












بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كارگاه اول،تجهيزوبرچيدنفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  متر، با   ۱۰۰۰تجهيز و برچيدن كارگاه براي حفاري تا       
 .دستگاه حفاري ضربه اي

۶،۳۱۵،۰۰۰مقطوع۰۱۰۱۰۱

  متر، با   ۳۰۰۰تجهيز و برچيدن كارگاه براي حفاري تا       
.دستگاه حفاري ضربه اي

۱۲،۶۳۱،۰۰۰مقطوع۰۱۰۱۰۲

  متر، با   ۶۰۰۰تجهيز و برچيدن كارگاه براي حفاري تا       
.دستگاه حفاري ضربه اي

۱۸،۹۴۶،۰۰۰مقطوع۰۱۰۱۰۳

  متر، با   ۱۰۰۰تجهيز و برچيدن كارگاه براي حفاري تا       
 .دستگاه حفاري دوراني

۱۳،۸۵۲،۰۰۰مقطوع۰۱۰۲۰۱

  متر، با   ۳۰۰۰تجهيز و برچيدن كارگاه براي حفاري تا       
.دستگاه حفاري دوراني

۲۷،۷۰۴،۰۰۰مقطوع۰۱۰۲۰۲

  متر، با   ۶۰۰۰تجهيز و برچيدن كارگاه براي حفاري تا       
.دستگاه حفاري دوراني

۴۱،۵۵۷،۰۰۰مقطوع۰۱۰۲۰۳

  متر، با   ۱۰۰۰تجهيز و برچيدن كارگاه براي حفاري تا       
 .دستگاه حفاري دوراني ضربه اي

۱۶،۶۶۹،۰۰۰مقطوع۰۱۰۳۰۱

  متر، با   ۳۰۰۰تجهيز و برچيدن كارگاه براي حفاري تا       
.دستگاه حفاري دوراني ضربه اي

۳۳،۳۳۷،۰۰۰مقطوع۰۱۰۳۰۲

  متر، با   ۶۰۰۰تجهيز و برچيدن كارگاه براي حفاري تا       
.دستگاه حفاري دوراني ضربه اي

۵۰،۰۰۶،۰۰۰مقطوع۰۱۰۳۰۳

 تجهيز و برچيدن كارگاه براي آزمايـش پمپاژ يا چاه            
 .پيمايي

۷۰۶،۰۰۰حلقه چاه۰۱۰۴۰۱

.نصـب و جمع آوري دستگاه حفاري ضربه اي ۸۸۰،۵۰۰حلقه چاه۰۱۰۵۰۱
دوراني  نصـب و جمع آوري دستگاه حفاري دوراني و          

 .ضربه اي
۱،۷۷۶،۰۰۰حلقه چاه۰۱۰۵۰۲

 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات           
   جاده      متر، در    ۱۰۰۰مربوط و پرسنل براي حفاري تا       

 .هاي آسفالتي

۲،۴۳۰كيلومتر۰۱۰۶۰۱

 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات           
جاده      متر، در    ۱۰۰۰مربوط و پرسنل براي حفاري تا      

 .هاي خاكي

۳،۱۵۰كيلومتر۰۱۰۶۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كارگاه اول،تجهيزوبرچيدنفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات           
جاده   متر، در       ۳۰۰۰مربوط و پرسنل براي حفاري تا      

 .هاي آسفالتي

۴،۸۵۰كيلومتر۰۱۰۶۰۳

 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات           
جاده   متر، در       ۳۰۰۰مربوط و پرسنل براي حفاري تا      

 .هاي خاكي

۶،۳۱۰كيلومتر۰۱۰۶۰۴

 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات           
جاده   متر، در       ۶۰۰۰مربوط و پرسنل براي حفاري تا      

 .هاي آسفالتي

۷،۲۸۰كيلومتر۰۱۰۶۰۵

 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات           
جاده   متر، در       ۶۰۰۰مربوط و پرسنل براي حفاري تا      

 .هاي خاكي

۹،۴۶۰كيلومتر۰۱۰۶۰۶

به هر  حمل دستگاه حفاري دوراني و دوراني ضربه اي          
۱۰۰۰تا  تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري         

.متر، در جاده هاي آسفالتي

۸،۶۵۰كيلومتر۰۱۰۷۰۱

 حمل دستگاه حفاري دوراني و دوراني ضربه اي              
 به هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري            

. متر، در جاده هاي خاكي۱۰۰۰تا

۱۱،۳۰۰كيلومتر۰۱۰۷۰۲

 حمل دستگاه حفاري دوراني و دوراني ضربه اي              
 به هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري            

. متر، در جاده هاي آسفالتي۳۰۰۰تا

۱۷،۳۰۰كيلومتر۰۱۰۷۰۳

 حمل دستگاه حفاري دوراني و دوراني ضربه اي              
 به هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري            

. متر، در جاده هاي خاكي۳۰۰۰تا

۲۲،۵۰۰كيلومتر۰۱۰۷۰۴

به هر  حمل دستگاه حفاري دوراني و دوراني ضربه اي          
۶۰۰۰تا  تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري         

.متر، در جاده هاي آسفالتي

۲۶،۰۰۰كيلومتر۰۱۰۷۰۵

به هر  حمل دستگاه حفاري دوراني و دوراني ضربه اي          
۶۰۰۰تا  تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري         

.متر، در جاده هاي خاكي

۳۳،۸۰۰كيلومتر۰۱۰۷۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كارگاه اول،تجهيزوبرچيدنفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

جاده  حمل دستگاه چاه پيمايي و پرسنل مربوط در              
 .هاي آسفالتي

۱،۴۲۰كيلومتر۰۱۰۸۰۱

جاده  حمل دستگاه چاه پيمايي و پرسنل مربوط در              
 .هاي خاكي

۱،۸۵۰كيلومتر۰۱۰۸۰۲

 حمل وسايل و متعلقات آزمايـش پمپاژ و پرسنل             
.مربوط در جاده هاي آسفالتي براي هر دستگاه

۱،۹۵۰كيلومتر۰۱۰۹۰۱

 حمل وسايل و متعلقات آزمايـش پمپاژ و پرسنل             
 .مربوط در جاده هاي خاكي براي هر دستگاه

۲،۵۳۰كيلومتر۰۱۰۹۰۲

. كيلومتر و باراندازي۳۰بارگيري لوله، حمل تا ۴۹،۵۰۰تن۰۱۱۰۰۱
  ۳۰حمل لوله در جاده هاي آسفالتي نسبـت به مازاد بر          

 .كيلومتر
۱۵۵كيلومتر- تن ۰۱۱۰۰۲

  ۳۰حمل لوله درجاده هاي خاكي نسبـت به مازاد بر            
 .كيلومتر

۲۱۰كيلومتر- تن ۰۱۱۰۰۳

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
دستي روشبهدوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 چاه زني ميله در زمينهاي نرم و باالي سطح آب، تا               
  متري اطراف   ۱۵ متر و حمل خاك تا شعاع         ۲۰عمق  
 .چاه

۷۰،۱۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۱

 چاه زني ميله در زمينهاي نرم و باالي سطح آب، از              
  متري  ۱۵ متر و حمل خاك تا شعاع           ۳۰ تا ۲۰عمق  

 .اطراف چاه

۹۶،۹۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۲

 چاه زني ميله در زمينهاي نرم و باالي سطح آب، از              
  متري  ۱۵ متر و حمل خاك تا شعاع           ۴۰ تا ۳۰عمق  

 .اطراف چاه

۱۱۴،۰۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۳

 چاه زني ميله در زمينهاي نرم و باالي سطح آب، از              
  متري  ۱۵ متر و حمل خاك تا شعاع           ۵۰ تا ۴۰عمق  

 .اطراف چاه

۱۳۲،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۴

 چاه زني ميله در زمينهاي سنگي و باالي سطح آب، با            
يا  استفاده از كمپرسور، قلم و چكـش، مواد منفجره و            

حاصل تا   متر و حمل مواد      ۲۰وسايل مشابه آن، تا عمق      
. متري اطراف چاه۱۵شعاع 

۲۷۱،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۱

 چاه زني ميله در زمينهاي سنگي و باالي سطح آب، با            
يا  استفاده از كمپرسور، قلم و چكـش، مواد منفجره و            

  متر و حمل مواد      ۳۰ تا ۲۰وسايل مشابه آن، از عمق       
 . متري اطراف چاه۱۵حاصل تا شعاع 

۳۵۱،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۲

 چاه زني ميله در زمينهاي سنگي و باالي سطح آب، با            
يا  استفاده از كمپرسور، قلم و چكـش، مواد منفجره و            

  متر و حمل مواد      ۴۰ تا ۳۰وسايل مشابه آن، از عمق       
. متري اطراف چاه۱۵حاصل تا شعاع 

۴۶۹،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۳

 چاه زني ميله در زمينهاي سنگي و باالي سطح آب، با            
يا  استفاده از كمپرسور، قلم و چكـش، مواد منفجره و            

  متر و حمل مواد      ۵۰ تا ۴۰وسايل مشابه آن، از عمق       
. متري اطراف چاه۱۵حاصل تا شعاع 

