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   کاربرد دستورالعمل
  
،  ، کلیات) کاربرد دستورالعمل (  دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیده چاه   بهاي اختصار فهرست  به  که چاه   رشته  واحد پایه  بهاي فهرست. 1

  :  زیر است شرح   بها، به  فهرست هاي ها و پیوست  واحد ردیف  و بهاي  فصلها، شرح مقدمه
  ، باالسري هاي  هزینه  اقالم شرح) 1 پیوست
  .جدیدهاي کار) 2 پیوست

   بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه نحوه. 2
   که در مواردي.  قرار دهد  را زیر پوشش چاه   رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوي  بها، به  فهرست این  هاي ردیف  شرح. 1ـ2

   مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست این  هاي ردیف   با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که اي  ویژه  و اجرایی  فنی مشخصات
  عنوان  و به  شده  مشخص  ستاره ها، با عالمت  ردیف این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره بوط مر  گروه  ودر انتهاي ، تهیه  اقالم  آن براي

 ،هاي دوره مبناي این فهرست  و بر اساس قیمت  قیمت  تجزیه دار، با روش ستاره  هاي ردیف واحد  بهاي. شوند  می دار نامیده  ستاره ردیف
  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف   پرداخت  براي  دستورالعملی هرگاه. شود  می ج مورد نظر در و در برابر ردیف محاسبه

  .گردد  می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهاي 
 با  هر فصل  هاي ردیف،  جدید در آینده  هاي ردیف   درج مورد نیاز و امکان  هاي ردیف  به  دسترسی منظور سهولت  بها، به  فهرست در این. 2ـ2

   رقم  شش بها، شامل فهرست  هاي ردیف  شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره اي  جداگانه گروهها یا زیر فصلهاي  آنها، به ماهیت  به توجه
 در هر   ردیف شماره  آخر، به ، و دو رقم  یا زیر فصل  گروه ماره ش  به  بعدي ، دو رقم  فصل  شماره  به  اول ، دو رقم  چپ  از سمت ترتیب  به  که است
  .  است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل گروه

 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهاي  درصدي صورت  آنها به  فصلها، بهاي  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک براي. 3ـ2
   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهاي بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره اي  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین

  .شوند  می  محسوب پایه  هاي ردیف   اقالم  این  حالت در این.  شود  درج  یاد شده  ردیف گردد، در مقابل  می محاسبه
  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهاي ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح که   واحد ردیفهایی بهاي. 4ـ2

  .شوند  می دار محسوب ستاره  هاي ردیف نیز   اقالم شوند و این می
  ، باید هنگام4ـ2 بند   موضوع غیرپایۀ  هاي ردیفواحد   ، و بهاي)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع غیرپایه  هاي ردیف واحد   و بهاي شرح. 5ـ2

  . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجراي  برآورد هزینه بررسی
  هاي ردیف برآورد   مبلغ  جمع  به ، نسبت دار ستاره  هاي ردیف برآورد   مبلغ جمعشود، چنانچه  از طریق مناقصه واگذار می   که در کارهایی .6ـ2

  دستگاه الزم است درصد باشد،) 20(بیست بیشتر از  ،  رشتهاین در ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمالبدون)   و غیرپایه پایه(  بها ستفهر
به ،   مربوط  قیمت  با تجزیه همراهپس از تصویب،  را،   رشته  در آن دار هستار  هاي ردیفتمامی  واحد   و بهاي ، شرح   مناقصه  از انجام  قبل اجرایی

   شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال و نظارت راهبردي رییس جمهورریزي برنامهمعاونت  در،   فنی  عالی  شورايدبیرخانه
  .اهد بوددرصد خو) 10(شود، سقف یاد شده ده   در کارهایی که از طریق ترك مناقصه واگذار می. قرار گیرد  عمل ، مالك  فنی عالی

   تعیین  روش  زیر، طبق هاي ، ضریب آن  به  مربوط غیر پایۀ  هاي ردیف بها و   فهرست این  هاي ردیف واحد   بهاي جمع  برآورد، به  تهیه هنگام. 7ـ2
  .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند  شده

 براي کارهایی که به صورت مناقصه و 30/1، برابر   است  شده  درج3   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  که  باالسري ضریب .1ـ7ـ2
  .شوند  براي کارهایی که به صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می20/1برابر 
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  هاي فردی   و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی هاي  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ براي. 8ـ2
   واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهاي ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیري ، اندازه  مربوط غیر پایه  هاي ردیف بها و   فهرست این

