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  کاربرد دستورالعمل
 
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیدهها قنات و ها چاه   بهای ر فهرستاختصا  به  کهها قنات وها چاه   رشته  واحد پایه  بهای فهرست. 1
 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست  واحد ردیفها و پیوستهای  و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(

 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)1  پیوست
 . ای  منطقه ب ضری)2  پیوست

 اند بها منعقد شده  فهرستجدید پیمانهایی که براساس ایننحوه عمل برای تعیین قیمتهای  )3  ستپیو
  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه. 2
در .  قرار دهد  را زیر پوششها قنات و ها چاه   رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح. 1ـ2

   نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  ردیفهای  با شرح  آن  کارهای  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که مواردی
 و   شده  مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت این. شود می   جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهای ، تهیه  اقالم  آن  برای  مناسب ردیف

   مورد نظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش  ستاره  واحد ردیفهای بهای. شوند  می دار نامیده  ستاره  ردیف عنوان به
 جدید   با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم  باشد، متندار مورد نیاز  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه. شود می

 .گردد  می اضافه
   با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید در آینده  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت  بها، به  فهرست در این. 2ـ2
   که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه فصلهایگروهها یا زیر   آنها، به ماهیت به
 یا   در هر گروه  ردیف شماره  آخر، به ، و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  شماره  به  بعدی ، دو رقم  فصل  شماره  به  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتیب به

 .  است  شده  داده  اختصاص زیر فصل
 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای. 3ـ2

   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن و بهای شود  بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین
 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقالم  این  حالت در این.  شود  درج  یاد شده  ردیف گردد، در مقابل  می محاسبه

  ، تعیین1ـ2 در بند   شده درج  روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی بهای. 4ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره  نیز ردیفهای  اقالم شوند و این می
  ، باید هنگام4ـ2 بند   موضوع  غیرپایۀ  واحد ردیفهای ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای  و بهای شرح. 5ـ2

 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب ، به کار  اجرای  برآورد هزینه بررسی
 بها   فهرست  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  به  بها، نسبت  فهرست  ضریبهای  اعمال ، بدون  غیرپایه  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  که در کارهایی .6ـ2
 باید   اجرایی  درصد باشد، دستگاه20 بیشتر از ،  در هر رشته یک تفک  به،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  ضرایب  از اعمال قبل)   و غیرپایه پایه(

   قیمت  با تجزیه  را، همراه  رشته  در آن  یاد شده  ردیفهای  واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه  از انجام قبل
   عالی  شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  کشور ارسال ریزی  و برنامه ریت مدی سازماندر ،   فنی  عالی  شورایبه دبیرخانه،  مربوط
 . قرار گیرد  عمل ، مالک فنی

   تعیین  روش  زیر، طبق ، ضریبهاهای آن  به  مربوط  غیر پایۀ  بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام. 7ـ2
 .شود  می ، اعمال8ـ2ر بند  د شده

  .30/1، برابر   است  شده  درج1   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  که  باالسری ضریب. 1ـ7ـ2
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 .2   پیوست ، طبق ای  منطقه ضریب. 2ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی صات و مشخ  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای  برآورد هزینۀ برای. 8ـ2

  ، تهیه  ردیفهاست  واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای فهرست
 .شود می

، و   فصل ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای  مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست  در این
 ردیفها   مبلغ جمع ، به  و باالسری ای  منطقه ضریبهای. آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست  ردیفهای  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ از جمع

،   شده ، ضمیمه3   فصلها و پیوست ، مقدمۀ ، کلیات  یادشده مدارک به.  کار خواهدبود  اجرای آورد هزینۀ، بر ، نتیجه  شده  ضرب درپی  پی صورت به
 .شود  می  کار، نامیده  اجرای  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینۀ  فهرست عنوان ، به  شده  تهیه مجموعۀ

  ، با درج) کار  اجرای برآورد هزینه( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای  پایه بهای   فهرست  از دفترچه  کامل ، استفادۀ در موارد ضروری)  تبصره 
 .  است ، بالمانع8-2 بند  روش  برآورد به ، و تهیه  در دفترچه  مربوط مقادیر مورد نظر در برابر ردیفهای

   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع هیزات، وتج  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس. 3
   فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار برای  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت آنها را، که
 . کند  درج  پیمان خصوصی

   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی. 4
 .شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهای  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای  برای  ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
یکدیگر   کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف بخشهای
 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدمۀ مفاد کلیات. 1
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کنندۀ  تعیین  تنهایی ، به  فصلها و کلیات  در مقدمۀ  شده  درج فها و شرح ردی شرح. 2

  قت بها، مطاب  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل ردیفها در صورتی
 . باشد داشته

   نیروی کارگیری  و به  تأمین های  هزینه  و شامل  بودهها قنات و ها چاه  رشتۀ  به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای. 3
،   در کارگاه  مصالح جایی ، جابه  مصالح باراندازی و  ، حمل ، بارگیری ، تهیه  مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین انسانی
 بها   فهرست  این  واحد ردیفهای ، در بهای) مورد برحسب ( اندازی  و راه  آزمایش هزینۀ.   کار است  کامل ، اجرای  طور کلی ، وبه  مصالح اتالف
 .  است  شده بینی پیش

،   زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای. 4
 بها یا   آن  بها برای  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  کار را مشکلتر یا مخصوص  اجرای  دیگر که  و کیفیات ، باراندازی ، حمل بارگیری
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش اضافه

   باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به  کار منضم  اجرای  در برآورد هزینه  که در صورتیتنها ،   و باالسری ای  منطقه ضریبهای  به  مربوط مبلغ. 5
 .  است پرداخت

 روز یا   با قیمتهای  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهای  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  فصلهای  از مقایسۀ  گیری با نتیجه. 6
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه استناد به

 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده ه برآورد داد  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش. 7
 و دستور   اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین  و مشخصات  پیمان  به  منضم  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات. 8

 . کارهاست
 .  است  یک  پرتلند نوع  سیمان، منظور  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که در ردیفهایی. 9

، تنها در مورد   جداگانه  حمل  و هزینه  است  شده بینی  ردیفها پیش  کیلومتر در قیمت30   تا فاصله  مصالح  و باراندازی  حمل  بارگیری هزینه. 10
 .شود  می  پرداخت  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فصل  از ردیفهای  با استفاده  فوالدی های لوله
 . مشاور برسد تأیید مهندس  به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه. 11
 ،  مجلسهاست صورت، دستور کارها و   اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری اندازه. 12

،   است  شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که در مواردی.گیرد  می  فصلها صورت  و مقدمه  مفاد کلیات  به با توجه
 .شود  می  انجام  شده  تعیین روش  به گیری اندازه

  ریزی  و شن  لوله ، نصب  زمین بندی ، مانند طبقه  آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی  و امکانشود  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی. 13
  ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های  آنها با نقشه  جدار، باید مطابقت دور لوله

 . شوند  جلسه مشاور، صورت
 .  کارفرماست عهده  به آن  به  مربوط های  هزینه  و پرداخت  حفر چاه  برای  مجوز الزم کسب. 14
 .شود  پیمانکار می  تحویل  جلسه  صورت  و طی  مشاور تعیین  کارفرما یا مهندس وسیله  به  چاه  حفاری محل. 15



 کلیات
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه

 
 

 4

  های  هزینه  و پرداخت  آن  باشد، انجام  دسترسی راه  نیاز به  حفاری  در محل  حفاری  و استقرار دستگاههای  حفاری  وسایل  بردن  برای چنانچه. 16
 .  کارفرماست عهده  به مربوط

   بیشتر باشد، بابت برداری نمونه  مشاور نیاز به  مهندس تشخیص ، به  یا کیفیت آب طبقات  تغییر جنس علت  به ، چنانچهها چاه  در حفاری. 17
 .گیرد  نمی  صورت پرداختی   اضافی برداری نمونه

 . مشاور برسد تأیید مهندس  بهبار و سایر شرایط الزم  از نظر عدم آلودگی زیان باید   حفاری  عملیات  مورد نیاز برای  آب  تهیه  منبع محل. 18
 متر و   حدود یک طول  به،)Double Tube Corebarrel(  گیر دو جداره  مغزه وسیله ، به) مغزه (  نخورده  دست های ، نمونه  حفاری عملیات. 19

 و  هاست  و قطر نمونه  با طول  متناسب  ابعاد آن  که  مخصوص های ، باید در جعبه  یاد شده های نمونه. شود  می  میلیمتر، برداشت58 قطر  حداقل
 ، در  عمق  و با درج طور مرتب  به  شده  برداشت های نمونه.  شود  گذاشته  موجود است در سر چاه

 مشاور   آنها با نظر مهندس  مشخصات  که  مخصوص های  جعبه  تهیه هزینه. گردد  مشاور می  مهندس  و تحویل  نگهداری  یاد شده های  جعبه
 .  پیمانکار است عهده شود، به  می تعیین

 .  است  شده  محاسبه1385   سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهای بها بر مبنای  فهرست این. 20
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   کارگاه تجهیز و برچیدن.   اول فصل
 

  مقدمه
 
 .  زیر است شرح  به  کارگاه  تجهیز و برچیدن عملیات. 1
 .  الزم  با تجهیزات  حفاری  گروه  برای  مناسب  مسکن تأمین. 1-1
  برای (  حفاری  گل  و ایجاد حوضچه فاری ح  استقرار دستگاه  محل  کردن ، آماده)  و غیره  تعمیرات  انبار، محل تأمین ( استقرار کارگاه. 1-2

 ). ای  ضربه-   و دورانی حفاری دورانی
 .  حفاری  عملیات  و مصرف  حفاری  گروه  مصرف  برای  آب تأمین. 1-3
 .  کارگاه  و تمیز کردن  مواد زاید از محل  کردن خارج. 1-4

   کسری  که  کارگاه  تجهیز و برچیدن  کامل  از هزینه  برآورد، ضریبی  تهیه دارند، هنگام نیاز ن  کامل صورت  را به  پیشگفته  عملیات  که  در کارهایی
،   شده بینی  پیش  ضریب پیمانکار نیز با اعمال  به گردد و پرداخت  می  مقدار درج  در ستون  مربوط  ردیف  و در مقابل باشد تعیین  می از عدد یک

 .شود  می انجام
 یاد   در دفترچه  که ، در مورد راههایی  است  و ترابری  راه  وزارت  مسافات  دفترچه  آخرین  طبق  راه ترین ، نزدیک  حمل اصله ف  تعیین مبنای. 2 

 .شود  می  تعیین  حمل  مشاور، مسافت  نظر مهندس ، طبق  راه  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای  مسافتی شده
 و  کارگاه بهمحل دفتر مرکزی شرکت پیمانکار  از شهر   حمل  و پمپاژ، فاصله پیمایی ، چاه  حفاری  دستگاههای  حمل  فاصله  تعیین برای. 3

 .گردد  می  کیلومتر محاسبه150   و برگشت  رفت  فاصله حداقل. شود  می  بار، در نظر گرفته  یک و فقط)   و برگشت  مسیر رفت طول ( برعکس
 . شود  پیمانکار انجام وسیله  به  آن  کارفرما باشد و حمل عهده  به  خرید لوله شود که  می  پرداخت  مواردی ، تنها برای011001  ردیف. 4
 :گردد  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینه  پرداخت  برای  لوله مبدأ حمل. شود  می گیری  اندازه  نقشه ، طبق  حمل  هزینه  محاسبه  برای  لوله وزن. 5
 خرید   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی های ، مستقیماً از کارخانه  لوله  که در صورتی. 1ـ5

تأیید   باید قبالً به ا تحویل خرید ی  محل  حالت در این. باشد  می  تحویل  مرکز، محل  خریدهای  و برای  کارخانه  محل  داخلی های از کارخانه
 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب مهندس

،   شهر تهران  نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  لوله  که در صورتی. 2ـ5
 .شود  می در نظر گرفته

 .شود برای پرداخت هزینه حمل به شرح زیر تعیین می  مبدا حمل میلگرد و سیمان،.6
در این حالت، . های داخلی خریداری شود، مبدا حمل، محل کارخانه مربوط است  از کارخانه" در صورتیکه سیمان و میلگرد مستقیما.6-1

 . به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد"محل خرید باید قبال
های داخلی خریداری نشود، مبدا حمل، محل نزدیکترین کارخانه سیمان یا کارخانه   از کارخانه"لگرد مستقیما در صورتیکه سیمان و می.6-2

 .کند، خواهد بود که کاالی موردنظر را در زمان خرید تولید می) حسب مورد(ذوب آهن 
ق ردیفهای حمل میلگرد و سیمان پاکتی  کیلومتر باشد، طب450تا )  مقصد–مبدا ( بهای حمل سیمان فله در صورتی که مسافت حمل .7

 به تمام 5/1 ضریب ل کیلومتر باشد، براساس ردیفهای حمل میلگرد و سیمان پاکتی با اعما450از  شود و اگر مسافت حمل بیش پرداخت می
 .شود  کیلومتر پرداخت می30طول مسیر پس از کسر 

 درصد، پرداخت 30جام شود، بهای ردیفهای مربوط در این فصل به اضافه  حمل میلگرد و سیمان در راههای خاکی و شنی انتیکهدرصور .8
 .شود می
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مقطوع 11،111،000

 متر، با 1000تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 .دستگاه حفاری ضربه ای

 010101 

  
 مقطوع 22،222،000

 متر، با 3000ن کارگاه برای حفاری تاتجهیز و برچید
 .دستگاه حفاری ضربه ای

 010102 

  
 مقطوع 33،334،000

 متر، با 6000تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 .دستگاه حفاری ضربه ای

 010103 

  
 مقطوع 24،371،000

 متر، با 1000تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 .دستگاه حفاری دورانی

 010201 

  
 مقطوع 48،743،000

 متر، با 3000تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 .دستگاه حفاری دورانی

 010202 

  
 مقطوع 73،114،000

 متر، با 6000تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 .دستگاه حفاری دورانی

 010203 

  
 مقطوع 29،326،000

 متر، با 1000تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 .دستگاه حفاری دورانی ضربه ای

 010301 

  
 مقطوع 58،653،000

 متر، با 3000تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 .دستگاه حفاری دورانی ضربه ای

 010302 

  
 مقطوع 87،979،000

 متر، با 6000تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 .دستگاه حفاری دورانی ضربه ای