۵۲۲،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۴

 چاه زني ميله در زمينهاي نرم و زير سطح آب، با                 
  متري و حمل     ۲۰استفاده از تلمبه موتوري، تا عمق         

. متري اطراف چاه۱۵خاك تاشعاع 

۱۹۶،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
دستي روشبهدوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 چاه زني ميله در زمينهاي نرم و زير سطح آب، با                 
حمل   متر و    ۳۰ تا ۲۰استفاده از تلمبه موتوري، از عمق       

. متري اطراف چاه۱۵خاك تا شعاع 

۲۷۲،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۳۰۲

 چاه زني ميله در زمينهاي نرم و زير سطح آب، با                 
حمل   متر و    ۴۰ تا ۳۰استفاده از تلمبه موتوري، از عمق       

. متري اطراف چاه۱۵خاك تا شعاع 

۳۰۵،۰۰۰مترمكعـب۰۲۰۳۰۳

 چاه زني ميله در زمينهاي نرم و زير سطح آب، با                 
حمل   متر و    ۵۰ تا ۴۰استفاده از تلمبه موتوري، از عمق       

. متري اطراف چاه۱۵خاك تا شعاع 

۳۴۳،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۳۰۴

 چاه زني ميله در زمينهاي سنگي و زير سطح آب با              
 استفاده از تلمبه موتوري و كمپرسور، قلم و چكـش،           

  متر و   ۲۰مواد منفجره و يا وسايل مشابه آن، تا عمق            
. متري اطراف چاه۱۵حمل مواد حاصل تا شعاع

۳۸۵،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۴۰۱

 چاه زني ميله در زمينهاي سنگي و زير سطح آب با              
 استفاده از تلمبه موتوري و كمپرسور، قلم و چكـش،           

متر    ۳۰ تا ۲۰مواد منفجره و يا وسايل مشابه آن، از عمق          
 .چاه  متري اطراف ۱۵و حمل مواد حاصل تا شعاع 

۵۰۴،۰۰۰مترمكعـب۰۲۰۴۰۲

 چاه زني ميله در زمينهاي سنگي و زير سطح آب با              
 استفاده از تلمبه موتوري و كمپرسور، قلم و چكـش،           

متر    ۴۰ تا ۳۰مواد منفجره و يا وسايل مشابه آن، از عمق          
.چاه متري اطراف۱۵و حمل مواد حاصل تا شعاع

۵۷۸،۰۰۰مترمكعـب۰۲۰۴۰۳

 چاه زني ميله در زمينهاي سنگي و زير سطح آب با              
 استفاده از تلمبه موتوري و كمپرسور، قلم و چكـش،           

متر    ۵۰ تا ۴۰مواد منفجره و يا وسايل مشابه آن، از عمق          
.چاه متري اطراف۱۵و حمل مواد حاصل تا شعاع

۶۴۴،۵۰۰مترمكعـب۰۲۰۴۰۴

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر            
 . متر۳ متر و برداشـت نمونه از هر۵۰اينچ، تا عمق 

۷۱،۰۰۰مترطول۰۳۰۱۰۱

۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر            
۳هر   متر و برداشـت نمونه از       ۱۰۰ تا   ۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۷۳،۹۰۰مترطول۰۳۰۱۰۲

۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر            
۳هر   متر و برداشـت نمونه از       ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۷۸،۳۰۰مترطول۰۳۰۱۰۳

۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر            
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۸۲،۶۰۰مترطول۰۳۰۱۰۴

۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر            
۳هر   متر و برداشـت نمونه از       ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۸۹،۷۰۰مترطول۰۳۰۱۰۵

۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر            
۳هر   متر و برداشـت نمونه از       ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۹۸،۳۰۰مترطول۰۳۰۱۰۶

۱۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
. متر۳هر متر و برداشـت نمونه از۵۰اينچ، تا عمق 

۷۵،۶۰۰مترطول۰۳۰۲۰۱

۱۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر     متر و برداشـت     ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۷۸،۳۰۰مترطول۰۳۰۲۰۲

۱۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۸۲،۶۰۰مترطول۰۳۰۲۰۳

۱۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، ازعمق   

.متر

۸۹،۷۰۰مترطول۰۳۰۲۰۴

۱۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۹۸،۳۰۰مترطول۰۳۰۲۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۱۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۱۱،۰۰۰مترطول۰۳۰۲۰۶

۱۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
 .متر  ۳ متر و برداشـت نمونه از هر ۵۰اينچ، تا عمق 

۷۹،۸۰۰مترطول۰۳۰۳۰۱

۱۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از        ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق  

 .متر

۸۲،۶۰۰مترطول۰۳۰۳۰۲

۱۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۸۸،۱۰۰مترطول۰۳۰۳۰۳

۱۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۹۶،۷۰۰مترطول۰۳۰۳۰۴

۱۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۰۷،۰۰۰مترطول۰۳۰۳۰۵

۱۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۲۱،۵۰۰مترطول۰۳۰۳۰۶

۱۴به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
. متر۳هر متر و برداشـت نمونه از۵۰اينچ، تا عمق 

۸۴،۱۰۰مترطول۰۳۰۴۰۱

۱۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۸۸،۱۰۰مترطول۰۳۰۴۰۲

۱۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۹۶،۷۰۰مترطول۰۳۰۴۰۳

۱۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۰۷،۰۰۰مترطول۰۳۰۴۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۱۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق  

.متر

۱۱۸،۰۰۰مترطول۰۳۰۴۰۵

۱۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۳۲،۵۰۰مترطول۰۳۰۴۰۶

۱۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
 .متر  ۳ متر و برداشـت نمونه از هر ۵۰اينچ ، تا عمق 

۹۱،۴۰۰مترطول۰۳۰۵۰۱

۱۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۹۶،۷۰۰مترطول۰۳۰۵۰۲

۱۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۰۴،۰۰۰مترطول۰۳۰۵۰۳

۱۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۱۵،۵۰۰مترطول۰۳۰۵۰۴

۱۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۲۸،۰۰۰مترطول۰۳۰۵۰۵

۱۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۴۵،۵۰۰مترطول۰۳۰۵۰۶

۱۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
.متر۳ متر و برداشـت نمونه از هر۵۰اينچ، تا عمق 

۹۸،۳۰۰مترطول۰۳۰۶۰۱

۱۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۰۴،۰۰۰مترطول۰۳۰۶۰۲

۱۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۱۱،۰۰۰مترطول۰۳۰۶۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۱۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۲۵،۵۰۰مترطول۰۳۰۶۰۴

۱۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۴۱،۰۰۰مترطول۰۳۰۶۰۵

۱۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۵۹،۵۰۰مترطول۰۳۰۶۰۶

۲۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
 . متر۳هر   متر و برداشـت نمونه از ۲۵اينچ، تا عمق 

۱۰۴،۰۰۰مترطول۰۳۰۷۰۱

۲۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳از هر      متر و برداشـت نمونه       ۵۰ تا ۲۵اينچ، از عمق    

 .متر

۱۰۷،۰۰۰مترطول۰۳۰۷۰۲

۲۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۱۱،۰۰۰مترطول۰۳۰۷۰۳

۲۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۲۱،۵۰۰مترطول۰۳۰۷۰۴

۲۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۳۷،۰۰۰مترطول۰۳۰۷۰۵

۲۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۵۴،۰۰۰مترطول۰۳۰۷۰۶

۲۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۷۵،۰۰۰مترطول۰۳۰۷۰۷

۲۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
.متر۳ متر و برداشـت نمونه از هر۲۵اينچ، تا عمق 

۱۰۸،۵۰۰مترطول۰۳۰۸۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از        ۵۰ تا ۲۵اينچ، از عمق    

.متر

۱۱۲،۵۰۰مترطول۰۳۰۸۰۲

۲۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۲۱،۵۰۰مترطول۰۳۰۸۰۳

۲۲به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۳۱،۰۰۰مترطول۰۳۰۸۰۴

۲۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۴۷،۰۰۰مترطول۰۳۰۸۰۵

۲۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۶۵،۰۰۰مترطول۰۳۰۸۰۶

۲۲   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۹۰،۵۰۰مترطول۰۳۰۸۰۷

۲۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
 .متر  ۳ متر و برداشـت نمونه از هر۲۵اينچ، تا عمق 

۱۱۸،۰۰۰مترطول۰۳۰۹۰۱

۲۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از        ۵۰ تا ۲۵اينچ، از عمق    

 .متر

۱۲۴،۰۰۰مترطول۰۳۰۹۰۲

۲۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۳۱،۰۰۰مترطول۰۳۰۹۰۳

۲۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۴۲،۵۰۰مترطول۰۳۰۹۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۵۹،۵۰۰مترطول۰۳۰۹۰۵

۲۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۸۱،۰۰۰مترطول۰۳۰۹۰۶

۲۴   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۲۰۶،۵۰۰مترطول۰۳۰۹۰۷

۲۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
 .متر  ۳ متر و برداشـت نمونه از هر ۲۵اينچ، تا عمق 