  .شود  می ، تهیه ردیفهاست
،   فصل ، مبلغ هر فصل  به مربوط  هاي ردیف   مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست  در این

  مدارك به. بود  کار خواهد  اجراي  برآورد هزینۀ، کهآید  می دست  کار موردنظر، به  بها براي فهرست  هاي ردیف   مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ و از جمع
  برآورد هزینه( منضم به پیمان  بها و مقادیرکار  فهرست عنوان به،   شده  تهیه ، مجموعۀ  شده ، ضمیمه1   فصلها و پیوست ، مقدمۀ ، کلیات یادشده
  .شود  می  نامیده،) کار اجراي

   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع ، وتجهیزات  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 براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت آنها را، که
  . کند  درج  پیمان خصوصی

  ها و مقادیر یا برآورد هزینه ب ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که در کارهایی. 4
. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجراي

 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می ه کار تهی  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
یکدیگر   کار، به  اجراي  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف بخشهاي

  .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  براي ارگاه ک  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق
در زیر موارد االمکان  ، سعی شده است حتی1388براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .5

مچنان متوجه استفاده کنندگان گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت ه براي مواردي که ممکن است عالمت. اصالحی، عالمت گذاري شود
  .است
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   کلیات
  
  . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزاي ها و شرح  فصل ، مقدمۀ مفاد کلیات. 1
 از   واحد هر یک  بهاي ه، بلک  کار نیست  کامل  مشخصات  کنندة  تعیین  تنهایی ، به ها و کلیات  فصل  در مقدمۀ  شده  درج  ها و شرح    ردیف  شرح. 2

 و بهـا    فهرسـت   در ایـن   شـده   تعیـین   شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها در صورتی   ردیف
  . باشد  داشته  مطابقتردیف مورد نظر

،   انسانی  نیروي کارگیري  و به  تأمین هاي  هزینه  و شامل  بوده چاه  رشتۀ  به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این هاي قیمت. 3
  ، اتالف  در کارگاه  مصالح جایی ، جابه  مصالح  و باراندازي ، حمل ، بارگیري ، تهیه  مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت ماشین
  بینی  بها پیش  فهرست این  هاي ردیف واحد  ، در بهاي) مورد برحسب ( اندازي  و راه  آزمایش هزینۀ.  است کار   کامل ، اجراي  طور کلی ، وبه مصالح

  .  است شده
،   زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  بها، قیمتهاي  فهرست  این قیمتهاي. 4

 بها یا   آن  بها براي  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  کار را مشکلتر یا مخصوص  اجراي  دیگر که  و کیفیات ، باراندازي ، حمل يبارگیر
  .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش اضافه

به  .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به  کار منضم ي اجرا  در برآورد هزینه  که ، در صورتی  باالسري  ضریب  به  مربوط مبلغ .5
  .باشد  در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمیها  یا هزینهها بینی این ضریب عبارت دیگر در صورت عدم پیش

 روز یا   با قیمتهاي  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهاي ست فهر  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  فصلهاي  از مقایسۀ  گیري 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 براي ، مفاد آن  است شده   برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش. 7
 و دستور   اجرایی هاي  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 باراندازي  حمل  بارگیري هزینه. 10

  .شود  می  پرداخت  کارگاه  تجهیز و برچیدن فصل  هاي ردیف از   با استفاده  فوالدي هاي 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  و صورت، دستور کارها  اجرایی هاي  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها، بر اساس گیري اندازه. 12

،   است  شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیري  اندازه  براي اي  ویژه  روش  که در مواردي.گیرد  می  فصلها صورت  و مقدمه  مفاد کلیات  به با توجه
  .شود  می  انجام  شده  تعیین روش  به گیري اندازه

  ریزي  و شن  لوله ، نصب  زمین بندي ، مانند طبقه  آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی شود و امکان ی م  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی. 13
  ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجراي  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی هاي  آنها با نقشه  جدار، باید مطابقت دور لوله