 010303 

  
 حلقه چاه 1،243،000

تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش پمپاژ یا چاه 
 .پیمایی

 010401 

 010501  .ای و جمع آوری دستگاه حفاری ضربه نصبجابجایی، حلقه چاه 1،484،000  
  

 حلقه چاه 3،016،000
نصب و جمع آوری دستگاه حفاری دورانی جابجایی، 

 .و دورانی ضربه ای
 010502 

  

 کیلومتر 4،120

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
  متر، در1000مربوط و پرسنل برای حفاری تا 

 .های آسفالتی جاده

 010601 

  

 کیلومتر 5،350

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های  جاده متر، در 1000مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 .خاکی

 010602 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلومتر 8،230

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
 متر، در 3000مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 .های آسفالتی جاده

 010603 

  

 کیلومتر 10،700

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
 متر، در 3000مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 .های خاکی جاده

 010604 

  

 کیلومتر 12،300

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
 متر، در 6000مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 .های آسفالتی جاده

 010605 

  

 کیلومتر 16،100

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
 متر، در 6000مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 .های خاکی جاده

 010606 

  

 کیلومتر 14،700

هر  حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به
 1000تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 .متر، در جاده های آسفالتی

 010701 

  

 کیلومتر 19،100

حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای 
هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری  به
 . متر، در جاده های خاکی1000تا

 010702 

  

 کیلومتر 29،400

حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای 
هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری  به
 . متر، در جاده های آسفالتی3000تا

 010703 

  

 کیلومتر 38،200

حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای 
متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری هرتعداد و  به
 . متر، در جاده های خاکی3000تا

 010704 

  

 کیلومتر 44،000

هر  حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به
تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری 

 . متر، در جاده های آسفالتی6000تا

 010705 

  

 کیلومتر 57،300

هر  انی و دورانی ضربه ای بهحمل دستگاه حفاری دور
تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری 

 . متر، در جاده های خاکی6000تا

 010706 

  
 کیلومتر 2،410

حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در 
 .های آسفالتی جاده

 010801 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 کیلومتر 3،130

حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در 
 .یهای خاک جاده

 010802 

  
 کیلومتر 3،310

حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل 
 .مربوط در جاده های آسفالتی برای هر دستگاه

 010901 

  
 کیلومتر 4،300

حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل 
 .مربوط در جاده های خاکی برای هر دستگاه

 010902 

 011001  . کیلومتر و باراندازی30ابارگیری لوله، حمل ت تن 84،100  
  

   کیلومتر-تن  265
 30مازاد بر حمل لوله در جاده های آسفالتی نسبت به

 .کیلومتر
 011002 

  
   کیلومتر-تن  350

 30مازاد بر حمل لوله درجاده های خاکی نسبت به
 .کیلومتر

 011003 

  

 مقطوع 82،042،000

اجرای یک تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری و 
 متر از تراز 30حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد تا عمق 
 .مبنای زمین، همراه با گالریهای شعایی

 011101 

  

 کیلومتر 12،800

شامل (حمل تجهیزات حفاری و پمپاژ بارگیری و 
بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیری مجهز به تجهیزات 
حفاری، ابزار آالت، کانتینر لوازم، دستگاه جک 

لریهای شعاعی و تجهیزات آبکشی و پمپاژ حفاری گا
و افراد برای ) و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز

احداث یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد، در 
 .های آسفالتی جاده

 011102 

  

 کیلومتر 18،500

شامل (حمل تجهیزات حفاری و پمپاژ بارگیری و 
بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیری مجهز به تجهیزات 

، ابزار آالت، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفاری
حفاری گالریهای شعاعی و تجهیزات آبکشی و پمپاژ 

و افراد برای ) و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز
احداث یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد، در 

 .های خاکی جاده

 011103 

  

 مترمکعب 137،000

ر های مشبک یا غیر مشبک با ه بارگیری انواع لوله
مانند،  جنس و قطر که در گالریهای شعاعی باقی می

سی . وی. های فایبرگالس، پلی اتیلن، پی اعم از لوله
 . کیلومتر و بار اندازی30فشرده و یا مشابه، وحمل تا 

 011104 



 تجهیز و برچیدن کارگاه. فصل اول
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه

 
 

 9

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

  

145 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

موضوع ردیف (حمل انواع لوله با هر قطر و جنس 
 30ت به مازاد بر های آسفالتی نسب در جاده) 011104
 .کیلومتر

 011105 

  

205 
 -مترمکعب 
 کیلومتر

موضوع ردیف (حمل انواع لوله با هر قطر و جنس 
 30های خاکی نسبت به مازاد بر  در جاده) 011104
 .کیلومتر

 011106 

  
  کیلومتر-تن  280

 30گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 .تر کیلوم75کیلومتر تا فاصله 

 011107 

  
  کیلومتر-تن  190

 75گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 . کیلومتر150کیلومتر تا فاصله 

 011108 

  
  کیلومتر-تن  120

 150گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 . کیلومتر300کیلومتر تا فاصله 

 011109 

  
  کیلومتر-تن  99

 300سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر گرد و  حمل میل
 . کیلومتر450کیلومتر تا فاصله 

 011110 

  
  کیلومتر-تن  85

 450گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 . کیلومتر750کیلومتر تا فاصله 

 011111 

  
  کیلومتر-تن  71

 750گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 .کیلومتر

 011112 
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   دستی روش  به حفاری.   دوم فصل
 

  مقدمه
 
 .شود  می ، اضافه020104 تا 020101   ردیفهای قیمت  درصد به50 شود،   انجام  سخت  در زمینهای زنی  چاه  که در صورتی. 1
 .شود  می ، اضافه020304 تا020301   ردیفهای قیمت  درصد به50 شود،   انجام  سخت  در زمینهای زنی  چاه  که در صورتی. 2
 .شود  می  اضافه  میله زنی  چاه  ردیفهای قیمت  درصد به20 شود،   انجام  در گالری  حفاری  که در صورتی. 3
   در زیر سطح زنی  چاه  ردیفهای  درصداز قیمت5 شود،   کارفرماتأمین  توسط کش  کف ، الکتروپمپ  آب  زیر سطح  در حفاری  که در صورتی. 4

 .شود  کسر می آب
   درصد از قیمت12 شود،   کارفرما تأمین  توسط کش  کف  یا موتور ژنراتور و الکتروپمپ ، برق  آب  زیرسطح  در حفاری  که در صورتی. 5

 .شود  کسر می  آب  در زیر سطح زنی  چاه ردیفهای
   ردیفهای  درصد از قیمت18 شود،   کارفرماتأمین راتور توسط و ژن کش  کف ، کمپرسور، الکتروپمپ  آب  زیر سطح  در حفاری  که در صورتی. 6

 .شود  کسر می  آب  در زیر سطح زنی چاه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 121،500

چاه زنی میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، تا 
 متری اطراف 15 متر و حمل خاک تا شعاع 20عمق 
 .چاه

 020101 

  

 مترمکعب 168،000

چاه زنی میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از 
 متری 15 متر و حمل خاک تا شعاع 30 تا20عمق 

 .اطراف چاه

 020102 

  

 مترمکعب 198،000

چاه زنی میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از 
 متری 15 متر و حمل خاک تا شعاع 40 تا30عمق 

 .هاطراف چا

 020103 

  

 مترمکعب 230،000

چاه زنی میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از 
 متری 15 متر و حمل خاک تا شعاع 50 تا40عمق 

 .اطراف چاه

 020104 

  

 مترمکعب 450،000

چاه زنی میله در زمینهای سنگی و باالی سطح آب، با 
استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا 

 متر و حمل مواد حاصل 20یل مشابه آن، تا عمق وسا
 . متری اطراف چاه15تا شعاع 

 020201 

  

 مترمکعب 587،500

چاه زنی میله در زمینهای سنگی و باالی سطح آب، با 
استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا 

 متر و حمل مواد 30 تا20وسایل مشابه آن، از عمق 
 .تری اطراف چاه م15حاصل تا شعاع 

 020202 

  

 مترمکعب 792،500

چاه زنی میله در زمینهای سنگی و باالی سطح آب، با 
استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا 

 متر و حمل مواد 40 تا30وسایل مشابه آن، از عمق 
 . متری اطراف چاه15حاصل تا شعاع 

 020203 

  

 مترمکعب 885،000

در زمینهای سنگی و باالی سطح آب، با چاه زنی میله 
استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا 

 متر و حمل مواد 50 تا40وسایل مشابه آن، از عمق 
 . متری اطراف چاه15حاصل تا شعاع 

 020204 

  

 مترمکعب 336،000

چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با 
 متری و حمل 20، تا عمق استفاده از تلمبه موتوری

 . متری اطراف چاه15خاک تاشعاع 

 020301 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 466،500

چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با 
 متر و حمل 30 تا20استفاده از تلمبه موتوری، از عمق 

 . متری اطراف چاه15خاک تا شعاع 

 020302 

  

 مترمکعب 522،000

 نرم و زیر سطح آب، با چاه زنی میله در زمینهای
 متر و 40 تا30استفاده از تلمبه موتوری، از عمق 

 . متری اطراف چاه15حمل خاک تا شعاع 

 020303 

  

 مترمکعب 588،000

چاه زنی میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با 
 متر و 50 تا40استفاده از تلمبه موتوری، از عمق 

 . متری اطراف چاه15حمل خاک تا شعاع 

 020304 

  

 مترمکعب 649،000

چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب با 
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، 

 متر و 20مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق 
 . متری اطراف چاه15حمل مواد حاصل تا شعاع 

 020401 

  

 مترمکعب 852،000

ای سنگی و زیر سطح آب با چاه زنی میله در زمینه
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، 

 30 تا20مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف 15متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 

 .چاه

 020402 

  

 مترمکعب 978،500

چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب با 
توری و کمپرسور، قلم و چکش، استفاده از تلمبه مو

 40 تا30مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف 15متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 

 .چاه

 020403 

  

 مترمکعب 1،092،000

چاه زنی میله در زمینهای سنگی و زیر سطح آب با 
استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، 

 50 تا40یا وسایل مشابه آن، از عمق مواد منفجره و 
 متری اطراف 15متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 

 .چاه

 020404 



 ای روش ضربه حفاری به. فصل سوم
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  ای  ضربه روش  به حفاری.   سوم فصل
 

  مقدمه
 
)  سنگ لوهق (  دانه  درشت ، یا مصالح) کنگلومرایا جوشسنگ (  سخت  از آبرفتهای  طبقات  مشاور و کارفرما، جنس  با تأیید مهندس چنانچه .1

 .شود  می  درصد اضافه30، )  عمق در آن (  آبرفت  در زمینهای  حفاری قیمت باشد، به
های نایلونی مناسب ریخته شده و عمق برداشت و دیگر مشخصات چاه  های برداشت شده در زمینهای آبرفتی و سنگی باید در کیسه  نمونه.2

 .بر روی آن ثبت گردد
های حفاری لحاظ گردیده است و پیمانکار باید نسبت به برداشت و نگهداری آن در ظروفی که توسط  در هزینهبرداری از آب چاه   نمونه.3

 .گیرد، با ذکر عمق برداشت و مشخصات چاه اقدام نماید کارفرما دراختیارش قرار می
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 مترطول 123،000

 8قطر   ضربه ای در زمینهای آبرفتی، بهروش حفاری به
 .3 متر و برداشت متر نمونه از هر50اینچ، تا عمق 

 030101 

  

 مترطول 128،000

 8قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر100 تا 50اینچ، از عمق 

 .متر

 030102 

  

 مترطول 135،500

 8قطر   ای در زمینهای آبرفتی، بهروش ضربه حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر150 تا100اینچ، از عمق 

 .متر

 030103 

  

 مترطول 143،000

 8قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 200 تا150اینچ، از عمق 

 .متر

 030104 

  

 مترطول 155،500

 8قطر  ربه ای در زمینهای آبرفتی، بهروش ض حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر250 تا200اینچ، از عمق 

 .متر

 030105 

  

 مترطول 170،000

 8قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر300 تا250اینچ، از عمق 

 .متر

 030106 

  
 مترطول 131،000

 10قطر  ضربه ای در زمینهای آبرفتی، بهروش حفاری به
 . متر3 متر و برداشت نمونه از هر50اینچ، تا عمق 

 030201 

  

 مترطول 135،500

 10قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر100 تا50اینچ، از عمق 

 .متر

 030202 

  

 مترطول 143،000

 10قطر ای در زمینهای آبرفتی، بهروش ضربه  حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 150 تا100اینچ، از عمق 

 .متر

 030203 

  

 مترطول 155،500

 10قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 200 تا150اینچ، ازعمق 

 .متر

 030204 

  

 مترطول 170،000

 10قطر به ای در زمینهای آبرفتی، بهروش ضر حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 250 تا200اینچ، از عمق 

 . متر3

 030205 



 ای روش ضربه حفاری به. فصل سوم
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 192،500

 10قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 300 تا250اینچ، از عمق 

 . متر3

 030206 

  

 مترطول 138،000

قطر  ش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، بهرو حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینچ، تا عمق 12
 .متر

 030301 

  

 مترطول 143،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50 اینچ، از عمق12
 . متر3

 030302 

  

 مترطول 152،500

قطر  ربه ای در زمینهای آبرفتی، بهروش ض حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 12

 . متر3هر 

 030303 

  

 مترطول 167،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 12

 . متر3هر 

 030304 

  

 مترطول 185،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 12

 . متر3هر 

 030305 

  

 مترطول 210،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 12

 . متر3هر 

 030306 

  

 مترطول 145،500

روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  اری بهحف
 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینچ، تا عمق 14قطر به
 . متر3

 030401 

  

 مترطول 152،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50 اینچ، از عمق 14
 . متر3

 030402 

  

 مترطول 167،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به  بهحفاری
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 14
 . متر3هر 

 030403 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 185،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 14
 . متر3هر 

 030404 

  

 مترطول 204،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق14
 . متر3هر 

 030405 

  

 مترطول 229،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 14
 . متر3هر 

 030406 

  

 ترطولم 158،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینچ ، تا عمق 16
 .متر

 030501 

  

 مترطول 167،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50 اینچ، از عمق 16
 . متر3

 030502 

  

 رطولمت 180،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 16
 . متر3هر 

 030503 

  

 مترطول 199،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 16
 . متر3هر 

 030504 

  

 مترطول 222،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 16
 . متر3هر 

 030505 

  

 مترطول 251،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 16
 . متر3هر 

 030506 

  

 مترطول 170،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینچ، تا عمق 18
 .متر

 030601 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 180،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50 اینچ، از عمق 18
 . متر3

 030602 

  

 مترطول 192،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 18
 . متر3هر 

 030603 

  