۱۲۸،۰۰۰مترطول۰۳۱۰۰۱

۲۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از        ۵۰ تا ۲۵اينچ، از عمق    

 .متر

۱۳۴،۰۰۰مترطول۰۳۱۰۰۲

۲۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۴۱،۰۰۰مترطول۰۳۱۰۰۳

۲۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۵۵،۵۰۰مترطول۰۳۱۰۰۴

۲۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۷۲،۵۰۰مترطول۰۳۱۰۰۵

۲۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۹۵،۰۰۰مترطول۰۳۱۰۰۶

۲۶   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۲۲۴،۰۰۰مترطول۰۳۱۰۰۷

۲۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
.متر۳ متر و برداشـت نمونه از هر۲۵اينچ، تا عمق 

۱۳۹،۵۰۰مترطول۰۳۱۱۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از        ۵۰ تا ۲۵اينچ، از عمق    

.متر

۱۴۵،۵۰۰مترطول۰۳۱۱۰۲

۲۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۵۴،۰۰۰مترطول۰۳۱۱۰۳

۲۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۶۶،۵۰۰مترطول۰۳۱۱۰۴

۲۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۱۸۵،۵۰۰مترطول۰۳۱۱۰۵

۲۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۲۱۱،۰۰۰مترطول۰۳۱۱۰۶

۲۸   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي، به قطر           
۳هر     متر و برداشـت نمونه از       ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۲۴۱،۰۰۰مترطول۰۳۱۱۰۷

۳۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
 . متر۳هر   متر و برداشـت نمونه از ۲۵اينچ، تا عمق 

۱۵۱،۰۰۰مترطول۰۳۱۲۰۱

۳۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳از هر      متر و برداشـت نمونه       ۵۰ تا ۲۵اينچ، از عمق    

 .متر

۱۵۵،۵۰۰مترطول۰۳۱۲۰۲

۳۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۱۰۰ تا ۵۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۶۵،۰۰۰مترطول۰۳۱۲۰۳

۳۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۱۵۰ تا ۱۰۰اينچ، از عمق    

 .متر

۱۸۱،۰۰۰مترطول۰۳۱۲۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۲۰۰ تا ۱۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۲۰۱،۰۰۰مترطول۰۳۱۲۰۵

۳۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۲۵۰ تا ۲۰۰اينچ، از عمق    

.متر

۲۲۸،۰۰۰مترطول۰۳۱۲۰۶

۳۰به قطر   حفاري به روش ضربه اي در زمينهاي آبرفتي،          
۳نمونه از هر       متر و برداشـت     ۳۰۰ تا ۲۵۰اينچ، از عمق    

.متر

۲۶۰،۵۰۰مترطول۰۳۱۲۰۷

 ، ۰۳۱۲۰۷ تا    ۰۳۱۲۰۱اضافه بها نسبـت به رديفهاي         
 .اينچ  ۳۶به ازاي هر دو اينچ اضافه قطر حفاري، تا قطر 

۱۲،۱۰۰مترطول۰۳۱۳۰۱

 حفاري شناسايي به روش ضربه اي سنگين در هر نوع           
  متر و    ۵۰ اينچ، تا عمق    ۱۲تشكيالت سنگي، به قطر       

 . متر۳برداشـت نمونه از هر

۲۵۵،۵۰۰مترطول۰۳۱۴۰۱

 حفاري شناسايي به روش ضربه اي سنگين در هر نوع           
  ۱۰۰ تا   ۵۰ اينچ، از عمق     ۱۲تشكيالت سنگي، به قطر     

 . متر۳متر و برداشـت نمونه از هر 

۲۷۴،۰۰۰مترطول۰۳۱۴۰۲

 حفاري شناسايي به روش ضربه اي سنگين در هر نوع           
  ۱۵۰ تا ۱۰۰ اينچ، از عمق      ۱۲تشكيالت سنگي، به قطر   

 . متر۳متر و برداشـت نمونه از هر

۲۷۹،۵۰۰مترطول۰۳۱۴۰۳

 حفاري شناسايي به روش ضربه اي سنگين در هر نوع           
۲۰۰    تا   ۱۵۰ اينچ، از عمق     ۱۲تشكيالت سنگي، به قطر     

 . متر۳متر و برداشـت نمونه از هر

۲۹۶،۰۰۰مترطول۰۳۱۴۰۴

 حفاري شناسايي به روش ضربه اي سنگين در هر نوع           
  ۲۵۰ تا ۲۰۰ اينچ، از عمق     ۱۲تشكيالت سنگي، به قطر     

 . متر۳متر و برداشـت نمونه از هر 

۳۱۲،۵۰۰مترطول۰۳۱۴۰۵

 حفاري شناسايي به روش ضربه اي سنگين در هر نوع           
  ۳۰۰ تا ۲۵۰ اينچ، از عمق     ۱۲تشكيالت سنگي، به قطر     

 . متر۳متر و برداشـت نمونه از هر 

۳۳۱،۰۰۰مترطول۰۳۱۴۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 برداشـت نمونه به صورت دسـت نخورده، با                 
 دستگاههاي مخصوص، از هر گونه طبقات سنگي تا          

 . متر۱۰۰عمق 

۲۰۳،۰۰۰نمونه۰۳۱۵۰۱

 برداشـت نمونه به صورت دسـت نخورده، با                 
 دستگاههاي مخصوص، از هر گونه طبقات سنگي از          

 . متر۲۰۰ تا۱۰۰عمق 

۲۲۲،۵۰۰نمونه۰۳۱۵۰۲

 برداشـت نمونه به صورت دسـت نخورده، با                 
 دستگاههاي مخصوص، از هر گونه طبقات سنگي از          

 . متر۳۰۰ تا ۲۰۰عمق 

۲۴۳،۵۰۰نمونه۰۳۱۵۰۳

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۴به قطر تا 

۷۳،۳۰۰مترطول۰۳۱۶۰۱

 تراش گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۱۴به قطر تا 

۷۶،۷۰۰مترطول۰۳۱۶۰۲

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۴به قطر تا 

۸۰،۱۰۰مترطول۰۳۱۶۰۳

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۴به قطر تا 

۸۴،۳۰۰مترطول۰۳۱۶۰۴

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۴به قطر تا 

۸۷،۷۰۰مترطول۰۳۱۶۰۵

 تراش گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي سنگي            
  اينچ وتبديل آن    ۱۲به روش ضربه اي سنگين ، به قطر         

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ ، ازعمق۱۴به قطرتا

۹۶،۶۰۰مترطول۰۳۱۶۰۶

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۶به قطر تا 

۱۶۱،۰۰۰مترطول۰۳۱۷۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۱۶به قطر تا 

۱۶۸،۰۰۰مترطول۰۳۱۷۰۲

 تراش گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۶به قطر تا 

۱۷۵،۵۰۰مترطول۰۳۱۷۰۳

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۶به قطر تا 

۱۸۴،۵۰۰مترطول۰۳۱۷۰۴

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۶به قطر تا 

۱۹۲،۰۰۰مترطول۰۳۱۷۰۵

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۶به قطر تا 

۲۰۶،۰۰۰مترطول۰۳۱۷۰۶

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۸به قطر تا 

۲۵۴،۰۰۰مترطول۰۳۱۸۰۱

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۲۶۶،۵۰۰مترطول۰۳۱۸۰۲

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن      ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر       

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۲۷۹،۵۰۰مترطول۰۳۱۸۰۳

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۲۹۶،۰۰۰مترطول۰۳۱۸۰۴

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۳۱۲،۵۰۰مترطول۰۳۱۸۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۳۳۱،۰۰۰مترطول۰۳۱۸۰۶

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن      ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر       

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۲۰به قطر تا

۳۶۵،۰۰۰مترطول۰۳۱۹۰۱

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا

۳۹۱،۵۰۰مترطول۰۳۱۹۰۲

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا

۴۰۵،۵۰۰مترطول۰۳۱۹۰۳

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا

۴۲۰،۰۰۰مترطول۰۳۱۹۰۴

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا 

۴۳۸،۵۰۰مترطول۰۳۱۹۰۵

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا

۴۷۵،۰۰۰مترطول۰۳۱۹۰۶

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۲۲به قطر تا 

۴۹۳،۵۰۰مترطول۰۳۲۰۰۱

 تراش گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۵۲۰،۵۰۰مترطول۰۳۲۰۰۲

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۵۴۸،۰۰۰مترطول۰۳۲۰۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اي ضربه روشبهسوم،حفاريفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۵۵۹،۰۰۰مترطول۰۳۲۰۰۴

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن      ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر       

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۵۸۱،۰۰۰مترطول۰۳۲۰۰۵

 تراش گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي            
  اينچ و تبديل آن     ۱۲به روش ضربه اي سنگين، به قطر         