  . شوند  جلسه مشاور، صورت
  .  کارفرماست عهده  به آن  به  مربوط هاي  هزینه  و پرداخت  حفر چاه  براي  مجوز الزم کسب. 14
  .شود  پیمانکار می  تحویل  جلسه  صورت  و طی  مشاور تعیین  کارفرما یا مهندس وسیله  به  چاه  حفاري محل. 15
  هاي  هزینه  و پرداخت  آن  باشد، انجام  دسترسی راه  نیاز به  حفاري  در محل  حفاري  و استقرار دستگاههاي  حفاري  وسایل  بردن  براي چنانچه. 16

  .  کارفرماست عهده  به مربوط
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   بیشتر باشد، بابت برداري نمونه  مشاور نیاز به  مهندس تشخیص ، به  یا کیفیت آب طبقات  تغییر جنس علت  به ها، چنانچه  چاه در حفاري. 17
  .گیرد  نمی  صورت  پرداختی  اضافی برداري نمونه

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

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

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

د، به ازاي هر روز مازاد بر سه روز اول، ده متر از بهاي در صورتی که دستگاه حفاري بدون قصور پیمانکار، بیش از سه روز متوقف بمان. 20
  . ردیف عمق حفاري مربوط در وجه پیمانکار قابل پرداخت است

  .  است  شده  محاسبه1391   سال  چهارم  ماهه  سه هاي  قیمت بها بر مبناي  فهرست این. 12
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    کارگاه تجهیز و برچیدن.   اول فصل
  

   مقدمه
  
  .  زیر است شرح  به چاه حلقه براي هر  کارگاه ز و برچیدن تجهی عملیات. 1
  .  الزم  با تجهیزات  حفاري  گروه  براي  مناسب  مسکن تأمین. 1-1
ي  حفار براي (  حفاري  گل  و ایجاد حوضچه  حفاري  استقرار دستگاه  محل  کردن ، آماده)  و غیره  تعمیرات  انبار، محل تأمین ( استقرار کارگاه. 1-2

  ). اي  ضربه-   و دورانی دورانی
  .  حفاري  عملیات  و مصرف  حفاري  گروه  مصرف  براي  آب تأمین. 1-3
  .  کارگاه  و تمیز کردن  مواد زاید از محل  کردن خارج. 1-4
   کسري  که  کارگاه  تجهیز و برچیدن  کامل  از هزینه  برآورد، ضریبی  تهیه  نیاز ندارند، هنگام  کامل صورت  را به  پیشگفته  عملیات  که در کارهایی 

  .شود  می پیمانکار انجام   به گردد و پرداخت  می  مقدار درج  در ستون  مربوط  ردیف  و در مقابل باشد تعیین  می از عدد یک
 یاد   در دفترچه  که ، در مورد راههایی  است  و ترابري  راه  وزارت  مسافات  دفترچه  آخرین  طبق  راه ترین ، نزدیک  حمل  فاصله  تعیین مبناي. 2 

  .شود  می  تعیین  حمل  مشاور، مسافت  نظر مهندس ، طبق  راه  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  براي  مسافتی شده
 و  کارگاه بهمحل دفتر مرکزي شرکت پیمانکار ر  از شه  حمل  و پمپاژ، فاصله پیمایی ، چاه  حفاري  دستگاههاي  حمل  فاصله  تعیین براي. 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 اشد و حمل کارفرما ب عهده  به  خرید لوله شود که  می  پرداخت  مواردي ، تنها براي011001  ردیف. 4
  :گردد  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینه  پرداخت  براي  لوله مبدأ حمل. شود  می گیري  اندازه  نقشه ، طبق  حمل  هزینه  محاسبه  براي  لوله وزن. 5
 خرید   براي  شود، مبدأ حمل  خریداري  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع هیه یا مرکز ت  داخلی هاي ، مستقیماً از کارخانه  لوله  که در صورتی. 1ـ5

تأیید   باید قبالً به  خرید یا تحویل  محل  حالت در این. باشد  می  تحویل  مرکز، محل  خریدهاي  و براي  کارخانه  محل  داخلی هاي از کارخانه
  . کارفرما برسد  مشاور و تصویب مهندس

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

  .شود براي پرداخت هزینه حمل به شرح زیر تعیین می مبدا حمل میلگرد و سیمان،. 6
در این حالت، . هاي داخلی خریداري شود، مبدا حمل، محل کارخانه مربوط است  از کارخانه" مستقیمادر صورتیکه سیمان و میلگرد. 6-1