 مترطول 217،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 18
 . متر3هر 

 030604 

  

 مترطول 244،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 18
 . متر3هر 

 030605 

  

 مترطول 276،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 18
 . متر3هر 

 030606 

  
 مترطول 180،500

 20قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 . متر3 متر و برداشت نمونه از هر 25اینچ، تا عمق 

 030701 

  

 مترطول 185،000

 20قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 50 تا25اینچ، از عمق 

 .متر

 030702 

  

 مترطول 192،500

 20قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50اینچ، از عمق 

 .متر

 030703 

  

 مترطول 210،000

 20قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 150 تا100اینچ، از عمق 

 .متر

 030704 

  

 مترطول 236،500

 20قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 200 تا150اینچ، از عمق 

 .متر

 030705 

  

 مترطول 266،500

 20قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 250 تا200اینچ، از عمق 

 .ر مت3

 030706 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 303،500

 20قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 300 تا250اینچ، از عمق 

 . متر3

 030707 

  

 مترطول 187،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 25 اینچ، تا عمق 22
 .متر

 030801 

  

 مترطول 195،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 50 تا25 اینچ، از عمق 22
 . متر3

 030802 

  

 مترطول 210،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50 اینچ، از عمق 22
 .تر م3

 030803 

  

 مترطول 226،500

 22قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 150 تا100اینچ، از عمق 

 .متر

 030804 

  

 مترطول 254،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 22
 . متر3ر ه

 030805 

  

 مترطول 285،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 22
 . متر3هر 

 030806 

  

 مترطول 330،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
ه از  متر و برداشت نمون300 تا250 اینچ، از عمق 22
 . متر3هر 

 030807 

  

 مترطول 204،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر25 اینچ، تا عمق 24
 .متر

 030901 

  

 مترطول 214،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 هر  متر و برداشت نمونه از50 تا25 اینچ، از عمق 24
 . متر3

 030902 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 226،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50 اینچ، از عمق 24
 . متر3

 030903 

  

 مترطول 247،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
نه از  متر و برداشت نمو150 تا100 اینچ، از عمق 24
 . متر3هر 

 030904 

  

 مترطول 276،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 24
 . متر3هر 

 030905 

  

 مترطول 313،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
شت نمونه از  متر و بردا250 تا200 اینچ، از عمق 24
 . متر3هر 

 030906 

  

 مترطول 358،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 24
 . متر3هر 

 030907 

  

 مترطول 222،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3ت نمونه از هر  متر و برداش25 اینچ، تا عمق 26
 .متر

 031001 

  

 مترطول 232،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 50 تا25 اینچ، از عمق 26
 . متر3

 031002 

  

 مترطول 244،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
داشت نمونه از هر  متر و بر100 تا50 اینچ، از عمق 26
 . متر3

 031003 

  

 مترطول 269،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 26
 . متر3هر 

 031004 

  

 مترطول 298،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
ر و برداشت نمونه از  مت200 تا150 اینچ، از عمق 26
 . متر3هر 

 031005 



 ای روش ضربه حفاری به. فصل سوم
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 337،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 26
 . متر3هر 

 031006 

  

 مترطول 387،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 26
 . متر3هر 

 031007 

  

 مترطول 241،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 25 اینچ، تا عمق 28
 .متر

 031101 

  

 مترطول 251،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 50 تا25 اینچ، از عمق 28
 . متر3

 031102 

  

 مترطول 266،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 100 تا50 اینچ، از عمق 28
 . متر3هر 

 031103 

  

 مترطول 288،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 150تا 100 اینچ، از عمق 28
 . متر3هر 

 031104 

  

 مترطول 321،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 28
 . متر3هر 

 031105 

  

 مترطول 365،500

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200ق  اینچ، از عم28
 . متر3هر 

 031106 

  

 مترطول 417،000

قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 28
 . متر3هر 

 031107 

  

 مترطول 261،500

روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر و برداشت نمونه از هر 25تا عمق  اینچ، 30قطر به
 . متر3

 031201 



 ای روش ضربه حفاری به. فصل سوم
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 269،000

روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر و برداشت نمونه 50 تا25 اینچ، از عمق 30قطر به

 . متر3از هر 

 031202 

  

 مترطول 285،500

روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر و برداشت نمونه 100 تا50ق  اینچ، از عم30قطر به

 . متر3از هر 

 031203 

  

 مترطول 313،500

روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر و برداشت 150 تا100 اینچ، از عمق 30قطر به

 . متر3نمونه از هر 

 031204 

  

 مترطول 347،500

روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر و برداشت 200 تا150 عمق  اینچ، از30قطر به

 . متر3نمونه از هر 

 031205 

  

 مترطول 395،000

روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر و برداشت 250 تا200 اینچ، از عمق 30قطر به

 . متر3نمونه از هر 

 031206 

  

 مترطول 451،000

روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر و برداشت 300 تا250، از عمق  اینچ30قطر به

 . متر3نمونه از هر 

 031207 

  

 مترطول 20،900

، 031207 تا 031201ردیفهای  اضافه بها نسبت به
 36ازای هر دو اینچ اضافه قطر حفاری، تا قطر  به

 .اینچ

 031301 

  

 مترطول 444،000

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
 متر و 50 اینچ، تا عمق12قطر   بهتشکیالت سنگی،

 . متر3برداشت نمونه از هر

 031401 

  

 مترطول 476،000

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
 100 تا 50 اینچ، از عمق 12قطر  تشکیالت سنگی، به

 . متر3متر و برداشت نمونه از هر 

 031402 

  

 مترطول 485،500

به ای سنگین در هر نوع روش ضر حفاری شناسایی به
 150 تا100 اینچ، از عمق 12قطر تشکیالت سنگی، به

 . متر3متر و برداشت نمونه از هر

 031403 



 ای روش ضربه حفاری به. فصل سوم
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 514،000

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
 200 تا 150 اینچ، از عمق 12قطر  تشکیالت سنگی، به

 . متر3متر و برداشت نمونه از هر

 031404 

  

 مترطول 543،000

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
 250 تا200 اینچ، از عمق 12قطر  تشکیالت سنگی، به

 . متر3متر و برداشت نمونه از هر 

 031405 

  

 مترطول 575،000

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
 300ا ت250 اینچ، از عمق 12قطر  تشکیالت سنگی، به

 . متر3متر و برداشت نمونه از هر 

 031406 

  

 نمونه 352،500

صورت دست نخورده، با  برداشت نمونه به
دستگاههای مخصوص، از هر گونه طبقات سنگی تا 

 . متر100عمق 

 031501 

  

 نمونه 387،000

صورت دست نخورده، با  برداشت نمونه به
دستگاههای مخصوص، از هر گونه طبقات سنگی از 

 . متر200 تا100عمق 

 031502 

  

 نمونه 422،500

صورت دست نخورده، با  برداشت نمونه به
دستگاههای مخصوص، از هر گونه طبقات سنگی از 

 . متر300 تا 200عمق 

 031503 

  

 مترطول 127،500

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
آن  اینچ و تبدیل 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر50 اینچ، تا عمق 14قطر تا  به

 031601 

  

 مترطول 133،500

تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر100 تا50 اینچ، از عمق 14قطر تا  به

 031602 

  

 مترطول 139،000

 سنگی تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر150 تا100 اینچ، از عمق 14قطر تا  به

 031603 

  

 مترطول 146،500

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر200 تا150 اینچ، از عمق 14قطر تا  به

 031604 



 ای روش ضربه حفاری به. فصل سوم
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 152،500

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر250 تا200 اینچ، از عمق 14قطر تا  به

 031605 

  

 مترطول 168،000

تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی 
ینچ وتبدیل آن  ا12قطر روش ضربه ای سنگین ، به به
 . متر300 تا250 اینچ ، ازعمق 14قطرتا به

 031606 

  

 مترطول 280،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر50 اینچ، تا عمق 16قطر تا  به

 031701 

  

 مترطول 291،500

 در زمینهای سنگی تراش گمانه شناسایی حفر شده
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر100 تا50 اینچ، از عمق 16قطر تا  به

 031702 

  

 مترطول 304،500

تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر150 تا100 اینچ، از عمق 16قطر تا  به

 031703 

  

 مترطول 320،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر200 تا150 اینچ، از عمق 16قطر تا  به

 031704 

  

 مترطول 333،500

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  هروش ضربه ای سنگین، ب به
 . متر250 تا200 اینچ، از عمق 16قطر تا  به

 031705 

  

 مترطول 358،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر300 تا250 اینچ، از عمق 16قطر تا  به

 031706 

  

 مترطول 441،500

مانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی تراش گ
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر50 اینچ، تا عمق 18قطر تا  به

 031801 

  

 مترطول 463،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر100 تا50ز عمق  اینچ، ا18قطر تا  به

 031802 



 ای روش ضربه حفاری به. فصل سوم
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 485،500

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر150 تا100 اینچ، از عمق 18قطر تا  به

 031803 

  

 مترطول 514،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  ه ای سنگین، بهروش ضرب به
 . متر200 تا150 اینچ، از عمق 18قطر تا  به

 031804 

  

 مترطول 543،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر250 تا200 اینچ، از عمق 18قطر تا  به

 031805 

  

 مترطول 575،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر300 تا250 اینچ، از عمق 18قطر تا  به

 031806 

  

 مترطول 634،500

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر50 اینچ، تا عمق 20قطر تا هب

 031901 

  

 مترطول 679،500

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 20قطر تا به

 031902 

  

 مترطول 704،500

ی تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر150 تا100 اینچ، از عمق 20قطر تا به

 031903 

  

 مترطول 729،500

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 20قطر تا به

 031904 

  

 مترطول 762،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر250 تا200 اینچ، از عمق 20قطر تا  به

 031905 

  

 مترطول 825،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
و تبدیل آن  اینچ 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر300 تا250 اینچ، از عمق 20قطر تا به

 031906 



 ای روش ضربه حفاری به. فصل سوم
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 857،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر50 اینچ، تا عمق 22قطر تا  به

 032001 

  

 مترطول 904،500

 زمینهای سنگی تراش گمانه شناسایی حفرشده در
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 22قطر تا  به

 032002 

  

 مترطول 952،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 .تر م150 تا100 اینچ، از عمق22قطر تا  به

 032003 

  

 مترطول 971،500

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر200 تا150 اینچ، از عمق 22قطر تا  به

 032004 

  

 مترطول 1،009،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر هروش ضربه ای سنگین، ب به
 . متر250 تا200 اینچ، از عمق 22قطر تا  به

 032005 

  

 مترطول 1،099،000

تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 اینچ و تبدیل آن 12قطر  روش ضربه ای سنگین، به به
 . متر300 تا250 اینچ، از عمق 22قطر تا  به

 032006 

 
 



 ای روش دورانی و دورانی ضربه حفاری به. فصل چهارم
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 ای رانی ضربه. و دو  دورانی روش  به حفاری.   چهارم فصل
 

   مقدمه
 
)  سنگ قلوه (  دانه  درشت ، یا مصالح) کنگلومرا یا جوشسنگ (  سخت  از آبرفتهای  طبقات  مشاور و کارفرما، جنس  با تأیید مهندس چنانچه. 1

 .شود  می  درصد اضافه30، )  عمق در آن (  آبرفت  در زمینهای  و برقو زدن  حفاری  ردیفهای  قیمت باشد، به
 لیتر در 10 تا 5   درصد، با دبی20،   لیتر در ثانیه5 تا 3   درصد، با دبی10،   لیتر در ثانیه3 تا   با دبی  آرتزین های  در سفره  حفاری در صورت. 2

 .شود  می  اضافه  آبرفت مینهای در ز  حفاری های  ردیف بهای  درصد به100،   لیتر در ثانیه10 از   بیش  درصد و با دبی50،  ثانیه
   سیمانکاری  عملیات  شود، هزینه  انجام  سیمان  تزریق ، عملیات  و آهکی  سنگی های  الیه  از ریزش  یا جلوگیری  حفره  پر کردن  برای چنانچه. 3

 .شود  می  محاسبه  در سنگ  و حفاری  سیمان  تزریق  برابر ردیفهای  مجدد در سیمان و حفاری
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 151،000

روش دورانی، با استفاده از گل  حفاری شناسایی به
 تا  25/6قطر  حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به

 متر و برداشت نمونه از هر 50اینچ تا عمق  625/7
 . متر3

 040101 

  

 مترطول 157،500

روش دورانی، با استفاده از گل  یی بهحفاری شناسا
 تا 25/6قطر  حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به

 متر و برداشت نمونه 100 تا50 اینچ از عمق 625/7
 . متر3از هر 

 040102 

  

 مترطول 169،500

روش دورانی، با استفاده از گل  حفاری شناسایی به
 تا 25/6ر قط حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به

 متر و برداشت نمونه 150 تا100 اینچ از عمق 625/7
 . متر3از هر 

 040103 

  

 مترطول 183،500

روش دورانی، با استفاده از گل  حفاری شناسایی به
 تا 25/6قطر  حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به

 متر و برداشت نمونه 200 تا150 اینچ از عمق 625/7
 . متر3از هر 

 040104 

  

 مترطول 197،000

روش دورانی، با استفاده از گل  حفاری شناسایی به
 تا 25/6قطر  حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به

 متر و برداشت نمونه 250 تا200 اینچ از عمق 625/7
 . متر3از هر 

 040105 

  

 مترطول 215،500

روش دورانی، با استفاده از گل  حفاری شناسایی به
 تا 25/6قطر  در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، بهحفاری 

 متر و برداشت نمونه 300 تا250 اینچ از عمق 625/7
 . متر3از هر 

 040106 

  

 مترطول 229،000

روش دورانی، با استفاده از گل  حفاری شناسایی به
 تا 25/6قطر  حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به

ر و برداشت  مت350 تا300 اینچ از عمق 625/7
 . متر3نمونه از هر 

 040107 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 242،500

روش دورانی، با استفاده از گل  حفاری شناسایی به
 تا 25/6قطر  حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به

 متر و برداشت 400 تا350 اینچ از عمق 625/7
 . متر3نمونه از هر 

 040108 

  

 مترطول 266،000

وش دورانی، با استفاده از گل ر حفاری شناسایی به
 تا 25/6قطر  حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به

 متر و برداشت نمونه 450 تا400 اینچ از عمق 625/7
 . متر3از هر 

 040109 

  

 مترطول 297،500

روش دورانی، با استفاده از گل  حفاری شناسایی به
 تا 25/6قطر  حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به