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۶۳۲،۵۰۰مترطول۰۳۲۰۰۶

١٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

۳از هر      متر و برداشـت نمونه      ۵۰ اينچ تا عمق     ۶۲۵/۷   
.متر

۸۹،۲۰۰مترطول۰۴۰۱۰۱

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

از   متر و برداشـت نمونه      ۱۰۰ تا ۵۰ اينچ از عمق     ۶۲۵/۷   
 . متر۳هر 

۹۲،۷۰۰مترطول۰۴۰۱۰۲

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

نمونه   متر و برداشـت     ۱۵۰ تا ۱۰۰ اينچ از عمق     ۶۲۵/۷   
 . متر۳از هر 

۹۹،۹۰۰مترطول۰۴۰۱۰۳

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

نمونه   متر و برداشـت     ۲۰۰ تا ۱۵۰ اينچ از عمق     ۶۲۵/۷   
 . متر۳از هر 

۱۰۷،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۰۴

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

نمونه   متر و برداشـت     ۲۵۰ تا ۲۰۰ اينچ از عمق     ۶۲۵/۷   
 . متر۳از هر 

۱۱۵،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۰۵

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

نمونه   متر و برداشـت     ۳۰۰ تا ۲۵۰ اينچ از عمق     ۶۲۵/۷   
 . متر۳از هر 

۱۲۶،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۰۶

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

نمونه   متر و برداشـت     ۳۵۰ تا ۳۰۰ اينچ از عمق     ۶۲۵/۷   
 . متر۳از هر 

۱۳۴،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

نمونه   متر و برداشـت     ۴۰۰ تا ۳۵۰ اينچ از عمق     ۶۲۵/۷   
 . متر۳از هر 

۱۴۱،۵۰۰مترطول۰۴۰۱۰۸

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

نمونه   متر و برداشـت     ۴۵۰ تا ۴۰۰ اينچ از عمق     ۶۲۵/۷   
 . متر۳از هر 

۱۵۵،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۰۹

 حفاري شناسايي به روش دوراني، با استفاده از گل             
 تا۲۵/۶حفاري در زمينهاي آبرفتي و ماسه اي، به قطر            

نمونه   متر و برداشـت     ۵۰۰ تا ۴۵۰ اينچ از عمق     ۶۲۵/۷   
 . متر۳از هر 

۱۷۳،۰۰۰مترطول۰۴۰۱۱۰

از  برداشـت نمونه دسـت نخورده، با وسيله مخصوص،        
 .متر  ۱۰۰هر گونه طبقات آبرفتي و ماسه اي تا عمق 

۱۹۱،۵۰۰نمونه۰۴۰۲۰۱

از  برداشـت نمونه دسـت نخورده، با وسيله مخصوص،        
۲۰۰تا    ۱۰۰هر گونه طبقات آبرفتي و ماسه اي از عمق           

 .متر

۲۱۲،۵۰۰نمونه۰۴۰۲۰۲

از  برداشـت نمونه دسـت نخورده، با وسيله مخصوص،        
۳۰۰تا    ۲۰۰هر گونه طبقات آبرفتي و ماسه اي از عمق           

 .متر

۲۳۳،۵۰۰نمونه۰۴۰۲۰۳

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

 . متر۵۰ اينچ، تا عمق ۱۰به قطر تا

۶۷،۹۰۰مترطول۰۴۰۳۰۱

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

 . متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق ۱۰به قطر تا

۶۸،۴۰۰مترطول۰۴۰۳۰۲

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

 . متر۱۵۰ تا ۱۰۰ اينچ، از عمق ۱۰به قطر تا

۷۳،۳۰۰مترطول۰۴۰۳۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۰به قطر تا 

۷۶،۳۰۰مترطول۰۴۰۳۰۴

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۰به قطر تا

۸۱،۴۰۰مترطول۰۴۰۳۰۵

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۰به قطر تا

۸۶،۷۰۰مترطول۰۴۰۳۰۶

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۲به قطر تا 

۶۸،۴۰۰مترطول۰۴۰۴۰۱

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۱۲به قطرتا 

۷۳،۵۰۰مترطول۰۴۰۴۰۲

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۲به قطرتا 

۷۶،۳۰۰مترطول۰۴۰۴۰۳

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ از عمق۱۲به قطرتا 

۷۸،۸۰۰مترطول۰۴۰۴۰۴

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۲به قطرتا 

۸۴،۱۰۰مترطول۰۴۰۴۰۵

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۲به قطرتا 

۹۲،۰۰۰مترطول۰۴۰۴۰۶

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۴به قطرتا 

۷۳،۵۰۰مترطول۰۴۰۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۱۴به قطر تا 

۷۶،۱۰۰مترطول۰۴۰۵۰۲

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۴به قطر تا 

۷۸،۸۰۰مترطول۰۴۰۵۰۳

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۴به قطر تا 

۸۴،۱۰۰مترطول۰۴۰۵۰۴

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۴به قطر تا 

۸۹،۲۰۰مترطول۰۴۰۵۰۵

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۴به قطر تا 

۹۹،۷۰۰مترطول۰۴۰۵۰۶

آبرفتي  برقو زدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي          
تبديل آن  و  )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (و ماسه اي،    

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۶به قطر تا 

۷۶،۳۰۰مترطول۰۴۰۶۰۱

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۱۶به قطر تا 

۷۸،۸۰۰مترطول۰۴۰۶۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، تا عمق۱۶به قطرتا 

۸۴،۱۰۰مترطول۰۴۰۶۰۳

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۶به قطر تا 

۸۹،۲۰۰مترطول۰۴۰۶۰۴

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۶به قطر تا 

۹۸،۵۰۰مترطول۰۴۰۶۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۶به قطر تا 

۱۰۵،۰۰۰مترطول۰۴۰۶۰۶

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۸به قطر تا 

۷۸،۸۰۰مترطول۰۴۰۷۰۱

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۸۴،۱۰۰مترطول۰۴۰۷۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۸۶،۷۰۰مترطول۰۴۰۷۰۳

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۹۴،۶۰۰مترطول۰۴۰۷۰۴

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۱۰۲،۵۰۰مترطول۰۴۰۷۰۵

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۸به قطر تا 

۱۱۳،۰۰۰مترطول۰۴۰۷۰۶

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۲۰به قطر تا 

۸۴،۱۰۰مترطول۰۴۰۸۰۱

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا 

۸۶،۷۰۰مترطول۰۴۰۸۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا 

۹۴،۶۰۰مترطول۰۴۰۸۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   
. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا

۹۹،۹۰۰مترطول۰۴۰۸۰۴

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا 

۱۱۰،۵۰۰مترطول۰۴۰۸۰۵

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۲۰به قطر تا 

۱۲۰،۵۰۰مترطول۰۴۰۸۰۶

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۲۲به قطر تا 

۸۶،۷۰۰مترطول۰۴۰۹۰۱

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۸۹،۲۰۰مترطول۰۴۰۹۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۹۹،۹۰۰مترطول۰۴۰۹۰۳

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۱۰۲،۵۰۰مترطول۰۴۰۹۰۴

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۱۱۵،۵۰۰مترطول۰۴۰۹۰۵

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۲۲به قطر تا 

۱۲۸،۵۰۰مترطول۰۴۰۹۰۶

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۲۴به قطر تا 

۹۴،۶۰۰مترطول۰۴۱۰۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۲۴به قطر تا 

۹۹،۹۰۰مترطول۰۴۱۰۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۲۴به قطر تا 

۱۰۲،۵۰۰مترطول۰۴۱۰۰۳

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۲۴به قطر تا 

۱۲۰،۵۰۰مترطول۰۴۱۰۰۴

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۲۴به قطر تا 

۱۲۶،۰۰۰مترطول۰۴۱۰۰۵

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۲۴به قطر تا 

۱۳۹،۰۰۰مترطول۰۴۱۰۰۶

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۲۶به قطر تا 

۹۹،۹۰۰مترطول۰۴۱۱۰۱

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۲۶به قطر تا 

۱۰۲،۵۰۰مترطول۰۴۱۱۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۲۶به قطر تا 

۱۱۳،۰۰۰مترطول۰۴۱۱۰۳

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۲۶به قطر تا 

۱۲۰،۵۰۰مترطول۰۴۱۱۰۴

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۲۶به قطر تا 

۱۳۴،۰۰۰مترطول۰۴۱۱۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 برقوزدن گمانه شناسايي حفرشده درزمينهاي آبرفتي         
 وتبديل آن  )   اينچ ۷ /۶۲۵ تا ۶ /۲۵به قطر (وماسه اي ،    

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ ، ازعمق۲۶به قطرتا

۱۴۷،۰۰۰مترطول۰۴۱۱۰۶

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۲۸به قطر تا 

۱۰۵،۰۰۰مترطول۰۴۱۲۰۱

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۲۸به قطر تا 

۱۱۰،۵۰۰مترطول۰۴۱۲۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۲۸به قطر تا 

۱۱۵،۵۰۰مترطول۰۴۱۲۰۳

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۲۸به قطر تا 

۱۲۸،۵۰۰مترطول۰۴۱۲۰۴

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۲۸به قطرتا 

۱۴۱،۵۰۰مترطول۰۴۱۲۰۵

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۲۸به قطر تا 

۱۵۵،۰۰۰مترطول۰۴۱۲۰۶

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   
. متر۵۰ اينچ، تا عمق۳۰به قطر تا

۱۱۳،۰۰۰مترطول۰۴۱۳۰۱

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   
. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۳۰به قطر تا