  . به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد"محل خرید باید قبال
انه سیمان یا کارخانه هاي داخلی خریداري نشود، مبدا حمل، محل نزدیکترین کارخ  از کارخانه"در صورتیکه سیمان و میلگرد مستقیما. 6-2

  .کند، خواهد بود که کاالي موردنظر را در زمان خرید تولید می) حسب مورد(ذوب آهن 
 کیلومتر باشد، طبق ردیفهاي حمل میلگرد و سیمان پاکتی 450تا )  مقصد–مبدا (بهاي حمل سیمان فله در صورتی که مسافت حمل . 7

 به تمام 5/1 ضریب لیلومتر باشد، براساس ردیفهاي حمل میلگرد و سیمان پاکتی با اعما ک450از  شود و اگر مسافت حمل بیش پرداخت می
  .شود  کیلومتر پرداخت می30طول مسیر پس از کسر 

 درصد، پرداخت 30 حمل میلگرد و سیمان در راههاي خاکی و شنی انجام شود، بهاي ردیفهاي مربوط در این فصل به اضافه تیکه درصور.8
  .شود می
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)ریال(کل يبها مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

29،117،000 مقطوع
 متر، با 1000تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا

.دستگاه حفاري ضربه اي
 010101

  مقطوع  58،234،000
 متر، با 3000تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا

  .دستگاه حفاري ضربه اي
 010102  

  مقطوع  87،351،000
 متر، با 6000تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا

  .دستگاه حفاري ضربه اي
 010103  

  مقطوع  63،866،000
 متر، با 1000تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا

  .دستگاه حفاري دورانی
 010201  

  مقطوع  127،731،000
 متر، با 3000تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا

  .اه حفاري دورانیدستگ
 010202  

  مقطوع  191،597،000
 متر، با 6000تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا

  .دستگاه حفاري دورانی
 010203  

  مقطوع  76،851،000
 متر، با 1000تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا

  .دستگاه حفاري دورانی ضربه اي
 010301  

  مقطوع  153،701،000
 متر، با 3000 برچیدن کارگاه براي حفاري تاتجهیز و

  .دستگاه حفاري دورانی ضربه اي
 010302  

  مقطوع  230،552،000
 متر، با 6000تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا

  .دستگاه حفاري دورانی ضربه اي
 010303  

  حلقه چاه  3،256،000
تجهیز و برچیدن کارگاه براي آزمایش پمپاژ یا چاه 

  .اییپیم
 010401  

  حلقه چاه  7،444،000
آوري دستگاه حفاري  و جمع  نصب جابجایی،

  .اي ضربه
 010501  

  010502   .آوري دستگاه حفاري دورانی نصب و جمعجابجایی،   حلقه چاه  11،177،000

  حلقه چاه  17،440،000
آوري دستگاه حفاري دورانی  نصب و جمعجابجایی، 

  .اي ضربه
 301050  

  کیلومتر  9،960

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاري ضربه اي به
 متر، در1000مربوط و پرسنل براي حفاري تا 

  .هاي آسفالتی جاده

 010601  

  کیلومتر  12،900

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاري ضربه اي به
هاي  جاده متر، در 1000مربوط و پرسنل براي حفاري تا

.خاکی

 010602  
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)ریال(کل يبها مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  کیلومتر  19،900

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاري ضربه اي به
 متر، در 3000مربوط و پرسنل براي حفاري تا

.هاي آسفالتی جاده

 010603  

  کیلومتر  25،900

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاري ضربه اي به
 متر، در 3000مربوط و پرسنل براي حفاري تا

.هاي خاکی جاده

 010604  

  کیلومتر  29،900

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاري ضربه اي به
 متر، در 6000مربوط و پرسنل براي حفاري تا

.هاي آسفالتی جاده

 010605  

  کیلومتر  38،800

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاري ضربه اي به
 متر، در 6000مربوط و پرسنل براي حفاري تا

.هاي خاکی جاده

 010606  

  کیلومتر  35،500

هر  حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي به
 1000تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري تا

  .متر، در جاده هاي آسفالتی

 010701  

  کیلومتر  46،200

حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي 
هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري  به
  . متر، در جاده هاي خاکی1000ات

 010702  

  کیلومتر  71،000

حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي 
هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري  به
  . متر، در جاده هاي آسفالتی3000تا