 متر و برداشت 500 تا450 اینچ از عمق 625/7
 . متر3نمونه از هر 

 040110 

  
 نمونه 329،500

برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از 
 . متر100هر گونه طبقات آبرفتی و ماسه ای تا عمق 

 040201 

  

 نمونه 366،500

برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از 
 200 تا100 طبقات آبرفتی و ماسه ای از عمق هر گونه

 .متر

 040202 

  

 نمونه 403،000

برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از 
 300 تا200هر گونه طبقات آبرفتی و ماسه ای از عمق 

 .متر

 040203 

  

 مترطول 113،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6ه قطر ب(و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 10قطر تا آن به

 040301 

  

 مترطول 114،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا50 اینچ، از عمق 10قطر تا آن به

 040302 

  

 طولمتر 123،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 10قطر تا آن به

 040303 

  

 مترطول 128،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 10قطر تا  آن به

 040304 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 137،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 10قطر تا آن به

 040305 

  

 مترطول 146،500

گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی برقو زدن 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 10قطر تا آن به

 040306 

  

 مترطول 114،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 12قطر تا  بهآن 

 040401 

  

 مترطول 123،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 12قطرتا  آن به

 040402 

  

 مترطول 128،500

در زمینهای آبرفتی برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 12قطرتا  آن به

 040403 

  

 مترطول 133،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150ق  اینچ از عم12قطرتا  آن به

 040404 

  

 مترطول 142،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 12قطرتا  آن به

 040405 

  

 مترطول 156،000

تی برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرف
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 12قطرتا  آن به

 040406 

  

 مترطول 123،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 14قطرتا  آن به

 040501 

  

 مترطول 128،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 14قطر تا  آن به

 040502 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 133،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 14قطر تا  آن به

 040503 

  

 مترطول 142،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 14قطر تا  آن به

 040504 

  

 مترطول 151،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 14قطر تا  آن به

 040505 

  

 مترطول 169،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر300 تا250 اینچ، از عمق 14قطر تا  آن به

 040506 

  

 مترطول 128،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 16قطر تا  آن به

 040601 

  

 مترطول 133،000

مانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی برقو زدن گ
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 16قطر تا  آن به

 040602 

  

 مترطول 142،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، تا عمق 16قطرتا  آن به

 040603 

  

 مترطول 151،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 16قطر تا  آن به

 040604 

  

 مترطول 167،500

شده در زمینهای آبرفتی برقو زدن گمانه شناسایی حفر
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 16قطر تا  آن به

 040605 

  

 مترطول 179،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر300 تا 250 از عمق  اینچ،16قطر تا  آن به

 040606 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 133،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 18قطر تا  آن به

 040701 

  

 مترطول 142،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 18قطر تا  آن به

 040702 

  

 مترطول 146،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 18قطر تا  آن به

 040703 

  

 مترطول 160،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 18قطر تا  آن به

 040704 

  

 مترطول 174،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6قطر به (و ماسه ای، 

 . متر250 تا200 اینچ، از عمق 18قطر تا  آن به

 040705 

  

 مترطول 192،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 18قطر تا  آن به

 040706 

  

 مترطول 142،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 20قطر تا  آن به

 040801 

  

 مترطول 146،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
 و تبدیل ) اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 20قطر تا  آن به

 040802 

  

 مترطول 160،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 20قطر تا  آن به

 040803 

  

 مترطول 169،500

انه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی برقو زدن گم
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 20قطر تا آن به

 040804 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 188،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 20طر تا ق آن به

 040805 

  

 مترطول 206،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر300 تا250 اینچ، از عمق 20قطر تا  آن به

 040806 

  

 مترطول 146،500

ده در زمینهای آبرفتی برقو زدن گمانه شناسایی حفرش
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 22قطر تا  آن به

 040901 

  

 مترطول 151،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 22قطر تا  آن به

 040902 

  

 مترطول 169،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 22قطر تا  آن به

 040903 

  

 مترطول 174،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (ماسه ای، و 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 22قطر تا  آن به

 040904 

  

 مترطول 197،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 22قطر تا  آن به

 040905 

  

 مترطول 219،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 22قطر تا  آن به

 040906 

  

 مترطول 160،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6طر به ق(و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 24قطر تا  آن به

 041001 

  

 مترطول 169،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 24قطر تا  آن به

 041002 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 ولمترط 174،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 24قطر تا  آن به

 041003 

  

 مترطول 206،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 24قطر تا  آن به

 041004 

  

 مترطول 215،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 24قطر تا  آن به

 041005 

  

 مترطول 238،500

انه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی برقو زدن گم
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 24قطر تا  آن به

 041006 

  

 مترطول 169،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 26قطر تا  آن به

 041101 

  

 مترطول 174،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 26قطر تا  آن به

 041102 

  

 مترطول 192،500

مینهای آبرفتی برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در ز
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 26قطر تا  آن به

 041103 

  

 مترطول 206،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 26قطر تا  آن به

 041104 

  

 مترطول 229،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 26قطر تا  آن به

 041105 

  

 مترطول 252،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفرشده درزمینهای آبرفتی 
وتبدیل آن )  اینچ7 /625 تا6 /25به قطر(اسه ای ، وم
 . متر300 تا 250 اینچ ، ازعمق 26قطرتا به

 041106 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 178،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 28قطر تا  آن به

 041201 

  

 مترطول 188،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 28قطر تا  آن به

 041202 

  

 مترطول 197،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 28قطر تا  آن به

 041203 

  

 مترطول 219،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 28قطر تا  آن به

 041204 

  

 مترطول 242،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 28قطرتا  آن به

 041205 

  

 مترطول 266،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
دیل و تب)  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 28قطر تا  آن به

 041206 

  

 مترطول 192،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 30قطر تا آن به

 041301 

  

 مترطول 197،000

فرشده در زمینهای آبرفتی برقو زدن گمانه شناسایی ح
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 30قطر تا آن به

 041302 

  

 مترطول 215،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100از عمق  اینچ، 30قطر تا آن به

 041303 

  

 مترطول 229،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 30قطر تا آن به

 041304 
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 مترطول 252،000

برفتی برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آ
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 30قطر تا آن به

 041305 

  

 مترطول 288،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 .متر 300 تا250 اینچ، از عمق 30قطر تا آن به

 041306 

  

 مترطول 197،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 32قطر تا  آن به

 041401 

  

 مترطول 206،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 32قطر تا  آن به

 041402 

  

 مترطول 219،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 32قطر تا  آن به

 041403 

  

 مترطول 215،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 34قطر تا  آن به

 041501 

  

 مترطول 219،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
بدیل و ت)  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 34قطر تا  آن به

 041502 

  

 مترطول 238،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 34قطر تا  آن به

 041503 

  

 مترطول 229،000

شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی برقو زدن گمانه 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر50 اینچ، تا عمق 36قطر تا  آن به

 041601 

  

 مترطول 238،500

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
و تبدیل )  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 36قطر تا  آن به

 041602 
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 مترطول 252،000

برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای آبرفتی 
دیل و تب)  اینچ625/7 تا 25/6به قطر (و ماسه ای، 

 . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 36قطر تا  آن به

 041603 

  

 مترطول 456،000

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی با دستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و 50 اینچ، تا عمق 625/7 تا 25/6قطر  به
 . متر3برداشت نمونه از هر

 041701 

  

 مترطول 503،000

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی با دستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و 100 تا50 اینچ، از عمق 625/7 تا 25/6قطر  به
 . متر3برداشت نمونه از هر 

 041702 

  

 مترطول 522،000

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی بادستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  ستفاده ازماده کفبا ا
 متر و 150 تا100 اینچ، ازعمق 625/7 تا 25/6قطر  به

 . متر3برداشت نمونه از هر 

 041703 

  

 مترطول 550،000

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی بادستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده ازماده کف

 متر و 200 تا150 اینچ، ازعمق 625/7 تا 25/6قطر  به
 . متر3برداشت نمونه از هر 

 041704 

  

 مترطول 568،500

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی بادستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده ازماده کف

 متر و 250 تا200 اینچ، ازعمق 625/7 تا 25/6قطر  به
 . متر3برداشت نمونه از هر 

 041705 

  

 مترطول 615،500

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی بادستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده ازماده کف

 متر 300 تا250 اینچ، ازعمق 625/7 تا 25/6قطر  به
 . متر3و برداشت نمونه از هر 

 041706 

  

 مترطول 662،000

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی بادستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده ازماده کف

 متر 350 تا300 اینچ، ازعمق 625/7 تا 25/6قطر  به
 . متر3و برداشت نمونه از هر 

 041707 
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 مترطول 718،500

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی بادستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده ازماده کف

 متر 400 تا350 اینچ، از عمق 625/7 تا 25/6ر قط به
 . متر3و برداشت نمونه از هر 

 041708 

  

 مترطول 784،000

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی بادستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده ازماده کف

 متر 450 تا400 اینچ، ازعمق 625/7 تا 25/6قطر  به
 . متر3هر و برداشت نمونه از 

 041709 

  

 مترطول 830،500

، )چکشی(ای  حفاری شناسایی بادستگاه دورانی ضربه
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده ازماده کف

 متر 500 تا450 اینچ، ازعمق 625/7 تا 25/6قطر  به
 . متر3و برداشت نمونه از هر 

 041710 

  
 نمونه 662،000

خورده، با وسیله صورت دست ن برداشت نمونه به
 . متر100مخصوص، از هرگونه طبقات سنگی تا عمق 

 041801 

  

 نمونه 737،000

صورت دست نخورده، با وسیله  برداشت نمونه به
 متر 100مخصوص، از هرگونه طبقات سنگی از عمق 

 . متر200تا 

 041802 

  

 نمونه 812،000

صورت دست نخورده، با وسیله  برداشت نمونه به
 متر 200از هر گونه طبقات سنگی از عمق مخصوص، 

 . متر300تا 

 041803 

  

 مترطول 238،500

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 . متر50 اینچ، تا عمق 10قطر تا و تبدیل آن به) اینچ

 041901 

  

 مترطول 248،000

شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی برقوزدن گمانه 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 100 تا50 اینچ، از عمق 10قطر تا و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 041902 

  

 مترطول 257،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 150 تا100 اینچ، از عمق 10قطر تا و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 041903 



 ای روش دورانی و دورانی ضربه حفاری به. فصل چهارم
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه

 
 

 38

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

  

 مترطول 276،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 200 تا150 اینچ، از عمق 10قطر تا و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 041904 

  

 مترطول 285،500

دن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی برقوز
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 250 تا200 اینچ، از عمق 10قطر تا و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 041905 

  

 مترطول 304،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 300 تا250 اینچ، از عمق 10قطر تا و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 041906 

  

 مترطول 397،500

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 . متر50 اینچ، تا عمق 12قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ

 042001 

  

 مترطول 416،500

رقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی ب
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 100 تا50 اینچ، از عمق 12قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042002 

  

 مترطول 435،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7ا  ت25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 150 تا100 اینچ، از عمق 12قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042003 

  

 مترطول 444،500

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 150 اینچ، از عمق 12قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر200تا

 042004 

  

 مترطول 463،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 200 اینچ، از عمق 12قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر250تا

 042005 
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 مترطول 510،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 250 اینچ، از عمق 12قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر300تا

 042006 

  

 مترطول 645،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 . متر50 اینچ، تا عمق 14قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ

 042101 

  

 مترطول 673،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 100 تا50 اینچ، از عمق 14قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042102 

  

 مترطول 701،500

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (ای، روش دورانی ضربه  به

 100 اینچ، از عمق 14قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر150تا

 042103 

  

 مترطول 738،500

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 150 اینچ، از عمق 14قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 .ر مت200تا

 042104 

  

 مترطول 767،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 200 اینچ، از عمق 14قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر250تا

 042105 

  

 مترطول 832،500

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر ( دورانی ضربه ای، روش به

 250 اینچ، از عمق 14قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر300تا

 042106 

  

 مترطول 907،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 . متر50  اینچ، تا عمق16قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ

 042201 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 954،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 100 تا50 اینچ، از عمق 16قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042202 

  

 مترطول 1،001،000

 برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 . متر150 تا100 اینچ، 16قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ

 042203 

  

 مترطول 1،047،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 150مق  اینچ، از ع16قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر200تا

 042204 

  

 مترطول 1،094،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 200 اینچ، از عمق 16قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر250تا

 042205 

  

 مترطول 1،169،000

زمینهای سنگی برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 250 اینچ، از عمق 16قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر300تا

 042206 

  

 مترطول 1،249،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 . متر50 اینچ، تا عمق 18طر تا ق و تبدیل آن به) اینچ

 042301 

  

 مترطول 1،313،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 100 تا50 اینچ، از عمق 18قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042302 

  

 مترطول 1،361،000

حفر شده در زمینهای سنگی برقوزدن گمانه شناسایی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 100 اینچ، از عمق 18قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر150تا

 042303 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 1،431،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 150 اینچ، از عمق 18قطر تا  دیل آن بهو تب) اینچ
 . متر200تا

 042304 

  

 مترطول 1،473،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 200 اینچ، از عمق 18قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر250تا

 042305 

  

 مترطول 1،614،000

وزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی برق
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 250 اینچ، از عمق 18قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر300تا

 042306 

  

 مترطول 1،576،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7تا  25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 . متر50 اینچ، تا عمق 20قطر تا و تبدیل آن به) اینچ

 042401 

  

 مترطول 1،661،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 100 تا50 اینچ، از عمق 20قطر تا و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042402 

  

 ترطولم 1،735،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 150 تا100 اینچ، از عمق 20قطر و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042403 

  

 مترطول 1،801،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 200 تا150 اینچ، از عمق 20قطر تا و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042404 

  

 مترطول 1،810،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 250 تا200 اینچ، از عمق 20قطر تا و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042405 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 1،970،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 250 اینچ، از عمق 20قطر تا و تبدیل آن به) اینچ
 . متر300تا

 042406 

  

 مترطول 1،970،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (ربه ای، روش دورانی ض به

 . متر50 اینچ، تا عمق 22قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ

 042501 

  

 مترطول 2،044،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 100 تا50 اینچ، از عمق 22قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 .متر

 042502 

  

 مترطول 2،129،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 100 اینچ، از عمق 22قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر150تا

 042503 

  

 مترطول 2،213،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (وش دورانی ضربه ای، ر به

 150 اینچ، از عمق 22قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر200تا

 042504 

  

 مترطول 2،283،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 200 عمق  اینچ، از22قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر250تا

 042505 

  