۱۱۵،۵۰۰مترطول۰۴۱۳۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   
. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۳۰به قطر تا

۱۲۶،۰۰۰مترطول۰۴۱۳۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   
. متر۲۰۰ تا۱۵۰ اينچ، از عمق۳۰به قطر تا

۱۳۴،۰۰۰مترطول۰۴۱۳۰۴

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   
. متر۲۵۰ تا۲۰۰ اينچ، از عمق۳۰به قطر تا

۱۴۷،۰۰۰مترطول۰۴۱۳۰۵

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   
. متر۳۰۰ تا۲۵۰ اينچ، از عمق۳۰به قطر تا

۱۶۸،۰۰۰مترطول۰۴۱۳۰۶

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۳۲به قطر تا 

۱۱۵،۵۰۰مترطول۰۴۱۴۰۱

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۳۲به قطر تا 

۱۲۰،۵۰۰مترطول۰۴۱۴۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۳۲به قطر تا 

۱۲۸،۵۰۰مترطول۰۴۱۴۰۳

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۳۴به قطر تا 

۱۲۶،۰۰۰مترطول۰۴۱۵۰۱

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۳۴به قطر تا 

۱۲۸،۵۰۰مترطول۰۴۱۵۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۳۴به قطر تا 

۱۳۹،۰۰۰مترطول۰۴۱۵۰۳

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۳۶به قطر تا 

۱۳۴،۰۰۰مترطول۰۴۱۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۳۶به قطر تا 

۱۳۹،۰۰۰مترطول۰۴۱۶۰۲

و  برقو زدن گمانه شناسايي حفرشده در زمينهاي آبرفتي         
 و تبديل آن   )   اينچ ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (ماسه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۳۶به قطر تا 

۱۴۷،۰۰۰مترطول۰۴۱۶۰۳

،)چكشي(   حفاري شناسايي با دستگاه دوراني ضربه اي         
تشكيالت سنگي،  با استفاده از ماده كـف زا در هر نوع           

 متر و برداشـت۵۰    اينچ، تا عمق     ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
 . متر۳نمونه از هر

۲۶۰،۰۰۰مترطول۰۴۱۷۰۱

،)چكشي(   حفاري شناسايي با دستگاه دوراني ضربه اي         
تشكيالت سنگي،  با استفاده از ماده كـف زا در هر نوع           

 متر و۱۰۰ تا ۵۰    اينچ، از عمق      ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
 . متر۳برداشـت نمونه از هر 

۲۸۷،۰۰۰مترطول۰۴۱۷۰۲

با  ،  )چكشي(حفاري شناسايي بادستگاه دوراني ضربه اي       
 استفاده ازماده كـف زا در هر نوع تشكيالت سنگي،             

  متر و   ۱۵۰ تا ۱۰۰ اينچ، ازعمق    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
. متر۳برداشـت نمونه از هر 

۲۹۷،۵۰۰مترطول۰۴۱۷۰۳

با  ،  )چكشي(حفاري شناسايي بادستگاه دوراني ضربه اي       
 استفاده ازماده كـف زا در هر نوع تشكيالت سنگي،             

  متر و   ۲۰۰ تا ۱۵۰ اينچ، ازعمق    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
. متر۳برداشـت نمونه از هر 

۳۱۳،۵۰۰مترطول۰۴۱۷۰۴

با  ،  )چكشي(حفاري شناسايي بادستگاه دوراني ضربه اي       
 استفاده ازماده كـف زا در هر نوع تشكيالت سنگي،             

  متر و   ۲۵۰ تا ۲۰۰ اينچ، ازعمق    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
 . متر۳برداشـت نمونه از هر 

۳۲۴،۵۰۰مترطول۰۴۱۷۰۵

با  ،  )چكشي(حفاري شناسايي بادستگاه دوراني ضربه اي       
 استفاده ازماده كـف زا در هر نوع تشكيالت سنگي،             

  متر و   ۳۰۰ تا ۲۵۰ اينچ، ازعمق    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
. متر۳برداشـت نمونه از هر 

۳۵۱،۰۰۰مترطول۰۴۱۷۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با  ،  )چكشي(حفاري شناسايي بادستگاه دوراني ضربه اي       
 استفاده ازماده كـف زا در هر نوع تشكيالت سنگي،             

  متر و   ۳۵۰ تا ۳۰۰ اينچ، ازعمق    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
. متر۳برداشـت نمونه از هر 

۳۷۷،۵۰۰مترطول۰۴۱۷۰۷

با  ،  )چكشي(حفاري شناسايي بادستگاه دوراني ضربه اي       
 استفاده ازماده كـف زا در هر نوع تشكيالت سنگي،             

  متر و   ۴۰۰ تا ۳۵۰ اينچ، از عمق     ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
 . متر۳برداشـت نمونه از هر 

۴۰۹،۵۰۰مترطول۰۴۱۷۰۸

با  ،  )چكشي(حفاري شناسايي بادستگاه دوراني ضربه اي       
 استفاده ازماده كـف زا در هر نوع تشكيالت سنگي،             

  متر و   ۴۵۰ تا ۴۰۰ اينچ، ازعمق    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
. متر۳برداشـت نمونه از هر 

۴۴۷،۰۰۰مترطول۰۴۱۷۰۹

با  ،  )چكشي(حفاري شناسايي بادستگاه دوراني ضربه اي       
 استفاده ازماده كـف زا در هر نوع تشكيالت سنگي،             

  متر و   ۵۰۰ تا ۴۵۰ اينچ، ازعمق    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   
. متر۳برداشـت نمونه از هر 

۴۷۴،۰۰۰مترطول۰۴۱۷۱۰

 برداشـت نمونه به صورت دسـت نخورده، با وسيله           
.متر۱۰۰مخصوص، از هرگونه طبقات سنگي تا عمق

۳۷۷،۵۰۰نمونه۰۴۱۸۰۱

 برداشـت نمونه به صورت دسـت نخورده، با وسيله           
  متر  ۱۰۰مخصوص، از هرگونه طبقات سنگي از عمق         

 . متر۲۰۰تا

۴۲۰،۵۰۰نمونه۰۴۱۸۰۲

 برداشـت نمونه به صورت دسـت نخورده، با وسيله           
متر    ۲۰۰مخصوص، از هر گونه طبقات سنگي از عمق          

 . متر۳۰۰تا

۴۶۳،۰۰۰نمونه۰۴۱۸۰۳

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۰و تبديل آن به قطر تا

۱۳۶،۰۰۰مترطول۰۴۱۹۰۱

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

.متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۱۰و تبديل آن به قطر تا

۱۴۱،۵۰۰مترطول۰۴۱۹۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۵۰تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۰و تبديل آن به قطر تا

۱۴۶،۵۰۰مترطول۰۴۱۹۰۳

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۰۰تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۰و تبديل آن به قطر تا

۱۵۷،۵۰۰مترطول۰۴۱۹۰۴

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۵۰تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۰و تبديل آن به قطر تا

۱۶۲،۵۰۰مترطول۰۴۱۹۰۵

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۳۰۰تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۰و تبديل آن به قطر تا

۱۷۳،۵۰۰مترطول۰۴۱۹۰۶

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۲و تبديل آن به قطر تا 

۲۲۷،۰۰۰مترطول۰۴۲۰۰۱

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۰۰تا۵۰ اينچ، از عمق۱۲و تبديل آن به قطر تا 

۲۳۷،۵۰۰مترطول۰۴۲۰۰۲

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۵۰تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۲و تبديل آن به قطر تا 

۲۴۸،۰۰۰مترطول۰۴۲۰۰۳

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۰۰تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۲و تبديل آن به قطر تا 

۲۵۳،۵۰۰مترطول۰۴۲۰۰۴

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۵۰تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۲و تبديل آن به قطر تا 

۲۶۴،۰۰۰مترطول۰۴۲۰۰۵

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۳۰۰تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۲و تبديل آن به قطر تا 

۲۹۱،۰۰۰مترطول۰۴۲۰۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۴و تبديل آن به قطر تا 

۳۶۸،۰۰۰مترطول۰۴۲۱۰۱

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۰۰تا۵۰ اينچ، از عمق۱۴و تبديل آن به قطر تا 

۳۸۴،۰۰۰مترطول۰۴۲۱۰۲

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۵۰تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۴و تبديل آن به قطر تا 

۴۰۰،۰۰۰مترطول۰۴۲۱۰۳

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۰۰تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۴و تبديل آن به قطر تا 

۴۲۱،۵۰۰مترطول۰۴۲۱۰۴

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۵۰تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۴و تبديل آن به قطر تا 

۴۳۷،۵۰۰مترطول۰۴۲۱۰۵

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۳۰۰تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۴و تبديل آن به قطر تا 

۴۷۴،۵۰۰مترطول۰۴۲۱۰۶

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۶و تبديل آن به قطر تا 

۵۱۷،۵۰۰مترطول۰۴۲۲۰۱

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۰۰تا۵۰ اينچ، از عمق۱۶و تبديل آن به قطر تا 