 010703  

  کیلومتر  92،400

حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي 
تعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري هرتعداد و م به
  . متر، در جاده هاي خاکی3000تا

 010704  

  کیلومتر  106،500

هر  حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي به
تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري 

  . متر، در جاده هاي آسفالتی6000تا

 010705  

  کیلومتر  138،500

هر  رانی و دورانی ضربه اي بهحمل دستگاه حفاري دو
تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري 

  . متر، در جاده هاي خاکی6000تا

 010706  

  کیلومتر  5،830
حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در 

.هاي آسفالتی جاده
 010801  
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)ریال(کل يبها مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  کیلومتر  7،580
حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در 

.کیهاي خا جاده
 010802  

  کیلومتر  8،000
حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل 

  .مربوط در جاده هاي آسفالتی براي هر دستگاه
 010901  

  کیلومتر  10،400
حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل 

  .مربوط در جاده هاي خاکی براي هر دستگاه
 010902  

  011001   . کیلومتر و باراندازي30ل تابارگیري لوله، حم  تن  216،000

  کیلومتر -تن   680
 30مازاد بر حمل لوله در جاده هاي آسفالتی نسبت به

  .کیلومتر
 011002  

  کیلومتر -تن   900
 30مازاد بر حمل لوله درجاده هاي خاکی نسبت به

  .کیلومتر
 011003  

  مقطوع  220،666،000

و اجراي یک تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري 
 متر از تراز 30حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد تا عمق 
  .مبناي زمین، همراه با گالریهاي شعایی

 011101  

  کیلومتر  38،500

شامل (حمل تجهیزات حفاري و پمپاژ بارگیري و 
بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیري مجهز به تجهیزات 
حفاري، ابزار آالت، کانتینر لوازم، دستگاه جک 

گالریهاي شعاعی و تجهیزات آبکشی و پمپاژ حفاري 
و افراد براي ) و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز

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

 011102  

  کیلومتر  55،500

شامل (حمل تجهیزات حفاري و پمپاژ بارگیري و 
بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیري مجهز به تجهیزات 

ري، ابزار آالت، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفا
حفاري گالریهاي شعاعی و تجهیزات آبکشی و پمپاژ 

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

  .هاي خاکی جاده

 011103  

  مترمکعب  408،500

 هر هاي مشبک یا غیر مشبک با بارگیري انواع لوله
مانند،  جنس و قطر که در گالریهاي شعاعی باقی می

سی . وي. هاي فایبرگالس، پلی اتیلن، پی اعم از لوله
  . کیلومتر و بار اندازي30فشرده و یا مشابه، وحمل تا 

 011104  
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)ریال(کل يبها مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

455  
 -مترمکعب 
  کیلومتر

موضوع ردیف (حمل انواع لوله با هر قطر و جنس 
 30بت به مازاد بر هاي آسفالتی نس در جاده) 011104
  .کیلومتر

 011105  

630  
 -مترمکعب 
  کیلومتر

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

 011106  

   کیلومتر-تن   720
 30گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل

  .متر کیلو75کیلومتر تا فاصله 
 011107  

   کیلومتر-تن   485
 75گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل

  . کیلومتر150کیلومتر تا فاصله 
 011108  

   کیلومتر-تن   305
 150گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل

  . کیلومتر300کیلومتر تا فاصله 
 011109  

   کیلومتر-تن   250
 300و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر گرد  حمل میل

  . کیلومتر450کیلومتر تا فاصله 
 011110  

   کیلومتر-تن   215
 450گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل

  . کیلومتر750کیلومتر تا فاصله 
 011111  

   کیلومتر-تن   180
 750گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل

  .کیلومتر
 011112  
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    دستی روش  به حفاري.   دوم فصل
  

   مقدمه
  
  .شود  می ، اضافه020104 تا 020101  هاي ردیف  قیمت   درصد به50 شود،   انجام  سخت هاي زمین در  زنی  چاه  که در صورتی. 1
  .شود  می ، اضافه020304  تا020301  هاي ردیف  قیمت   درصد به50 شود،   انجام  سخت هاي زمین در  زنی  چاه  که در صورتی. 2
  .شود  می  اضافه  میله زنی چاه  هاي ردیف  قیمت   درصد به20 شود،   انجام  در گالري  حفاري  که در صورتی. 3
در زیر   زنی چاه  هاي ردیف   درصداز قیمت5 شود،  تأمین  کارفرما  توسط کش  کف ، الکتروپمپ  آب  زیر سطح  در حفاري  که در صورتی. 4