 مترطول 2،503،000

برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی 
 625/7 تا 25/6به قطر (روش دورانی ضربه ای،  به

 250 اینچ، از عمق 22قطر تا  و تبدیل آن به) اینچ
 . متر300تا

 042506 
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   لوله  و نصب تهیه.   پنجم فصل
 

  مقدمه
 
   ردیفهای  موضوع  گالوانیزه  فوالدی های ، لولهDIN 8062 استاندارد  ، طبق050104 تا 050101   ردیفهای  موضوع ، سی ، وی  پی های هلول. 1

 B.S1387 یا DIN 2440 استاندارد  ، طبق050504 تا 050501   ردیفهای  موضوع  درزجوش  سیاه  فوالدی های  و لوله050404 تا 050401
 تایید  در صورت.   استAPI 5L استاندارد  ، طبق050511 تا 050505   ردیفهای  موضوع  درزجوش  سیاه  فوالدی های و لوله)   متوسط وزن(

   معتبر و با همان  سایر استانداردهای  طبق  شده  ساخته های ، در مورد لوله  فصل  این  واحد ردیفهای  کارفرما، بهای  مشاور و تصویب مهندس
 . نیز نافذ است،  مشخصات

  هنگام.  گیرد  انجام  مخصوص  چسب وسیله  و به  از بوشن  آنها با استفاده  باشند و اتصال  و شکستگی  ترک ، باید بدون سی.  وی.   پی های لوله. 2
 . شوند اه، وارد چ  ضربه  وارد کردن  آزاد و بدون صورت  آید تا به عمل  به  کافی ، باید دقت  یاد شده های  لوله نصب

 .  است  منظور شده  لوله  برای  و متعلقات  اتصاالت ، هزینه  لوله  و نصب  تهیه در ردیفهای. 3
  بهای  اضافه  ردیفهای  و همچنین  فصل  این  مورد از ردیفهای  متر، بر حسب50 بیشتر از   در عمقهای  لوله  و نصب  تهیه  بهای  پرداخت برای. 4

 . خواهد شد  استفاده  دستمزدی  کارهای  متر از فصل50 از   بیش ی در عمقها  لوله نصب
هزینه بارگیری و حمل این . باشد مشبک لحاظ نگردیده است و تامین آن بر عهده کارفرما می UPVC، بهای تهیه لوله 050601دیف ردر . 5

 .شود می   پرداخت 011106 و 011105، 011104های  ها از محل تحویلی کارفرما تا کارگاه براساس ردیف لوله
 .  باشد) DIN4925 یا ASTM F-480مانند (المللی   باید براساس استانداردهای معتبر بین050601ردیف  UPVCهای مشبک  لوله. 6
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 101،000

 75قطر خارجی  سی، به.وی.تهیه ونصب لوله پی
 میلیمتر، تا عمق 6/3ر و حداقل ضخامت جدار میلیمت

 . متر50

 050101 

  

 مترطول 128،000

 110قطر خارجی  سی، به.وی.تهیه ونصب لوله پی
 میلیمتر، تا عمق 5/3میلیمتر و حداقل ضخامت جدار 

 . متر50

 050102 

  

 مترطول 184،000

 160قطر خارجی  سی، به.وی.تهیه و نصب لوله پی
 میلیمتر، تا عمق 7/7 ضخامت جدار میلیمتر و حداقل

 . متر50

 050103 

  

 مترطول 288،500

 225قطر خارجی  سی، به.وی.تهیه و نصب لوله پی
 میلیمتر، تا 8/10میلیمتر و حداقل ضخامت جدار 

 . متر50عمق 

 050104 

  
 مترطول 114،500

 2قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 .تر م50اینچ، تا عمق 

 050401 

  
 مترطول 161،500

 3قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 . متر50اینچ، تا عمق 

 050402 

  
 مترطول 211،500

 اینچ، 4قطرنامی  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 . متر50تا عمق 

 050403 

  
 مترطول 311،500

 6قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 . متر50اینچ، تا عمق 

 050404 

  
 مترطول 91،300

 2قطرنامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درزجوش به
 . متر50اینچ، تا عمق 

 050501 

  
 مترطول 123،500

قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درزجوش به
 . متر50 اینچ، تا عمق 3

 050502 

  
 مترطول 157،000

قطر نامی  صب لوله فوالدی سیاه درز جوش بهتهیه و ن
 . متر50 اینچ، تا عمق 4

 050503 

  
 مترطول 224،000

قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 . متر50 اینچ، تا عمق 6

 050504 

  
 مترطول 346،000

قطرنامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 . متر50 اینچ، تا عمق 20/0 و حداقل ضخامت جدار8

 050505 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 446،000

قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 50 اینچ، تا عمق 22/0 وحداقل ضخامت جدار 10
 .متر

 050506 

  

 مترطول 528،000

قطرنامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 50  اینچ، تا عمق22/0 و حداقل ضخامت جدار 12
 .متر

 050507 

  

 مترطول 667،500

قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 50 اینچ، تا عمق 25/0 و حداقل ضخامت جدار 14
 .متر

 050508 

  

 مترطول 749،000

قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 50 اینچ، تا عمق 25/0 و حداقل ضخامت جدار 16
 .متر

 050509 

  

 مترطول 908،000

قطرنامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 50 اینچ، تا عمق 28/0 و حداقل ضخامت جدار 18
 .متر

 050510 

  

 مترطول 1،033،000

قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 50 اینچ، تا عمق 28/0 و حداقل ضخامت جدار20
 .متر

 050511 

  

 مترطول 29،400

 مشبک جدار چاه، به قطر نامی تا UPVCنصب لوله 
 150متر تا عمق   میلی20 تا 10 اینچ و ضخامت 14
 .متر

050601 
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   صحرایی عملیات  و آزمایش.   ششم فصل
 

  مقدمه
 
،   است  ریز دانه ای  ماسه  طبقات  دارای  زمین  طبقات  که  مناطقی  و اسکرینها، برای  فوالدی های  دور لوله برای)   پکت پری ( ساخته فیلتر پیش. 1

   مصرف  فیلتر مصنوعی عنوان  به  باشد که  با شنی  متناسب  آن  و سوراخهای  بوده ، باید ضد زنگ  مورد استفاده  فلزی توری.  خواهد شد انجام
 شود تا   محکم  ضد زنگ  اتصاالت وسیله  باید به  باشد، توری  مربوط  میلیمتر کمتر از ابعاد شن2 حدود   توری ، ابعاد سوراخ در واقع. شود می

   که  توری  داخل  شن ضخامت.  آید عمل  به ، جلوگیری  چاه داخل  به  شن  و ریختن  توری  و یا جدا شدن  شدن  از پاره  در چاه  لوله  نصب هنگام
، باید   اسکرین  و لوله  توری  بین  شده بندی  دانه  شن ضخامت.  باشد  یکنواخت، باید  لوله  دور و طول شود، در تمام  می  نصب  مشبک  لوله روی

 . باشد  اینچ3   از اطراف حداقل
 و  بندی ، دانه ای  رودخانه شود، باید از نوع  می  ریخته  چاه  جدار و دیواره  لوله  بین  که  فیلتر مصنوعی  برای  مصرفی ، شن060401  در ردیف. 2

   انتخاب  مشبک های  لوله  و ابعاد شکافهای  حفر شده  طبقات های  دانه  با اندازه ، متناسب  فیلتر مصنوعی  برای  شن های ابعاد دانه.  باشد  شده شسته
، در   چاه و دیواره جدار   لوله  بین  شن ریختن برای. باشد  می ای  غیرماسه یها چاه میلیمتر در 6 تا 4  ، بین  شن های شوند، معموالً قطر دانه می

 از  شن.  گیرد شوند، انجام  می  نصب  چاه  متر از انتهای6  فاصله  به  که  ترمی های  لوله  متر بیشتر باشد، باید توسط100 از   چاه  عمق که صورتی
 را پر   چاه ها و دیواره  لوله  خالی فضای متر از 6   طول  که  شن  مقداری  از ریختن پس.  خواهد شد  ریخته  یاد شده های  لوله  داخل  قیف طریق

   متر باالتر از سطح20 تا  ، باید حداقل ریزی  شن عمق.  پیدا خواهد کرد  ادامه  زمین  تا سطح ریزی  و شن  را باز نموده  ترمی  بند لوله کند، یک
 .ها باشد  لوله  در پشت ایستایی

،   چاه  تقریبی دبی.  خواهد شد  هستند، انجام  اندکی  آب  دارای  که ییها چاه  ، برای  حفاری تگاهدس)  کش گل( با بیلر ، آبکشی060501  در ردیف. 3
 .آید  می دست  زیر به از رابطه

   دبی=  کش  شمار گل×  کش  گل  حجم/  تخلیه  زمان
 

 و   حفاری  و عملیات  مثبت  شود، چاه  انجام  سریع  اولیه حسط  به  آب  ناچیزباشد، یا برگشت کش  گل وسیله  به  چاه  از تخلیه  ناشی  افت  چنانچه
 . شود  خودداری گذاری  و لوله ، باید از گشادکردن  صورت در غیر این.  پیدا خواهد کرد  ادامه گذاری لوله

   حفاری  که ییها چاهدر .  انپذیر است هستند، امک  آب  دارای  که ییها چاه با کمپرسور، در   چاه  شستشوی  عملیات ، اجرای060601  در ردیف. 4
   صاف  با آب  چاه کردن  جدار و پاک  لوله  از نصب ، پس  بهتر چاه  شستشوی ، برای  است  شده  انجام  حفاری  از گل  و با استفاده  دورانی با روش
  شان  نصب ، باید قطر و عمق  آب های  هوا و لوله های لوله از هوا،   استفاده در صورت. شود  می ، شستشو باکمپرسور انجام  دستگاه  پمپ از طریق
   کافی  قدرت ، باید دارای  آورد، ضمناً کمپرسور مورد استفاده  زمین سطح  به راحتی  به  چاه  را از داخل  آب  بتوان  که صورتی  باشد، به متناسب

 از   قرار گیرند و پس  مشبک های  لوله  هوا در مقابل  خروج ، باید مجاری  حفاری  آنها از گل کردن  و پاک  متخلخل های  الیه  بازشدن برای. باشد
 در   مانده  باقی ، گل  فشار ایجاد شده شود تا با اختالف  و باز می  بسته  نوبت ، در چندین  چاه داخل ، شیر هوا به  چاه  و تمیز شدن  آب  شدن صاف
   از چاه  که ، آبی در پایان. ، تکرار خواهد شد  موجود در چاه  مشبک های  لوله  تمام  در مقابل  عمل  هوا، این های  لوله  کردن با کم.  شود  شسته الیه

 . باشد شود، باید کامالً صاف  می خارج
   قشر نازک  کردن ک و پا  چاه  از داخل  حفاری  گل  کردن منظور خارج ، به  صاف  و آب  دستگاه  با پمپ  چاه ، شستشوی060602  در ردیف. 5
 را   چاه  داخل  گل ، غلظت  صاف  و آب  دستگاه  از پمپ  کار، باید با استفاده  این برای.   است  مانده  باقی  چاه  دیواره  روی  به  که است   حفاری گل
،   از چاه  شده  خارج  و گل آب.  نشود  چاه  دیواره  ریزش  موجب  که نحوی  نمود به  اقدام  شده بندی  دانه  شن ریختن  به ، نسبت زمان  کرد و هم کم
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،   حفاری  گل  غلظت  کردن  کم  در ضمن  شود که باید توجه.  کار کند آرامی  به  باشد و پمپ ، باید کم فشار جریان.  شود  وارد چاه نباید دو مرتبه
 . شود ری جلوگی  چاه  دیواره  گیرد تا از ریزش  صورت  همزمان ریزی  شن عملیات

، باید   مورد استفاده قطر پیستون.  کرد  استفاده  پیستون  از روش توان ، می  حفاری  از گل  چاه  کردن  شستشو و پاک ، برای060603  در ردیف. 6
 جدار  های  لوله دنکر  از زخمی  شود، که  انتخاب ، باید طوری  پیستون  روی  جدار باشد و الیه  لوله  کامالً جذب  شود، که  انتخاب طوری

 نمود   خارج  را تا حد امکان  موجود در چاه ، گل  دستگاه  پمپ  از طریق  صاف  آب وسیله ، باید به  زدن  پیستون  از عمل قبل.  آید عمل  به جلوگیری
 و   رانده  نفوذپذیر و متخلخل  طبقات داخل ر به را با فشا ، گل  زدن  باشد، پیستون  پر از گل  چاه زیرا چنانچه.  کرد  زدن پیستون  به  اقدام و سپس
  های  مقدار لوله  کردن با کم.  باشد  کافی  قدرت ، باید دارای  عملیات  انجام  برای  مورد استفاده پمپ.  خواهد شد  یادشده های  الیه  بستن سبب

 .شود  می  انجام  مختلف  در عمقهای  زنی ، کار پیستون حفاری
   و تخلخل  نفوذپذیری  دارای  شده  حفاری های  نباشد، الیه  مناسب  آن  زیاد و کیفیت  در چاه  مصرفی  مقدار گل ، چنانچه060604  در ردیف. 7

 و نیز  مشابه و مواد   سدیم  مانند هگزامتافسفات  مواد شیمیایی وسیله  به توان  باشد، می  مانده  باقی  در چاه  مدتی  حفاری  گل  باشند، یا اینکه فراوان
 .شستشو دادطبق دستور دستگاه نظارت  را  ، چاه  پیستونی  پمپ از طریق

   آشامیدنی  آب  و برای  حفر شده برداری  بهره عنوان  به  اگر چاه ویژه ، به  چاه داخل  به  سطحی  از نفوذ آبهای  جلوگیری ، برای060701  در ردیف. 8
 و یا این که برای مسدود کردن یک الیه آب شور که باالتر از برخورد خواهد شد)  آرتزین( فشار   تحت های الیه  به  شود که بینی باشد، یا پیش

قطر .  نمود  آن  در داخل  لوله نصب  به  و اقدام  مورد نظر گشاد کرده  را تا عمق  شده  حفاری ، باید گمانهیک الیه آبدار شیرین قرار گرفته باشد
  های لوله.  باشد  کافی اندازه قطر آنها، باید به  به  با توجه  لوله  خواهد بود و ضخامت چاهنهایی  کمتر از قطر   اینچ4  ، حداقل  شده  نصب  هادی لوله

،   سیمان  تزریق  از اجرای قبل.  باشد  اندازه یک ، به  چاه ها و دیواره  لوله  بین  فاصله  که صورتی  شوند، به  نصب  چاه ، باید کامالً در وسط یاد شده
،  ، از نظر کمبود مصالح  عملیات  اجرای  شود، تا ضمن ، مشخص  چاه ها و دیواره  لوله  بین  خالی فضای  به  با توجه  مصرفی باید مقدار سیمان