۵۴۴،۰۰۰مترطول۰۴۲۲۰۲

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ،۱۶و تبديل آن به قطر تا 

۵۷۱،۰۰۰مترطول۰۴۲۲۰۳

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۰۰تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۶و تبديل آن به قطر تا 

۵۹۷،۵۰۰مترطول۰۴۲۲۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۵۰تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۶و تبديل آن به قطر تا 

۶۲۴،۰۰۰مترطول۰۴۲۲۰۵

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۳۰۰تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۶و تبديل آن به قطر تا 

۶۶۷،۰۰۰مترطول۰۴۲۲۰۶

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۱۸و تبديل آن به قطر تا 

۷۱۲،۰۰۰مترطول۰۴۲۳۰۱

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۰۰تا۵۰ اينچ، از عمق۱۸و تبديل آن به قطر تا 

۷۴۹،۰۰۰مترطول۰۴۲۳۰۲

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۵۰تا۱۰۰ اينچ، از عمق۱۸و تبديل آن به قطر تا 

۷۷۶،۵۰۰مترطول۰۴۲۳۰۳

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۰۰تا۱۵۰ اينچ، از عمق۱۸و تبديل آن به قطر تا 

۸۱۷،۰۰۰مترطول۰۴۲۳۰۴

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۵۰تا۲۰۰ اينچ، از عمق۱۸و تبديل آن به قطر تا 

۸۴۰،۰۰۰مترطول۰۴۲۳۰۵

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۳۰۰تا۲۵۰ اينچ، از عمق۱۸و تبديل آن به قطر تا 

۹۲۰،۵۰۰مترطول۰۴۲۳۰۶

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۲۰و تبديل آن به قطر تا

۸۹۹،۰۰۰مترطول۰۴۲۴۰۱

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

.متر۱۰۰ تا۵۰ اينچ، از عمق۲۰و تبديل آن به قطر تا

۹۴۷،۰۰۰مترطول۰۴۲۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حفاري به روش دوراني و دوراني ضربه اي.فصل چهارم

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

.متر۱۵۰ تا۱۰۰ اينچ، از عمق۲۰و تبديل آن به قطر

۹۹۰،۰۰۰مترطول۰۴۲۴۰۳

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۰۰تا۱۵۰ اينچ، از عمق۲۰و تبديل آن به قطر تا

۱،۰۲۷،۰۰۰مترطول۰۴۲۴۰۴

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۵۰تا۲۰۰ اينچ، از عمق۲۰و تبديل آن به قطر تا

۱،۰۳۳،۰۰۰مترطول۰۴۲۴۰۵

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۳۰۰تا۲۵۰ اينچ، از عمق۲۰و تبديل آن به قطر تا

۱،۱۲۳،۰۰۰مترطول۰۴۲۴۰۶

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۵۰ اينچ، تا عمق۲۲و تبديل آن به قطر تا 

۱،۱۲۳،۰۰۰مترطول۰۴۲۵۰۱

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۰۰تا۵۰ اينچ، از عمق۲۲و تبديل آن به قطر تا 

۱،۱۶۶،۰۰۰مترطول۰۴۲۵۰۲

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۱۵۰تا۱۰۰ اينچ، از عمق۲۲و تبديل آن به قطر تا 

۱،۲۱۴،۰۰۰مترطول۰۴۲۵۰۳

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۰۰تا۱۵۰ اينچ، از عمق۲۲و تبديل آن به قطر تا 

۱،۲۶۲،۰۰۰مترطول۰۴۲۵۰۴

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۲۵۰تا۲۰۰ اينچ، از عمق۲۲و تبديل آن به قطر تا 

۱،۳۰۱،۰۰۰مترطول۰۴۲۵۰۵

 برقوزدن گمانه شناسايي حفر شده در زمينهاي سنگي         
)اينچ    ۶۲۵/۷ تا   ۲۵/۶به قطر   (به روش دوراني ضربه اي،   

. متر۳۰۰تا۲۵۰ اينچ، از عمق۲۲و تبديل آن به قطر تا 

۱،۴۲۸،۰۰۰مترطول۰۴۲۵۰۶

١۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
لوله ونصبپنجم،تهيهفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۷۵سي، به قطر خارجي        .وي.تهيه ونصـب لوله پي     
عمق   ميليمتر، تا    ۶/۳ميليمتر و حداقل ضخامـت جدار      

 . متر۵۰

۵۷،۹۰۰مترطول۰۵۰۱۰۱

  ۱۱۰سي، به قطر خارجي       .وي.تهيه ونصـب لوله پي    
عمق   ميليمتر، تا    ۳/۵ميليمتر و حداقل ضخامـت جدار      

 . متر۵۰

۷۲،۹۰۰مترطول۰۵۰۱۰۲

  ۱۶۰سي، به قطر خارجي      .وي.تهيه و نصـب لوله پي     
عمق   ميليمتر، تا    ۷/۷ميليمتر و حداقل ضخامـت جدار      

 . متر۵۰

۱۰۴،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۳

  ۲۲۵سي، به قطر خارجي      .وي.تهيه و نصـب لوله پي     
عمق   ميليمتر، تا    ۸/۱۰ميليمتر و حداقل ضخامـت جدار      

 . متر۵۰

۱۶۱،۵۰۰مترطول۰۵۰۱۰۴

  ۲تهيه و نصـب لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي              
 . متر۵۰اينچ، تا عمق 

۶۲،۵۰۰مترطول۰۵۰۴۰۱

  ۳تهيه و نصـب لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي              
 . متر۵۰اينچ، تا عمق 

۸۷،۰۰۰مترطول۰۵۰۴۰۲

اينچ،    ۴تهيه و نصـب لوله فوالدي گالوانيزه، به قطرنامي         
 . متر۵۰تا عمق 

۱۱۳،۰۰۰مترطول۰۵۰۴۰۳

  ۶تهيه و نصـب لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي              
 . متر۵۰اينچ، تا عمق 

۱۶۵،۰۰۰مترطول۰۵۰۴۰۴

۲   تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درزجوش به قطرنامي          
 . متر۵۰اينچ، تا عمق 

۵۳،۴۰۰مترطول۰۵۰۵۰۱

نامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درزجوش به قطر           
. متر۵۰ اينچ، تا عمق ۳

۷۱،۵۰۰مترطول۰۵۰۵۰۲

نامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درز جوش به قطر           
 . متر۵۰ اينچ، تا عمق ۴

۹۰،۸۰۰مترطول۰۵۰۵۰۳

نامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درز جوش به قطر           
. متر۵۰ اينچ، تا عمق ۶

۱۲۹،۵۰۰مترطول۰۵۰۵۰۴

به قطرنامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درز جوش          
. متر۵۰عمق اينچ، تا۲۰/۰ و حداقل ضخامـت جدار۸

۲۲۹،۵۰۰مترطول۰۵۰۵۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
لوله ونصبپنجم،تهيهفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

نامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درز جوش به قطر           
۵۰    اينچ، تا عمق      ۲۲/۰ وحداقل ضخامـت جدار      ۱۰
.متر

۲۹۷،۵۰۰مترطول۰۵۰۵۰۶

به قطرنامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درز جوش          
۵۰تا عمق      اينچ،   ۲۲/۰ و حداقل ضخامـت جدار       ۱۲
.متر

۳۵۳،۵۰۰مترطول۰۵۰۵۰۷

نامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درز جوش به قطر           
۵۰عمق     اينچ، تا    ۲۵/۰ و حداقل ضخامـت جدار       ۱۴
.متر

۴۴۴،۵۰۰مترطول۰۵۰۵۰۸

نامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درز جوش به قطر           
۵۰عمق     اينچ، تا    ۲۵/۰ و حداقل ضخامـت جدار       ۱۶
.متر

۵۰۰،۵۰۰مترطول۰۵۰۵۰۹

به قطرنامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درز جوش          
۵۰تا عمق      اينچ،   ۲۸/۰ و حداقل ضخامـت جدار       ۱۸
.متر

۵۹۶،۵۰۰مترطول۰۵۰۵۱۰

نامي  تهيه و نصـب لوله فوالدي سياه درز جوش به قطر           
۵۰    اينچ، تا عمق      ۲۸/۰ و حداقل ضخامـت جدار     ۲۰
.متر

۶۹۲،۵۰۰مترطول۰۵۰۵۱۱

٢











بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صحرايي وعملياتششم،آزمايشفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
۱۰۰    اينچ تا عمق     ۶دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر      

.متر

۷۱،۸۰۰مترطول۰۶۰۱۰۱

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ تا عمق۸دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر           

 . متر۱۰۰

۷۷،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۰۲

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ تا عمق۱۰دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر        

 . متر۱۰۰

۸۳،۷۰۰مترطول۰۶۰۱۰۳

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ تا عمق۱۲دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر          

 . متر۱۰۰

۱۱۰،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۰۴

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ تا عمق۱۴دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر          

 . متر۱۰۰

۱۲۶،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۰۵

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۶دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر           

 . متر۲۰۰ تا۱۰۰

۹۸،۷۰۰مترطول۰۶۰۲۰۱

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۸دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر           

