

بتن مگر، ماهیچه پشت بند ، پر کردن درز مابین 
.جداول و بند کشی

تجمیعی راه، 
باندفرودگاه و راه آهن

ابنیه کوچک.فصل ششم

٣،٧٢٠،٩٩٧،٧۴۵ خاکبرداری در زمینهای خاکی حمل به محل ۶٢٠٨
 درصد٨۵خاکریزی و پخش، آب پاشی و تراکم 

تجمیعی راه، 
باندفرودگاه و راه آهن

عملیات زیرسازی.فصل دوم
راه، باند فرودگاه و زیر سازی 

راه آهن
٢،۵٩٢،٨٢۴،٠۶٣ بستر سازی بدون نیاز به الیه تقویتی، شامل ٧٢٠١

اقداماتی از قبیل بوته کنی، برداشت خاک نباتی، 
در صورت نیاز شخم زدن، آب پاشی و تراکم 

بستر با هر میزان کوبیدگی ،

تجمیعی راه، 
باندفرودگاه و راه آهن

عملیات زیرسازی.فصل دوم
راه، باند فرودگاه و زیر سازی 

راه آهن

٢،۴٨٩،٧٨١،٢۵۴ خاک برداری در زمینهای خاکی حمل به محل ٨٢٠۴
دپو و پخش و تسطیح

تجمیعی راه، 
باندفرودگاه و راه آهن

عملیات زیرسازی.فصل دوم
راه، باند فرودگاه و زیر سازی 

راه آهن
١،٨٣٨،۶١۵،٣١۵ بنایی فرش کف با سنگ الشه، با ضخامت ٩٠۴٠۴٠٢

.١:۵ سانتیمتر با مالت ماسه سیمان ١٠متوسط 
عملیات بنایی .فصل چهارمابنیه

باسنگ
١،۶٨۶،٧٣٩،٠۵١  متر بدون ١ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه ١٠۶۵١

.دال 
تجمیعی راه، 

باندفرودگاه و راه آهن
ابنیه کوچک.فصل ششم

١،۵۴٨،٠٣۵،٢٢۴ تجمیعی راه،  متر١ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه ١١۶٠١
باندفرودگاه و راه آهن

ابنیه کوچک.فصل ششم

مشاور:
بهساز لرزه ملل

کارفرما:
سازمان منطقه آزاد تجاری- 

صنعتی ارس

.بهای واحد رديف ها با احتساب ضرايب فهرست بها، بجز ضريب باالسری و هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه می باشد: توضيح

صفحه ١

۶۴
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