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

  .شود  کسر می  آب  در زیر سطح زنی چاه  هاي ردیف
   درصد از قیمت18 شود،   کارفرماتأمین  و ژنراتور توسط کش  کف پمپ، کمپرسور، الکترو  آب  زیر سطح  در حفاري  که در صورتی. 6

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

299،500 مترمکعب

چاه زنی میله در زمینهاي نرم و باالي سطح آب، تا 
 متري اطراف 15اع  متر و حمل خاك تا شع20عمق 

.چاه

 020101  

  مترمکعب  416،500

چاه زنی میله در زمینهاي نرم و باالي سطح آب، از 
 متري 15 متر و حمل خاك تا شعاع 30 تا20عمق 

  .اطراف چاه

 020102  

  مترمکعب  491،000

چاه زنی میله در زمینهاي نرم و باالي سطح آب، از 
 متري 15  متر و حمل خاك تا شعاع40 تا30عمق 

  .اطراف چاه

 020103  

  مترمکعب  569،500

چاه زنی میله در زمینهاي نرم و باالي سطح آب، از 
 متري 15 متر و حمل خاك تا شعاع 50 تا40عمق 

  .اطراف چاه

 020104  

  مترمکعب  1،196،000

چاه زنی میله در زمینهاي سنگی و باالي سطح آب، با 
واد منفجره و یا استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، م

 متر و حمل مواد حاصل 20وسایل مشابه آن، تا عمق 
  . متري اطراف چاه15تا شعاع 

 020201  

  مترمکعب  1،571،000

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

واد  متر و حمل م30 تا20وسایل مشابه آن، از عمق 
  . متري اطراف چاه15حاصل تا شعاع 

 020202  

  مترمکعب  2،217،000

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

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

 020203  

  مترمکعب  2،448،000

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

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

 020204  

  مترمکعب  856،500

ا چاه زنی میله در زمینهاي نرم و زیر سطح آب، ب
 متري و حمل 20استفاده از تلمبه موتوري، تا عمق 

  . متري اطراف چاه15خاك تاشعاع 

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

  مترمکعب  1،197،000

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

  . متري اطراف چاه15خاك تا شعاع 

 020302  

  رمکعبمت  1،341،000

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

  . متري اطراف چاه15حمل خاك تا شعاع 

 020303  

  مترمکعب  1،516،000

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

  . متري اطراف چاه15خاك تا شعاع حمل 

 020304  

  مترمکعب  1،700،000

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

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

 020401  

  مترمکعب  2،251،000

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

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

  .چاه

 020402  

  مترمکعب  2،597،000

ی و زیر سطح آب با چاه زنی میله در زمینهاي سنگ
استفاده از تلمبه موتوري و کمپرسور، قلم و چکش، 

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

.چاه

 020403  

  مترمکعب  2،907،000

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

 50 تا40مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 
 متري اطراف 15متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 

  .چاه

 020404  
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   اي  ضربه روش   به حفاري.   سوم فصل
  

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

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

  .روي آن ثبت گرددبر 
هاي حفاري لحاظ گردیده است و پیمانکار باید نسبت به برداشت و نگهداري آن در ظروفی که توسط  برداري از آب چاه در هزینه نمونه. 3

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

355،000 مترطول
 8قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به

.3 متر و برداشت متر نمونه از هر50اینچ، تا عمق 
 030101

  مترطول  369،500

 8قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر100 تا 50اینچ، از عمق 

  .متر

 030102  

  مترطول  391،500

 8قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر150 تا100اینچ، از عمق 

  .متر

 030103  

  مترطول  412،500

 8قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 200 تا150اینچ، از عمق 

  .رمت

 030104  

  مترطول  448،500

 8قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر250 تا200اینچ، از عمق 

  .متر

 030105  

  مترطول  491،000

 8قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر300 تا250اینچ، از عمق 

  .متر

 030106  

  مترطول  377،500
 10قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به

  . متر3 متر و برداشت نمونه از هر50اینچ، تا عمق 
 030201  

  مترطول  391،500

 10قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر100 تا50اینچ، از عمق 

  .متر

 030202  

  مترطول  412،500

 10قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 150 تا100اینچ، از عمق 

  .متر

 030203  

  مترطول  448،500

 10قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 200 تا150اینچ، ازعمق 

  .متر

 030204  

  مترطول  491،000

 10قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 250 تا200اینچ، از عمق 

  . متر3

 030205  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  حدوا  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  555،000