 . متر۲۰۰ تا۱۰۰

۱۰۶،۰۰۰مترطول۰۶۰۲۰۲

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۱۰دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر        

 . متر۲۰۰ تا۱۰۰

۱۱۳،۰۰۰مترطول۰۶۰۲۰۳

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۱۲دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر          

 . متر۲۰۰ تا۱۰۰

۱۱۹،۵۰۰مترطول۰۶۰۲۰۴

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۱۴دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر          

 . متر۲۰۰ تا۱۰۰

۱۲۶،۵۰۰مترطول۰۶۰۲۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صحرايي وعملياتششم،آزمايشفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۶دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر           

 . متر۳۰۰ تا۲۰۰

۱۰۵،۵۰۰مترطول۰۶۰۳۰۱

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۸دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر           

 . متر۳۰۰ تا۲۰۰

۱۱۳،۰۰۰مترطول۰۶۰۳۰۲

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۱۰دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر        

 . متر۳۰۰ تا۲۰۰

۱۱۹،۵۰۰مترطول۰۶۰۳۰۳

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۱۲دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر          

 . متر۳۰۰ تا۲۰۰

۱۲۶،۰۰۰مترطول۰۶۰۳۰۴

 ، براي  )پري پكـت (تهيه و نصـب فيلتر پيـش ساخته        
 اينچ از عمق۱۴دور لوله فوالدي يا اسكرينها، به قطر          

 . متر۳۰۰ تا۲۰۰

۱۳۳،۵۰۰مترطول۰۶۰۳۰۵

نوع تهيه، ريختن و كوبيدن شن شسته دانه بندي شده از 
 .رودخانه اي دور لوله جدار، به ابعاد الزم

۱۱۲،۰۰۰مترمكعـب۰۶۰۴۰۱

 آبكشي از چاه با بيلر دستگاه حفاري، با هر قطر و در             
 ).بيلرتسـت(هر عمق 

۹۸،۸۰۰ساعـت۰۶۰۵۰۱

 شسـت وشوي چاه با كمپرسور به قدرت كافي، در هر           
 .عمق

۱۴۳،۵۰۰ساعـت۰۶۰۶۰۱

 شسـت وشوي چاه با پمـپ دستگاه، با هر قطر و در             
 .هر عمق

۳۵۷،۰۰۰ساعـت۰۶۰۶۰۲

و  شسـت وشوي چاه به وسيله پيستون زدن، با هر قطر            
 .درهر عمق

۳۳۹،۵۰۰ساعـت۰۶۰۶۰۳

و  شسـت وشوي چاه با مواد شيميايي الزم، با هر قطر            
 .در هر عمق

۴۲۸،۵۰۰ساعـت۰۶۰۶۰۴

. متر۲۵تهيه و تزريق سيمان، دور لوله هادي تا عمق ۲۶۵،۰۰۰مترمكعـب۰۶۰۷۰۱
۲۲۶،۰۰۰مترمكعـب۰۶۰۷۰۲ . متر۲۵تهيه و ريختن سيمان دور لوله هادي تا عمق 



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صحرايي وعملياتششم،آزمايشفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تا  تهيه وتزريق سيمان، براي جدا كردن سفره هاي آب            
  متر، با پمـپ به قدرت كافي و تجهيزات            ۱۵۰عمق  
 .الزم

۰مترمكعـب۰۶۰۷۰۳

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا            ۶توربيني  

 . متر۱۰۰عمق 

۱،۴۰۱،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۰۱

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا            ۶توربيني  

 . متر۱۵۰عمق 

۱،۸۶۸،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۰۲

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا            ۶توربيني  

 . متر۲۰۰عمق 

۲،۹۹۷،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۰۳

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا            ۸توربيني  

 . متر۱۰۰عمق 

۱،۸۶۸،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۰۴

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا            ۸توربيني  

 .متر۱۵۰عمق 

۲،۹۹۷،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۰۵

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا            ۸توربيني  

 . متر۲۰۰عمق 

۳،۵۹۶،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۰۶

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا           ۱۰توربيني  

 . متر۱۰۰عمق 

۲،۹۹۷،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۰۷

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا           ۱۰توربيني  

 . متر۱۵۰عمق 

۳،۵۹۶،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۰۸

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا           ۱۰توربيني  

 . متر۲۰۰عمق 

۴،۶۵۸،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صحرايي وعملياتششم،آزمايشفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه، نصـب و بيرون كشيدن موتور پمـپ آزمايـش           
  اينچ، با قدرت كافي و تجهيزات الزم، تا           ۱۲توربيني  

 . متر۱۰۰عمق 

۴،۶۵۸،۰۰۰حلقه چاه۰۶۰۸۱۰

۶   شسـت و شوي چاه با موتورپمـپ آزمايشي توربيني         
 . متر۱۰۰ اينچ، با قدرت كافي، تا عمق ۸يا 

۱۱۴،۵۰۰ساعـت۰۶۰۹۰۱

۶   شسـت و شوي چاه با موتورپمـپ آزمايشي توربيني         
. متر۲۰۰ اينچ، با قدرت كافي، تا عمق۸يا

۱۲۵،۰۰۰ساعـت۰۶۰۹۰۲

شسـت و شوي چاه با موتور پمـپ آزمايشي توربيني
. متر۱۰۰ اينچ، باقدرت كافي، تا عمق۱۰

۱۲۹،۰۰۰ساعـت۰۶۰۹۰۳

شسـت و شوي چاه با موتور پمـپ آزمايشي توربيني
 . متر۲۰۰ اينچ، باقدرت كافي، تا عمق ۱۰  

۱۲۹،۰۰۰ساعـت۰۶۰۹۰۴

شسـت و شوي چاه با موتور پمـپ آزمايشي توربيني
. متر۱۰۰ اينچ، با قدرت كافي، تا عمق۱۲

۱۳۳،۰۰۰ساعـت۰۶۰۹۰۵

شسـت و شوي چاه با موتور پمـپ آزمايشي توربيني
. متر۲۰۰ اينچ، باقدرت كافي، تا عمق۱۲

۱۳۳،۰۰۰ساعـت۰۶۰۹۰۶

 آزمايـش پمپاژ چاه براي تعيين ضرايـب                    
 اينچ، تا عمق۸ يا   ۶هيدروديناميـك، باپمـپ توربيني    

 . متر۱۰۰

۱۱۶،۵۰۰ساعـت۰۶۱۰۰۱

 آزمايـش پمپاژ چاه براي تعيين ضرايـب                    
عمق   اينچ، تا    ۸ يا   ۶هيدروديناميـك، با پمـپ توربيني     

 . متر۲۰۰

۱۲۷،۵۰۰ساعـت۰۶۱۰۰۲

 آزمايـش پمپاژ چاه براي تعيين ضرايـب                    
 اينچ، تا عمق۱۰هيدروديناميـك، با پمـپ توربيني       

 . متر۱۰۰

۱۳۱،۰۰۰ساعـت۰۶۱۰۰۳

 آزمايـش پمپاژ چاه براي تعيين ضرايـب                    
 اينچ، تا عمق۱۰هيدروديناميـك، با پمـپ توربيني       

 . متر۲۰۰

۱۳۱،۰۰۰ساعـت۰۶۱۰۰۴

 آزمايـش پمپاژ چاه براي تعيين ضرايـب                    
 اينچ، تا عمق۱۲هيدروديناميـك، با پمـپ توربيني       

 . متر۱۰۰

۱۳۵،۰۰۰ساعـت۰۶۱۰۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صحرايي وعملياتششم،آزمايشفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 آزمايـش پمپاژ چاه براي تعيين ضرايـب                    
 اينچ، تا عمق۱۲هيدروديناميـك، با پمـپ توربيني       

 . متر۲۰۰

۱۳۵،۰۰۰ساعـت۰۶۱۰۰۶

 آزمايـش كاروتاژالكتريكي، شامل تهيه منحنيهاي           
هر  ، در   )  R  (و مقاومـت الكتريكي     ) SP(   پتانسيل خودزا   

 عمق و تعبير و تفسيرهاي مربوط، به انضمام انجام              
  و تعبير و          )Ray-o(   آزمايـش گاماي طبيعي،       

 .تفسيرمنحنيهاي مربوط

۳،۱۵۹،۰۰۰حلقه چاه۰۶۱۱۰۱

درپوش  مهارچاه غير آرتزين، با بلوك سيماني، تيرآهن،        
 .و متعلقات مربوط

۴۹۹،۰۰۰حلقه چاه۰۶۱۲۰۱

 مهار چاه آرتزين، با بلوك سيماني، تيرآهن، درپوش،          
. اينچ ومتعلقات مربوط۶شيرفلكه 

۰حلقه چاه۰۶۱۲۰۲

 مهارچاه آرتزين، با بلوك سيماني، تيرآهن، درپوش،          
 . اينچ و متعلقات مربوط۸شيرفلكه 

۰حلقه چاه۰۶۱۲۰۳

 مهار چاه پيزومتر، با بلوك سيماني، تيرآهن، درپوش،          
.آرتزين اينچ و متعلقات مربوط، براي چاه۳شير فلكه 