 خواهد   شسته  و ماسه سیمان   حجم  و یک  آب  دو حجم نسبت ، به)  شسته  و ماسه ، سیمان  آب مخلوط (  شده  تهیه دوغاب.  نیاید  پیش لیکمش
 . داد  انجام دو صورت  به توان  را می  تزریق  خواهدشد و عمل  استفاده  کافی قدرت  به  پیستونی ، از پمپ  شده  آماده  سیمان  دوغاب  تزریق برای. بود

   و با فشار کافی  پیستونی  پمپ  توسط  سیمان دوغاب. یرند قرار گ  چاه ها در کف  شود و لوله  تخلیه  از چاه  تا حد امکان  حفاری ابتدا باید گل) 1
   تا تمام  تکرار شده  عمل ، این  ترمی های  لوله با باالآوردن. شود  می گیرند، تزریق  قرار می  چاه  متر باالتر از کف  یک  که  ترمی های  لوله از طریق
   و در این  است  ساعت72  ، حداقل  سیمان  دوغاب  شدن  سخت  برای  الزم زمان. ر شود پ  سیمان ها، از دوغاب  و لوله  چاه  دیواره  بین فضای
 . هادی نصب شده باید بدون شبکه باشد  در این عملیات لوله. شود  متوقف  باید حفاری مدت

 حدود  سوزن. شود  و مهار می  نصب  چاه  از کف متر باالتر5/0 حدود   هادی  لوله شود، سپس  می  تخلیه  از چاه  تا حد امکان  حفاری ابتدا گل) 2
   سیمان دوغاب. شود  مسدود می  لوله ، در دهانه  حفاری  و سوزن  هادی  لوله  بین  و فضای  قرار گرفته  آن  و در وسط  هادی  لوله  متر در داخل یک

راند و   باال می طرف  به  هادی  لوله  را از پشت  در چاه  مانده  باقی  و گل  شده  هادی  و لوله  حفاری  با فشار وارد لوله  قوی  پیستونی  پمپ از طریق
 و فشار   نموده  را وارد لوله  حفاری ، گل  است  شده  محاسبه  قبالً مقدار آن  که  الزم اندازه  به  سیمان  دوغاب  از تزریق پس. کند  می  خارج از چاه

   دوغاب  باالی  در قسمت  که  حفاری  گل  کامل  شدن ، تا خارج  عمل این.  خواهد شد  هادی  لوله پشت  به با فشار  سیمان  دوغاب  راندن  سبب گل
 72  یابد و حداقل  می  خاتمه  سیمانکاری ، عملیات  هادی  لوله  از پشت  سیمان  دوغاب  خروج  از مشاهده پس. کند  پیدا می  قرار دارد، ادامه سیمان
 در این حالت لوله هادی در قسمت انتهایی باید دارای یک یا دو ردیف شبکه . کرد ، باید کار را تعطیل  سیمان  دوغاب  شدن  سخت  برای ساعت

 .به ابعاد مناسب باشد
.  قرار گیرد ایی ابتد  شده  حفاری  قسمت ، در کف  است  شده  کمتر از قطر حفاری  اینچ4   قطر آن  که  هادی ، ابتدا باید لوله060702  در ردیف. 9

   و دیواره  لوله  بین  فاصله  که صورتی  شود، به  نصب  چاه  کامالً در وسط  یاد شده  باشد و لوله  کافی اندازه ، باید به قطر آن  به  با توجه  لوله ضخامت
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،   چاه  و دیواره  هادی  لوله  بین  خالی  فضای ر گرفتن با در نظ  مصرفی ، باید مقدار سیمان  سیمان  دوغاب  از ریختن قبل.  باشد  اندازه یک ، به چاه
   حجم  و یک  آب  دو حجم نسبت ، به  شسته  و ماسه  و سیمان مقدار آب. وجود نیاید  به ، کمبود مصالح  عملیات اجرای   شود، تا ضمن مشخص
 و   هادی  لوله  بین  فضای  که شود و تا هنگامی  می  ریخته  هادی وله ل ، در اطراف  سطل وسیله  به  سیمان دوغاب.  خواهد بود  شسته  و ماسه سیمان
   شدن  سخت ، برای  ساعت48  ، باید حداقل  عملیات  از پایان پس.  پیدا خواهد کرد  ادامه ، عملیات  پر نشده  سیمان  کامالً از دوغاب  چاه دیواره
 . کرد  کار را تعطیل سیمان

 .  زیر است شرح  متر، به100   تا عمق  نصب ، برای  آزمایشی  اینچی6   پمپ صات، مشخ060801  در ردیف. 10
 ).  در دقیقه  گالن800 (  لیتر در ثانیه50  ، حداقل  پمپ ظرفیت) 1
 .  اسب175   حداقل  اسمی قدرت ، به موتور دیزل) 2
 .6  ه ب5   تبدیل  با نسبت  اسب100   حداقل  انتقالی قدرت ، به  دنده جعبه) 3

 .  زیر است شرح  متر، به200   تا عمق  نصب ، برای  آزمایشی  اینچی6   پمپ ، مشخصات060803 و 060802  در ردیفهای. 11
 ).  در دقیقه  گالن800 تا 600 (  لیتر در ثانیه50 تا 40،   پمپ ظرفیت) 1
 .  اسب300 تا 250   اسمی قدرت ، به موتور دیزل) 2
 .6   به5   تبدیل  با نسبت  اسب200   حداقل  انتقالی رتقد ، به  دنده جعبه) 3

 .  زیر است شرح  متر، به100   تا عمق  نصب ، برای  آزمایشی  اینچی8   پمپ ، مشخصات060804  در ردیف. 12
 ).  در دقیقه  گالن1500 (  لیتر در ثانیه95  ، حداقل  پمپ ظرفیت) 1
 .  اسب300   حداقل  اسمی قدرت ، به موتور دیزل) 2
 .6   به5   تبدیل  با نسبت  اسب200   حداقل  انتقالی قدرت ، به  دنده جعبه) 3

 .  زیر است شرح  متر، به200   تا عمق  نصب ، برای  آزمایشی  اینچی8   پمپ ، مشخصات060806 و 060805  در ردیف. 13
 ).  در دقیقه  گالن1500 (  لیتر در ثانیه95،   پمپ ظرفیت) 1
 .  اسب500   حداقل  اسمی قدرت ، به تور دیزلمو) 2
 .6   به5   تبدیل  با نسبت  اسب350 حدود  قدرت ، به  دنده جعبه) 3

 .  زیر است شرح  متر، به100   تا عمق  نصب ، برای  آزمایشی  اینچی10   پمپ ، مشخصات060807  در ردیف. 14
 ).  در دقیقه ن گال2200 (  لیتر در ثانیه140، حدود   پمپ ظرفیت) 1
 .  اسب400 حدود   اسمی قدرت ، به موتور دیزل) 2
 .6   به5   تبدیل  با نسبت  اسب300 حدود   انتقال ، با قدرت  دنده جعبه) 3

 .  زیر است شرح  پمپاژ، به  آزمایش  فنی ، مشخصات061006 تا 061001  در ردیفهای. 15
 .  آن  آغاز پمپاژ و پایان از ، قبل  چاه  ایستایی  سطح گیری اندازه) 1
 .  توربین  نصب عمق) 2
 . ناظر ، با نظر مهندس)  چهار پله حداقل ( ، با تغییر دور موتور دیزل  تا حداکثر پمپ  حداقل ، با دبی ای  پله  یا برگشت  افت آزمایش) 3
 . ناظر ، با نظر مهندس  آب  سطح ای  لحظه گیریهای ه انداز ، با درج  ساعت24   حداقل مدت  به  ثابت  با دبی  و برگشت  افت آزمایش) 4
 .  چاه  بحرانی دهی  مجاز و آب  دبی تعیین) 5

 . خواهد شد ، استفاده  و مانند آن ، اریفیس  الکتریکی یاب ، مانند عمق  مناسب ، از لوازم  چاه دهی  و آب  آب  سطح گیری  اندازه  ضمناً، برای
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،   آب  برگشت  موتور در آزمایش ، و استراحت) بعد از آزمایش (  آغاز آزمایش  موتور برای  استراحت  زمان پاژ، مدت پم  آزمایش در ردیفهای. 16
 .شود  می  پمپاژ محاسبه جزوساعتهای

   که  است ضروری. ود ش  انجام  شده  کنترل  و از قبل  سالم  دستگاههای وسیله ، باید به)کاروتاژ ( پیمایی  چاه ، آزمایش061101  در ردیف. 17
  هایی قطر گمانه.   را گرفت ، حداکثر نتیجه  آمده دست  به  از منحنیهای  بداند، تا بتوان خوبی  کار را به  این  فنی ، اصول پیمایی  چاه  دستگاه متصدی

 8حدود ( باشد   الکتریسیته  و گیرندۀ  دهنده  الکترودهای  برابر فاصله  نفوذ، نباید بیشتر از سه  شعاع دلیل شود، به  می  در آنها انجام پیمایی  چاه که
 نمود و یا   را عوض  زیاد باشد، آن  گل  شوری  شود، تا چنانچه گیری  اندازه  حفاری  گل  مقاومت  است کار، الزم  از آغاز به قبل).   اینچ10تا 
 سوند وجود   در اطراف  جریان  شود، تا انتقال  نوار پیچ خوبی  یا سوند، باید به  کابل  اتصال محل.  کرد  اضافه آن  به  شیرین  گل  کافی اندازه به

   طبلک اگر چرخش.  شود  رانده  گمانه  سوند، باید کامالً در وسط  فرستادن  پایین  باشد و هنگام  بریدگی گونه  هیچ  نباید دارای کابل.  باشد نداشته
   اطمینان برای.  گیرد  صورت آرامی  و به ، یکنواخت  سوند در گمانه  و باال آوردن  فرستادن  پایین  شود که شود، باید سعی  می  انجام  با دست کابل

   منحنیها را با هم  این  شود، تا بتوان  دو بار انجامنمودار   ثبت  عمل  است ، ضروری  آمده دست  به پیمایی نمودارهای چاه و  کار دستگاهصحت از 
 پر از  شود، باید گمانه  می  انجام  الکتریکی  آزمایشهای  که هایی  باال خواهد بود و در گمانه طرف  به  گمانه ، از انتهاینمودارها  ثبت.  کرد مقایسه

  دست  به های نهنمو.   نیست  الکتریکی  نمودارهای  آوردن دست  به ، امکان  است  شده  انجام گذاری  در آنها لوله  که ییها چاهدر .  باشد  حفاری گل
 از تعبیر و   و پس  شده  مقایسه پیمایی  چاه  از عملیات  حاصل شود، با نمودارهای  می ، برداشت  پیشرفت ترتیب  به ، که  حفاری  در ضمن آمده

 . خواهد شد پیمانکار داده  به  کتبی صورت  به گذاری تفسیر آنها دستور لوله
با یکدیگر تطابق نداشته باشد پیمانکار موظف به سوند  آزمایش پایین فرستادن با آزمایش باال آوردن در صورتی که نمودارهای بدست آمده از

 .خواهد بود) طبق نظر دستگاه نظارت(تکرار آزمایش تا حصول نتیجه صحیح 
  بعضی.  خواهد شد  و درپوش  سیمانی  بلوک ، نصب مهار چاه  به ، اقدام ریزی  و شن گذاری  لوله  عملیات  از پایان ، پس061201  در ردیف. 18

   ضخامت  که  چاه  درپوش ، نصب گیرد، اما در هر صورت  می  پمپاژ صورت  و آزمایش  عملیات  از پایان ، پس  سیمانی  بلوک ، مهار و نصب مواقع
 کامالً   الکتریکی  جوش وسیله شود، به  می  نصب جدار  لوله  روی  که  یادشده ، و باید درپوش  است  میلیمتر کمتر نخواهد بود، ضروری5 از  آن

   داده  جوش  لوله  در دو طرف  موازی صورت  به ، که) متر  یک هر قطعه (12   نمره  تیرآهن  دو قطعه وسیله  جدار، به ابتدا لوله.  شود محکم
مقدار .   قرار خواهند گرفت  آن ، داخل  یاد شده  تیرآهن و قطعه متر، د5/1×5/1×5/0ابعاد   به  سیمانی  با ایجاد بلوک شود، سپس شوند، مهار می می

 .  است  کیلوگرم250،   سیمانی  بلوک  متر مکعب  یک  ساخت  برای  الزم سیمان
 .  شیرفلکه  نصب انضمام ، به  است061201   مانند ردیف  مشخصات061203 و 061202  در ردیفهای. 19
   نمره  تیرآهن ، از دو قطعه12   نمره  تیرآهن جای ، تنها به  است061201   پیزومتر، مانند ردیف یها چاهار  مه ، مشخصات061205  در ردیف. 20
 .  است1 × 1 × 5/0   سیمانی  خواهد شد و ابعاد بلوک  متر استفاده5/0  طول  به ، هرقطعه10
ه عهده پیمانکار است، ولی پس از آزمایش الزم، پمپ متعلق به  تهیه موتور پمپ برای آزمایش پمپاژ ب060810 تا 060801های  در ردیف. 21

 .پیمانکار خواهد بود
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 121،000

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 6قطر لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 .متر

 060101 

  

 مترطول 129،000

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 8قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 .متر

 060102 

  

 مترطول 140،000

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 10قطر لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 .متر

 060103 

  

 مترطول 185،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 12قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 .متر

 060104 

  

 مترطول 213،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 14قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 .متر

 060105 

  

 مترطول 168،000

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ از عمق 6قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 . متر200تا

 060201 

  

 مترطول 180،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ از عمق 8قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 . متر200ات

 060202 

  

 مترطول 191،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ از عمق 10قطر لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 . متر200تا

 060203 

  

 مترطول 201،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 از عمق  اینچ12قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 . متر200تا

 060204 

  

 مترطول 213،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ از عمق 14قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 . متر200تا

 060205 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 180،000

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 200 اینچ از عمق 6قطر  بهلوله فوالدی یا اسکرینها، 

 . متر300تا

 060301 

  

 مترطول 192،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 200 اینچ از عمق 8قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 . متر300تا

 060302 

  

 مترطول 203،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 200 اینچ از عمق 10قطر ا اسکرینها، بهلوله فوالدی ی

 . متر300تا

 060303 

  

 مترطول 213،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 200 اینچ از عمق 12قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 . متر300تا

 060304 

  

 مترطول 225،500

، برای دور )پری پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 200 اینچ از عمق 14قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 . متر300تا

