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  1396نسبت به سال  1397مقايسه درصد تغييرات فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، باند فرودگاه و راه آهن سال 
 بر اساس پروژه نمونه 

  ارهشم  عنوان فصل  درصد تغيير  وزن فصل در پروژه نمونه
 1  فصل اول.عمليات تخريب    6,5  0,6
 2  فصل دوم.عمليات خاكي بادست  6,3 0,3
 3  فصل سوم.عمليات خاكي باماشين  7,1 8,6
4  فصل چهارم.حفاري تونل  8,0 11,6
 5  فصل پنجم.حفاري،شمع كوبي وسپركوبي  6,8 2,9
 6  فصل ششم.عمليات بنايي باسنگ  14,5 6,6
 7  فصل هفتم.اندودوبندكشي  6,1 0,2
 8  فصل هشتم.قالب بندي وچوب بست  10,2 3,8
 9  فصل نهم.كارهاي فوالدي باميلگرد  36,1 7,8
10  فصل دهم.كارهاي فوالدي سنگين  12,5 8,9
 11  فصل يازدهم.كارهاي فوالدي سبك  19,7 8,9
 12  فصل دوازدهم.بتن درجا  9,9 15,0
 13  فصل سيزدهم.بتن پيش ساخته  7,8 2,6
 14  فصل چهاردهم .زيراساس،اساس وباالست  6,6 8,3
 15  فصل پانزدهم.آسفالت  24,3 6,9
16  فصل شانزدهم.عايقكاري  17,9 0,6
 17  فصل هفدهم.تأسيسات تونلها،پلها،نقاط  مه گيروسطوح پروازي  5,7 0,0
 18  فصل هيجدهم.ساختمانها،عاليم وتجهيزات ايمني  6,0 0,1
 19  فصل نوزدهم.متفرقه  5,5 0,3
 20  فصل بيستم.حمل ونقل  8,8 5,9
0,010  ,413  جمع رشته 

  

  مالحظات :
 اي كه تركيبي از برآورد احجام چندين پروژه واقعي رشته راه و باند بوده است، انجام شده است.اين مقايسه براساس پروژه نمونه . 1

 رشته راه و باند را نمايندگي كند.هاي پروژه بخش قابل توجهي ازاي است كه بتواند احجام در نظر گرفته شده براي پروژه نمونه به گونه . 2

اي بها با مقدار يك و سپس مقايسه جمع فصل در دو سال متفاوت مقايسههاي يك رشته فهرستبديهي است كه مقايسه تك به تك رديف . 3
  باشد.ل متفاوت نميبها در دو سانادرست بوده و معيار صحيحي براي درصد تغييرات فهرست