۰حلقه چاه۰۶۱۲۰۴

 مهار چاه پيزومتر معمولي، با بلوك سيماني، تيرآهن،           
.درپوش و متعلقات مربوط

۲۸۱،۵۰۰حلقه چاه۰۶۱۲۰۵

.برداشـت نمونه آب بادستگاه نمونه گير ۱۳،۳۰۰نمونه۰۶۱۳۰۱
۴    يا   ۳تهيه، حمل، نصـب و بيرون كشيدن پمـپ شناور       
چاه، تا  اينچ و متعلقات مربوط، براي آزمايـش آب دهي         

 . متر۱۰۰عمق 

۰حلقه چاه۰۶۱۴۰۱

 يا۳تهيه، حمل، نصـب و بيرون كشيدن پمـپ شناور          
چاه،   اينچ و متعلقات مربوط، براي آزمايـش آب دهي          ۴   

. متر۲۰۰ تا۱۰۰از عمق 

۰حلقه چاه۰۶۱۴۰۲

۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقههفتم،كارهايفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهـيه و نصـب كول بتني مسلح، به منظور تحـكيم              
  كيـلوگرم سيمان در متر       ۳۰۰قنـات، با بتن به عيـار      

مكعـب و بامقـطع تخـم مـرغي، به ابعـاد حدود
. سانتيمتر، به انضمام پركردن پشـت كول۸۰×۱۲۰

۱۶۹،۰۰۰مترطول۰۷۰۱۰۱

داخلي  تهيه و نصـب كول بتني مسلح دايره اي، به قطر            
سانتيمتر، با    ۱۰ سانتيمتر و ضخامـت جدار حدود       ۸۰

.مترمكعـب كيلوگرم سيمان در۳۰۰بتن به عيار

۷۵،۴۰۰مترطول۰۷۰۲۰۱

داخلي  تهيه و نصـب كول بتني مسلح دايره اي، به قطر            
سانتيمتر، با    ۱۲ سانتيمتر و ضخامـت جدار حدود       ۱۰۰

.مترمكعـب كيلوگرم سيمان در۳۰۰بتن به عيار

۱۰۱،۵۰۰مترطول۰۷۰۲۰۲

داخلي  تهيه و نصـب كول بتني مسلح دايره اي، به قطر            
سانتيمتر، با    ۱۴ سانتيمتر و ضخامـت جدار حدود       ۱۲۰

.مترمكعـب كيلوگرم سيمان در۳۰۰بتن به عيار

۱۲۳،۵۰۰مترطول۰۷۰۲۰۳

۷۰،۵۰۰مترطول۰۷۰۳۰۱ .تهيه و نصـب كول سفالي، باالي سطح آب
.تهيه و نصـب كول سفالي، زير سطح آب ۷۹،۷۰۰مترطول۰۷۰۳۰۲

  ۱۰۰تهيه و نصـب درپوش بتني مسلح، به قطرتا                
 . سانتيمتر۱۰سانتيمتر و ضخامـت حدود 

۴۲،۳۰۰عدد۰۷۰۴۰۱

  ۱۲۰تهيه و نصـب درپوش بتني مسلح، به قطر تا               
. سانتيمتر۱۵سانتيمتر و ضخامـت حدود

۶۲،۰۰۰عدد۰۷۰۴۰۲

  ۱۵۰تهيه و نصـب درپوش بتني مسلح، به قطر تا                
. سانتيمتر۲۰سانتيمتر و ضخامـت حدود

۱۳۷،۰۰۰عدد۰۷۰۴۰۳

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
دستمزديهشتم،كارهايفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ،۷۵سي، به قطرهاي     .وي.مشبـك كردن لوله هاي پي     
 . ميليمتر با مته برقي۱۶۰ و۱۱۰  

۱۶،۱۰۰مترطول۰۸۰۱۰۱

  ۲۲۵سي، به قطر      .وي.مشبـك كردن لوله هاي پي       
 .ميليمتر، با مته برقي

۳۲،۳۰۰مترطول۰۸۰۱۰۲

 مشبـك كردن لوله هاي فوالدي گالوانيزه و سياه              
. اينچ، با مته برقي۳ و۲درزدار، به قطرهاي 

۱۶،۳۰۰مترطول۰۸۰۲۰۱

 مشبـك كردن لوله فوالدي گالوانيزه و سياه درزدار،           
 . اينچ، با مته برقي۶ و۴به قطرهاي 

۱۹،۴۰۰مترطول۰۸۰۲۰۲

با   اينچ،   ۸مشبـك كردن لوله فوالدي سياه درزدار به قطر         
 .جوش كاربيـت

۱۹،۴۰۰مترطول۰۸۰۲۰۳

اينچ،    ۱۰مشبـك كردن لوله فوالدي سياه درزدار به قطر        
 .با جوش كاربيـت

۲۰،۰۰۰مترطول۰۸۰۲۰۴

اينچ،    ۱۲مشبـك كردن لوله فوالدي سياه درزدار به قطر        
 .با جوش كاربيـت

۲۰،۶۰۰مترطول۰۸۰۲۰۵

اينچ،    ۱۴مشبـك كردن لوله فوالدي سياه درزدار به قطر         
 .با جوش كاربيـت

۲۱،۴۰۰مترطول۰۸۰۲۰۶

اينچ،    ۱۶مشبـك كردن لوله فوالدي سياه درزدار به قطر        
 .با جوش كاربيـت

۲۱،۹۰۰مترطول۰۸۰۲۰۷

اينچ،    ۱۸مشبـك كردن لوله فوالدي سياه درزداربه قطر        
 .با جوش كاربيـت

۲۲،۵۰۰مترطول۰۸۰۲۰۸

اينچ،    ۲۰مشبـك كردن لوله فوالدي سياه درزدار به قطر        
 .با جوش كاربيـت

۲۳،۳۰۰مترطول۰۸۰۲۰۹

  متر با    ۵۰سي، تا عمق      .وي.نصـب لوله هاي پي     
 .متعلقات مربوط

۳۱،۸۰۰مترطول۰۸۰۳۰۱

عمق  ، براي نصـب لوله در      ۰۸۰۳۰۱اضافه بها به رديـف     
متر    ۵۰ مترعمق مازاد بر    ۵۰ متر به ازا هر      ۵۰بيـش از 

و   متردوم دوبار     ۵۰ متر اول يـك بار،       ۵۰اوليه، براي   
.به همين ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۳،۱۸۰مترطول۰۸۰۳۰۲

 نصـب لوله هاي فوالدي گالوانيزه و سياه درزدار              
. متر۵۰ اينچ، تا عمق۶ و۴ ، ۳ ، ۲به قطرهاي 

۱۶،۴۰۰مترطول۰۸۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
دستمزديهشتم،كارهايفصل

۱۳۸۲چاه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

عمق  ، براي نصـب لوله در      ۰۸۰۴۰۱اضافه بها به رديـف     
متر    ۵۰ مترعمق مازاد بر    ۵۰ متر به ازا هر      ۵۰بيـش از 

و   متردوم دوبار     ۵۰ متر اول يـك بار،       ۵۰اوليه، براي   
.به همين ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۱،۶۴۰مترطول۰۸۰۴۰۲

و   اينچ و لوله فوالدي      ۶نصـب انواع اسكرين ها به قطر     
۵۰    اينچ، تا عمق     ۱۲ و ۱۰ ،   ۸انواع اسكرين به قطرهاي     

.متر

۲۷،۹۰۰مترطول۰۸۰۵۰۱

عمق  ، براي نصـب لوله در      ۰۸۰۵۰۱اضافه بها به رديـف     
متر    ۵۰ مترعمق مازاد بر    ۵۰ متر به ازا هر      ۵۰بيـش از 

و   متردوم دوبار     ۵۰ متر اول يـك بار،       ۵۰اوليه، براي   
 .به همين ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۲،۷۱۰مترطول۰۸۰۵۰۲

۱۶    ،   ۱۴نصـب لوله فوالدي و انواع اسكرين به قطرهاي  
. متر۵۰ اينچ، تا عمق ۱۸و

۴۴،۳۰۰مترطول۰۸۰۶۰۱

عمق  ، براي نصـب لوله در      ۰۸۰۶۰۱اضافه بها به رديـف     
متر    ۵۰ متر عمق مازاد بر     ۵۰ متر به ازا هر     ۵۰بيـش از 

و   متردوم دوبار     ۵۰ متر اول يـك بار،        ۵۰اوليه، براي   
 .به همين ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۴،۲۶۰مترطول۰۸۰۶۰۲

  اينچ، تا   ۲۰نصـب لوله فوالدي و انواع اسكرين به قطر        
 . متر۵۰عمق 

۶۰،۶۰۰مترطول۰۸۰۷۰۱

عمق  ، براي نصـب لوله در      ۰۸۰۷۰۱اضافه بها به رديـف     
متر    ۵۰ متر عمق مازاد بر     ۵۰ متر به ازا هر     ۵۰بيـش از 

و   متردوم دوبار     ۵۰ متر اول يـك بار،        ۵۰اوليه، براي   
 .به همين ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۵،۸۸۰مترطول۰۸۰۷۰۲

٢
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