 060305 

  
 مترمکعب 190،500

تهیه، ریختن و کوبیدن شن شسته دانه بندی شده از 
 .ابعاد الزم نوع رودخانه ای دور لوله جدار، به

 060401 

  
 ساعت 171،500

آبکشی از چاه با بیلر دستگاه حفاری، با هر قطر و در 
 ).بیلرتست( عمق هر

 060501 

  
 ساعت 249،500

قدرت کافی، در هر  شست وشوی چاه با کمپرسور به
 .عمق

 060601 

  
 ساعت 625،000

شست وشوی چاه با پمپ دستگاه، با هر قطر و در هر 
 .عمق

 060602 

  
 ساعت 594،000

وسیله پیستون زدن، با هر قطر و  شست وشوی چاه به
 .درهر عمق

 060603 

  
 ساعت 744،500

شست وشوی چاه با مواد شیمیایی الزم، با هر قطر و 
 .در هر عمق

 060604 

 060701  . متر25تهیه و تزریق سیمان، دور لوله هادی تا عمق  مترمکعب 466،000  
 060702  . متر25تهیه و ریختن سیمان دور لوله هادی تا عمق  مترمکعب 398،000  
  

 مترمکعب  

های آب تا  مان، برای جدا کردن سفرهه وتزریق سیتهی
قدرت کافی و تجهیزات   متر، با پمپ به150عمق 
 .الزم

 060703 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 حلقه چاه 2،416،000

 6نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 100اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

 .متر

 060801 

  

 حلقه چاه 3،222،000

 6 موتور پمپ آزمایش توربینی نصب و بیرون کشیدن
 150اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

 .متر

 060802 

  

 حلقه چاه 5،190،000

 6نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 200اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

 .متر

 060803 

  

 حلقه چاه 3،222،000

 8ور پمپ آزمایش توربینی نصب و بیرون کشیدن موت
 100اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

 .متر

 060804 

  
 حلقه چاه 5،190،000

 8نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 .متر150اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

 060805 

  

 حلقه چاه 6،228،000

 8پ آزمایش توربینی نصب و بیرون کشیدن موتور پم
 200اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

 .متر

 060806 

  

 حلقه چاه 5،190،000

نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 100 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 10
 .متر

 060807 

  

 حلقه چاه 6،228،000

زمایش توربینی نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آ
 150 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 10
 .متر

 060808 

  

 حلقه چاه 8،081،000

نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 200 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 10
 .متر

 060809 

  

 حلقه چاه 8،081،000

ایش توربینی نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزم
 100 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 12
 .متر

 060810 

  
 ساعت 193،000

 6شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایشی توربینی 
 . متر100 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 8یا 

 060901 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 ساعت 212،000

 6شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایشی توربینی 
 . متر200 قدرت کافی، تا عمق  اینچ، با8یا 

 060902 

  
 ساعت 218،500

شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 
 . متر100 اینچ، باقدرت کافی، تا عمق 10

 060903 

  
 ساعت 218،500

شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 
 . متر200 اینچ، باقدرت کافی، تا عمق 10

 060904 

  
 ساعت 225،500

شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 
 . متر100 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 12

 060905 

  
 ساعت 225،500

شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 
 . متر200 اینچ، باقدرت کافی، تا عمق 12

 060906 

  
 ساعت 197،000

دینامیک، آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرو
 . متر100 اینچ، تا عمق 8 یا 6باپمپ توربینی 

 061001 

  
 ساعت 216،000

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 
 . متر200 اینچ، تا عمق 8 یا 6با پمپ توربینی 

 061002 

  
 ساعت 222،500

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 
 . متر100 اینچ، تا عمق 10با پمپ توربینی 

 061003 

  
 ساعت 222،500

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 
 . متر200 اینچ، تا عمق 10با پمپ توربینی 

 061004 

  
 ساعت 229،000

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 
 . متر100 اینچ، تا عمق 12با پمپ توربینی 

 061005 

  
 ساعت 229،000

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 
 . متر200 اینچ، تا عمق 12با پمپ توربینی 

 061006 

  

 حلقه چاه 5،454،000

آزمایش کاروتاژالکتریکی، شامل تهیه منحنیهای 
، در )R(و مقاومت الکتریکی  )SP(پتانسیل خودزا  

انضمام انجام  بههر عمق و تعبیر و تفسیرهای مربوط، 
  و تعبیر و تفسیر)o-Ray(آزمایش گامای طبیعی، 

 .منحنیهای مربوط

 061101 

  
 حلقه چاه 938،500

مهارچاه غیر آرتزین، با بلوک سیمانی، تیرآهن، 
 .درپوش و متعلقات مربوط

 061201 

  
 حلقه چاه  

مهار چاه آرتزین، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش، 
 .ومتعلقات مربوط اینچ 6شیرفلکه 

 061202 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 حلقه چاه  

مهارچاه آرتزین، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش، 
 . اینچ و متعلقات مربوط8شیرفلکه 

 061203 

  
 حلقه چاه  

مهار چاه پیزومتر، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش، 
 . اینچ و متعلقات مربوط، برای چاه آرتزین3شیر فلکه 

 061204 

  
 حلقه چاه 509،500

مهار چاه پیزومتر معمولی، با بلوک سیمانی، تیرآهن، 
 .درپوش و متعلقات مربوط

 061205 

 061301  .برداشت نمونه آب بادستگاه نمونه گیر نمونه 23،100  
  

 حلقه چاه  

 4 یا 3تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور
اینچ و متعلقات مربوط، برای آزمایش آب دهی چاه، 

 . متر100ا عمق ت

 061401 

  

 حلقه چاه  

 یا 3تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور 
دهی چاه،   اینچ و متعلقات مربوط، برای آزمایش آب4

 . متر200 تا100از عمق 

 061402 
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   متفرقه کارهای.   هفتم فصل
 

  مقدمه
 
 .  است  شده  در نظر گرفته  هر عمق ، برای  و سفالی  بتنی  کولهای  و نصب  تهیه ردیفهای. 1
 .  است  شده  در نظر گرفته  بتنی  کولهای  و نصب  تهیه ، در ردیفهای  آب  در زیر سطح  کول  نصب  صعوبت هزینه. 2
 . کسر خواهد شد  مسلح  بتنی  کول  و نصب  تهیه  ردیف  درصد از بهای20 باشد،   غیرمسلح صورت  به  کول  که در صورتی. 3
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 291،500

منظور تحکیم قنات،  تهیه و نصب کول بتنی مسلح، به
 کیلوگرم سیمان در متر مکعب و با 300عیار با بتن به

 سانتیمتر، 80×120ابعاد حدود  مقطع تخم مرغی، به
 .انضمام پرکردن پشت کول به

 070101 

  

 مترطول 133،500

قطر داخلی  تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به
 سانتیمتر، با 10 سانتیمتر و ضخامت جدار حدود 80

 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب300عیار بتن به

 070201 

  

 مترطول 180،500

قطر داخلی  تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به
یمتر، با  سانت12 سانتیمتر و ضخامت جدار حدود 100

 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب300عیار بتن به

 070202 

  

 مترطول 218،000

قطر داخلی  تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به
 سانتیمتر، با 14 سانتیمتر و ضخامت جدار حدود 120

 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب300عیار بتن به

 070203 

 070301  .ی، باالی سطح آبتهیه و نصب کول سفال مترطول 99،900  
 070302  .تهیه و نصب کول سفالی، زیر سطح آب مترطول 115،500  
  

 عدد 76،000
 100قطرتا  تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به

 . سانتیمتر10سانتیمتر و ضخامت حدود 
 070401 

  
 عدد 111،500

 120قطر تا تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به
 . سانتیمتر15حدود سانتیمتر و ضخامت 

 070402 

  
 عدد 244،000

 150قطر تا  تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به
 . سانتیمتر20سانتیمتر و ضخامت حدود 

 070403 
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   دستمزدی کارهای.   هشتم فصل
 

  مقدمه
 
.  خواهد شد  انجام  یکسان های ، و با فاصله  منظم صورت ه و ب  برقی ، با مته  اینچ8 و 6، 4، 3  قطرهای ، به سی.  وی.   پی های  لوله  کردن مشبک. 1

  ترتیب ، به  اینچ8 و 6، 4، 3   قطرهای ، برای  متر لوله شمار سوراخها در یک.   میلیمتر است5 تا 4 و قطر آنها حدود  ای  سوراخها دایره شکل
 . بماند  باقی  سانتیمتر غیر مشبک30 تا 20  ، باید بین لوله  ابتدا و انتهای.  عدد باشد300 و 250، 200، 150 برابر با  باید حداقل

.  خواهد شد  انجام  یکسان های ، با فاصله  منظم صورت  و به  برقی ، با مته  اینچ4 و 3، 2   قطرهای  به  یا سیاه  گالوانیزه های  لوله  کردن مشبک. 2
 باید  ترتیب ، به  اینچ4 و 3، 2   قطرهای ، برای  متر لوله شمار سوراخها در یک.  ست میلیمتر ا5 تا 3 و قطر آنها حدود  ای  سوراخها دایره شکل

 . بماند  باقی  سانتیمتر غیر مشبک30 تا 20  ، باید بین  لوله ابتدا و انتهای.  عدد باشد200 و 150، 100  حداقل
، با   منظم صورت  و به  و کاربیت  از اکسیژن ، با استفاده  اینچ20و  18، 16، 14، 12، 10، 8، 6  قطرهای  به  فوالدی های  لوله  کردن مشبک. 3

شمار .   میلیمتر است200   میلیمتر و طول3 تا 2   بین  با عرض  مستطیل  مربع صورت  شکافها، به شکل.  خواهد شد  انجام  یکسان های فاصله
 100 و 80، 60، 50، 40، 30، 20، 15 برابر   باید حداقل ترتیب ، به  اینچ20 و 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6   قطرهای  برای  متر لوله هادر یک شبکه

 .  درز، مجاز نیست  روی ایجاد شکاف.  بماند  باقی  سانتیمتر غیرمشبک30 تا 20  ، باید بین  لوله ابتدا و انتهای.عدد باشد
 .  است  شده بینی  شود، پیش  کارفرما تهیه  آنها توسط  و متعلقات اسکرین یا   لوله  که  مواردی ها، برای ها و اسکرین  لوله  نصب ردیفهای. 4
 .  است  لوله  نصب  واحد ردیفهای  برابر بهای25/1ها،   لوله  انواع  تمام ، برای  از چاه  لوله  کشیدن  واحد بیرون بهای. 5
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  
 ولمترط 27،800

، 75قطرهای  سی، به.وی.مشبک کردن لوله های پی
 . میلیمتر با مته برقی160 و110

 080101 

  
 مترطول 56،000

 225قطر  سی، به.وی.مشبک کردن لوله های پی
 .میلیمتر، با مته برقی

 080102 

  
 مترطول 28،200

مشبک کردن لوله های فوالدی گالوانیزه و سیاه 
 .ینچ، با مته برقی ا3 و 2قطرهای  درزدار، به

 080201 

  
 مترطول 33،300

مشبک کردن لوله فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار، 
 . اینچ، با مته برقی6 و 4قطرهای  به

 080202 

  
 مترطول 33،500

 اینچ، 8قطر  مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 .با جوش کاربیت

 080203 

  
 مترطول 34،400

 اینچ، 10قطر الدی سیاه درزدار بهمشبک کردن لوله فو
 .با جوش کاربیت

 080204 

  
 مترطول 35،400

 اینچ، 12قطر مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 .با جوش کاربیت

 080205 

  
 مترطول 36،700

 اینچ، 14قطر  مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 .با جوش کاربیت

 080206 

  
 مترطول 37،700

 اینچ، 16قطر کردن لوله فوالدی سیاه درزدار بهمشبک 
 .با جوش کاربیت

 080207 

  
 مترطول 38،700

 اینچ، 18مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزداربه قطر 
 .با جوش کاربیت

 080208 

  
 مترطول 40،000

 اینچ، 20قطر مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 .با جوش کاربیت

 080209 

  
 ترطولم 54،700

 متر با 50سی، تا عمق .وی.نصب لوله های پی
 .متعلقات مربوط

 080301 

  

 مترطول 5،470

، برای نصب لوله در عمق 080301ردیف  اضافه بها به
 متر 50 مترعمق مازاد بر50ازا هر  متر به50بیش از

 متردوم دوبار و 50 متر اول یک بار، 50اولیه، برای 
 .شترهمین ترتیب برای عمقهای بی به

 080302 

  
 مترطول 28،200

نصب لوله های فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار 
 . متر50 اینچ، تا عمق 6 و4 ، 3 ، 2قطرهای  به

 080401 



 های دستمزدیکار. فصل هشتم
 1386ها سال  ها و قنات فهرست بهای واحد پایه رشته چاه

 
 

 59

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

  

 مترطول 2،820

، برای نصب لوله در عمق 080401ردیف  اضافه بها به
 متر 50 مترعمق مازاد بر50ازا هر  متر به50بیش از

 متردوم دوبار و 50ول یک بار،  متر ا50اولیه، برای 
 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به

 080402 

  

 مترطول 47،900

 اینچ و لوله فوالدی و 6قطر نصب انواع اسکرین ها به
 50 اینچ، تا عمق 12 و10 ، 8قطرهای  انواع اسکرین به

 .متر

 080501 

  

 مترطول 4،660

ر عمق ، برای نصب لوله د080501ردیف  اضافه بها به
 متر 50 مترعمق مازاد بر50ازا هر  متر به50بیش از

 متردوم دوبار و 50 متر اول یک بار، 50اولیه، برای 
 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به

 080502 

  
 مترطول 76،000

 ، 14قطرهای  نصب لوله فوالدی و انواع اسکرین به
 . متر50 اینچ، تا عمق 18 و 16

 080601 

  

 ولمترط 7،330

، برای نصب لوله در عمق 080601ردیف  اضافه بها به
 متر 50 متر عمق مازاد بر50ازا هر  متر به50بیش از

 متردوم دوبار و 50بار،   متر اول یک50اولیه، برای 
 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به

 080602 

  
 مترطول 104،000

 اینچ، تا 20قطر نصب لوله فوالدی و انواع اسکرین به
 . متر50مق ع

 080701 

  

 مترطول 10،100

، برای نصب لوله در عمق 080701ردیف  اضافه بها به
 متر 50 متر عمق مازاد بر50ازا هر  متر به50بیش از

 متردوم دوبار و 50بار،   متر اول یک50اولیه، برای 
 .همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به

 080702 
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 یحفاری و اجرای چاه مخزن. فصل نهم
 

 مقدمه
شود و لبه باالیی تیغه فوالدی مالک  در محاسبه عمق، حد فاصل بین تراز مبنای زمین که توسط دستگاه نظارت در ابتدای کار مشخص می .1

 .باشد عمل می
ظ شده  لحاAIIکیلوگرم سیمان در مترمکعب و میلگرد، نوع  350، بتن با عیار )090103موضوع ردیف (در هزینه اجرای چاه مخزنی  .2

 .است
 .شود بینی نشده است، از این رو هزینه آن طبق ردیفهای مربوط پرداخت می های مربوط به حفاری زمین پیش ، هزینه090103در ردیف  .3
به % 30در باالی تراز آب زیرزمینی باشد، کسر بهایی معادل ) 090109 تا 090104موضوع ردیفهای (در صورتی که حفاری مخزن،  .4

 .گردد  اعمال می090109 تا 090104ردیفهای 
 .باشد  با تایید مهندس مشاور و کارفرما، قابل پرداخت می )090111 و 090110موضوع ردیفهای (بها مربوط به جنس زمین  اضافه .5
 .باشد  بعهده کارفرما می090111تامین مواد منفجره موضوع ردیف  .6
 .شود صل هشتم پرداخت می اینچ از ف8 اینچ و 6های   لولهنبهای مشبک کرد .7
از آن ، و خارج نمودن حاصلهمصالح ، هزینه مربوط به تخلیه )090207 تا 090204موضوع ردیفهای (های افقی  در بهای حفاری گمانه .8

 . متری از محل چاه مالحظه شده است30ل آن تا فاصله مداخل چاه و ح
، هزینه تمامی تجهیزات و امکانات الزم حفاری افقی از جمله )090207 تا 090204موضوع ردیفهای (های افقی   در بهای حفاری گمانه.9

 .سرمته حفاری نیز دیده شده است
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 کیلوگرم 19،200

تهیه و ساخت چاقو با ورق فوالدی، به همراه 
شاخکهای اتصالی از میلگرد طبق مشخصات فنی و 

 .قرار در محل احداث چاهاست

 090101 

  

 کیلوگرم 24،700

های  دار در قالب تهیه و کار گذاشتن بوشن کونیک
ها و تهیه و  بتونی بدنه چاه و آببندی داخل بوشن
 .نصب فلنج صاف با استفاده از فلنج کور

 090102 

  

 مترطول 6،065،000

اجرای چاه مخزنی دهانه گشاد به صورت قائم، به 
 متر شامل 4 متر و قطر خارجی 3لی قطر داخ

 .بندی، آرماتور گذاری و بتن ریزی بدنه چاه قالب

 090103 

  

 مترطول 2،505،000

 متر و 3حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از 

از ) مانند کالم شل(ی یا ماشینیروش حفاری دست
و ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 5سطح زمین تا عمق 

 متری از 30حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله 
 .مرکز محل حفاری شده

 090104 

  

 مترطول 4،646،000

 متر و 3حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
رفتی خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آب

شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از 
 برای) مانند کالم شل(روش حفاری دستی یا ماشینی

و ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 10 تا 5عمق بیش از 
 متری از 30حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله 

 .مرکز محل حفاری شده

 090105 

  

 مترطول 6،195،000

 متر و 3به قطر داخلی حفاری مخزن عمودی چاه 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 

 برایشامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده 
 عمق بیش برای) مانند کالم شل(روش حفاری ماشینی

و حمل مواد ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 15 تا 10از 
  متری از مرکز محل30حاصل از حفاری تا فاصله 

 .حفاری شده

 090106 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترطول 9،293،000

 متر و 3حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از 

 عمق بیش برای) مانند کالم شل(روش حفاری ماشینی
و حمل ) مینیزیر تراز آب زیر ز( متر 20 تا 15از 

 متری از مرکز 30مواد حاصل از حفاری تا فاصله 
 .محل حفاری شده

 090107 

  

 مترطول 12،391،000

 متر و 3حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از 

برای عمق ) انند کالم شلم(روش حفاری ماشینی 
و ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 25 تا 20بیش از 

 متری از 30حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله 
 .مرکز محل حفاری شده

 090108 

  

 مترطول 15،488،000

 متر و 3حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 

ل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از شام
برای عمق ) مانند کالم شل(روش حفاری ماشینی 

و ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 30 تا 25بیش از 
 متری از 30حمل مواد حاصل از حفاری تا فاصله 

 .مرکز محل حفاری شده

 090109 

  

 مترطول 3،762،000

 در  ،090109  تا090104بها نسبت به ردیفهای  اضافه
دانه با  صورتیکه حفاری در زمینهای آبرفتی درشت

 میلیمتر و شن 100سنگ به قطر بیش از  ترکیبی از قلوه
ای که  گونه تی انجام گیرد، بهلهمراه ماسه و ماسه سی به

چاه در اثر خاکبرداری بصورت وزنی پایین بتنی بدنه 
 .نرود و نیاز به بارگذاری روی چاه باشد

 090110 

  

 مترطول 9،219،000

 در  ،090109 تا 090104بها نسبت به ردیفهای  اضافه
صورتیکه حفاری در زمینهای سنگی یا کنگلومرای 

بتنی ای که برای پایین بردن بدنه  گونه انجام گیرد، به
ای یا مواد منفجره  چاه، استفاده از دستگاههای ضربه

 .نیاز باشد

 090111 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 مترمکعب 639،000

تهیه، و ) به منظور سنگ چینی(خزن عمودی حفاری م
به درون ) الشه سنگ(حمل و ریختن مصالح سنگی 

 .چاه

 090112 

  

 مترمکعب 438،500

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته شده طبیعی یا 
 کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای 400شکسته با 

 و کنترل) با لوله ترمی یا پمپ بتن(بندی کف چاه  آب
 تراز آب درون چاه در حین بت نگه داشتنو ثا
 20اجرای یک الیه بتن به ضخامت سپس ریزی، و  بتن
پس از تخلیه آب درون ( سانتیمتر در کف چاه 30تا 
 ).چاه

 090113 

  
 کیلوگرم سیمان 32

 090114 و 090103ردیفهای  بها نسبت به اضافه
 .در بتن 5نوع ضدسولفات   درصورت استفاده ازسیمان

 090114 

  

 مقطوع 1،596،000
پمپاژ و تخلیه آب درون چاه مخزنی و شستشوی 

 .درون چاه پس از گیرش بتن کف
 090201 

  

 نوبت 6،301،000

نصب، استقرار و تنظیم دستگاه حفاری افقی برای 
 .های افقی در هر تراز درون چاه حفاری گالری

 090202 

  
 گمانه 1،227،000

اری افقی برای حفاری جابجایی و تنظیم دستگاه حف
 .هر گمانه افقی در هر تراز

 090203 

  
 مترطول 1،059،000

به قطر تا افقی های  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 . متر10 اینچ و عمق تا 10

 090204 

  
 مترطول 1،073،000

به قطر تا افقی های  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 . متر20 متر تا 10 اینچ و عمق بیش از 10

 090205 

  
 مترطول 1،227،000

به قطر تا افقی های  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 . متر30 متر تا 20 اینچ و عمق بیش از 10

 090206 

  
 مترطول 1،380،000

به قطر تا افقی های  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 . متر40 متر تا 30 اینچ و عمق بیش از 10

 090207 

  

 مترطول 286،500

 اینچ همراه با 6تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر 
 در قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداری موقت

 .های افقی گمانه

 090208 

  

 مترطول 324،000

 اینچ همراه با 8تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر 
 در قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداری موقت

 .های افقی گمانه

 090209 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای

  

 عدد 650،500

 با ته بند فلزی و )به طول یک متر (تهیه و نصب لوله
آببندی شده برای نصب در محل گمانه افقی و بدنه 

 .های مشبک چاه از جنس لوله

 090210 

  
 عدد 3،157،000

 اینچ بر روی 6تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 
 .فلنجهای نصب شده بر روی بدنه چاه

 090301 

  
 عدد 4،975،000

 اینچ بر روی 8تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 
 .فلنجهای نصب شده بر روی بدنه چاه

 090302 

  

 عدد  
 اینچ بر روی 10تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 
 .فلنجهای نصب شده بر روی بدنه چاه

 090303 

  

 مترطول 59،800

تهیه و نصب لوله میل فرمان گالوانیزه به قطر یک و 
ینچ از روی کالهک شیر تا سطح فوقانی یک دوم ا

های گالوانیزه و بوشن پالستیکی یا  چاه همراه با بست
 .مشابه

 090304 

  
 عدد  

تهیه و کارگذاری تبدیلی فلنج به شیر از جنس 
 .همراه متعلقات الزم هبگالوانیزه 

 090305 
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 1  پیوست
 

 .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسری  و هزینه  عمومی  باالسری هزینه  به  طور کلی ، به  باالسری هزینه
 
   عمومی  باالسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  آنها را به توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 .  و خدمات ، تدارکات  ومالی ،اموراداری ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی تمزد نیروی دس هزینه .1ـ1
 .  دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه  هزینه انضمام ، به) کارفرما سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه هزینه .2ـ1
 .شود  می  انجام  عمومی  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل ینههز .3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینه .4ـ1
 .  دفتر مرکزی  نگهداری هزینه .5ـ1
 . ر مرکزی دفت  دفتری  وسایل  استهالک هزینه .6ـ1
 .  دفتر مرکزی ، و سوخت ، برق  آب هزینه .7ـ1
 .  دفتر مرکزی  و پست  مخابرات هزینه .8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی هزینه .9ـ1
 .  دفتر مرکزی  التحریر و ملزومات  لوازم هزینه .10ـ1
 .  در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ  فتوکپی هزینه .11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه هزینه .12ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت هزینه .13ـ1
 .، و مانند آنها  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه ، شامل  متفرقه های هزینه .14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض هزینه .15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره گذاری   سرمایه هزینه .16ـ1
 .ای دفتر مرکزی  دستگاهها و تجهیزات رایانههزینه .17ـ1
  کار  باال سری هزینه. 2

 : در زیر ه شد  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه .1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه هزینه .1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی هزینه .2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت ههزین .2ـ2
 .  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت هزینه .1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش  نامه  ضمانت هزینه .2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه  نامه  ضمانت هزینه .3ـ2ـ2
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 .  مالیات هزینه .3ـ2
 .  کارآموزی  صندوق هزینه .4ـ2
 .سود پیمانکار .5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های ینههز .6ـ2
  ، هزینه همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری ، دفتر فنی  کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروی هزینه .1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن ه بها و هزین  فهرست های  ردیف  در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی هزینه .2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران هزینه .3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه هزینه .4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای هزینه .5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی هزینه .6ـ6ـ2
 . های متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،   پست های هزینه .7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات رای ب  نقلیه  وسیله  تامین هزینه .8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینه .9ـ6ـ2
 .های پیمانکار  آزمایش هزینه .10ـ6ـ2

 . و حفاظت کار)HSE(های مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست  هزینه .11ـ6ـ2
 . کار  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه .7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه .1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه هزینه .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه هزینه .3ـ7ـ2
 .  پروژه  و کنترل  ریزی  برنامه های هزینه .4ـ7ـ2
 .  موقت حویل ت  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداری های هزینه .5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه .6ـ7ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی  جزو هزینه آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی هزینه )1  توضیح
 .  است  نشده منظور   باالسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض  هزینه  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای )2 توضیح
  منظور   باالسری های  هزینه آنها در  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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 ای  منطقه جدول ضریب
 

 ضریب نام مناطق ردیف
 00/1 .های تهران و اصفهان استان 1

2 
 

 .های مازندران، فارس، سمنان، مرکزی، قم، قزوین و گلستان استان
 .شهرستان مشهد از استان خراسان رضوی

 . همدان، لرستان، کرمان و یزدهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، استان

 .نیشابور، سبزوار و چناران از استان خراسان رضوی شهرستانهای تربت حیدریه، کاشمر، خلیل آباد،  
سر، دودانگه، چهاردانگه، بندپی، بلده و کجور و دهستانهای لفور و راستوپی، چالو،  بخشهای یانه

 .ندرانهزار و اشکور از استان ماز نمارستان، دو هزار، سه

05/1 

3 

 .های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، گیالن، چهارمحال و بختیاری استان
ریز و  شهرستانهای جهرم، داراب، فیروزآباد، کازرون، الرستان، المرد، ممسنی، اقلید، سپیدان و نی

 .بخشهای سرچهان و کوهمره سرخی از استان فارس
جام، سرخس، رشتخوار، بردسکن، فریمان، خواف و تایباد  قوچان، تربتشهرستانهای فردوس، گناباد، 

 .از استان خراسان رضوی
 .شهرستانهای شیروان، بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، اسفراین و فاروج از استان خراسان شمالی

 .شهرستانهای بیرجند، سربیشه و قائن از استان خراسان جنوبی
 .ن از استان گلستانتپه و داشلی برو بخشهای مراوه

10/1 

4 

 .های ایالم، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد استان
 .گز و بخش باجگیران از استان خراسان رضوی شهرستانهای کالت و در

 .شهرستان نهبندان از استان خراسان جنوبی
 .شهرستان طبس از استان یزد

 . بخش راز و جرگالن از استان خراسان شمالی

15/1 

 25/1 .استان سیستان و بلوچستان 5
 35/1 .های بوشهر و هرمزگان جزایر استان 6

 
های این  ای به شرح جدول باال، هنگام تهیه برآورد بر حسب محل اجرای پروژه، به برآورد هزینه که بر اساس ردیف ضریب منطقه

 .شود فهرست بها تعیین شده اعمال می
   در هر منطقه  کار واقع  ریالی  اوزان  از متوسط ،ای  منطقه  ضریبد، باش  منطقه  از یک ش کار در بی  اجرای  محل که در صورتی

 .شود  و در برآورد منظور میآید  می  دست به
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 اند بها منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست. 3پیوست 

 
 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می ای، کاره  پیمان  موضوع در چارچوباگر 

بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق  بهای منضم به پیمان برای کار جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیش فهرستدر چنانچه  .1
 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 

بینی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید  بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش ه برای کار جدید ابالغی در فهرستک در صورتی .2
ای، پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر  های باالسری، منطقه مانند هزینه(از همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پیمان " عینا

های قیمتهای جدید با درنظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا  شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف ه میاستفاد) ضریبهای مربوط
 . درصد است25

   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  بند، تجهیزات  این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره
، حداکثر   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان در اسناد و مدارک

 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25تا 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