 10قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 300 تا250اینچ، از عمق 

  . متر3

 030206  

  مترطول  399،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینچ، تا عمق 12
  .متر

 030301  

  مترطول  412،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50 اینچ، از عمق12
  .ر مت3

 030302  

  مترطول  440،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 12

  . متر3هر 

 030303  

  مترطول  483،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 12
  . متر3ر ه

 030304  

  مترطول  534،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 12

  . متر3هر 

 030305  

  مترطول  606،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
ه از  متر و برداشت نمون300 تا250 اینچ، از عمق 12

  . متر3هر 

 030306  

  مترطول  420،000

روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی،  حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینچ، تا عمق 14قطر به
  . متر3

 030401  

  مترطول  440،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
ز هر  متر و برداشت نمونه ا100 تا50 اینچ، از عمق 14
  . متر3

 030402  

  مترطول  483،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 14
  . متر3هر 

 030403  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  حدوا  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  534،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
مونه از  متر و برداشت ن200 تا150 اینچ، از عمق 14
  . متر3هر 

 030404  

  مترطول  590،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق14
  . متر3هر 

 030405  

  مترطول  662،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
اشت نمونه از  متر و برد300 تا250 اینچ، از عمق 14
  . متر3هر 

 030406  

  مترطول  456،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینچ ، تا عمق 16
  .متر

 030501  

  مترطول  483،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
شت نمونه از هر  متر و بردا100 تا50 اینچ، از عمق 16
  . متر3

 030502  

  مترطول  520،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 16
  . متر3هر 

 030503  

  مترطول  576،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
و برداشت نمونه از  متر 200 تا150 اینچ، از عمق 16
  . متر3هر 

 030504  

  مترطول  640،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 16
  . متر3هر 

 030505  

  مترطول  726،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 16
  . متر3هر 

 030506  

  مترطول  491،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینچ، تا عمق 18
  .متر

 030601  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  حدوا  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  520،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
متر و برداشت نمونه از هر  100 تا50 اینچ، از عمق 18
  . متر3

 030602  

  مترطول  555،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 18
  . متر3هر 

 030603  

  مترطول  627،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 200تا 150 اینچ، از عمق 18
  . متر3هر 

 030604  

  مترطول  704،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 18
  . متر3هر 

 030605  

  مترطول  798،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250ق  اینچ، از عم18
  . متر3هر 

 030606  

  مترطول  520،500
 20قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به

  . متر3 متر و برداشت نمونه از هر 25اینچ، تا عمق 
 030701  

  مترطول  534،000

 20قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 50 تا25اینچ، از عمق 

  .متر

 030702  

  مترطول  555،000

 20قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50اینچ، از عمق 

  .متر

 030703  

  مترطول  606،000

 20قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 150 تا100اینچ، از عمق 

  .متر

 030704  

  مترطول  683،500

 20قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 200 تا150اینچ، از عمق 

  .متر

 030705  

  مترطول  768،500

 20قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 250 تا200عمق اینچ، از 

  . متر3

 030706  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  حدوا  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  875،500

 20قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 300 تا250اینچ، از عمق 

  . متر3

 030707  

  مترطول  542،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 25، تا عمق  اینچ22
  .متر

 030801  

  مترطول  563،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 50 تا25 اینچ، از عمق 22
  . متر3

 030802  

  مترطول  606،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50ز عمق  اینچ، ا22
  . متر3

 030803  

  مترطول  654،000

 22قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 150 تا100اینچ، از عمق 

  .متر

 030804  

  مترطول  734،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150چ، از عمق  این22
  . متر3هر 

 030805  

  مترطول  824،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 22
  . متر3هر 

 030806  

  مترطول  953،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 22
  . متر3هر 

 030807  

  مترطول  590،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر25 اینچ، تا عمق 24
  .متر

 030901  

  مترطول  619،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 50 تا25 اینچ، از عمق 24
  . متر3

 030902  
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  مترطول  654،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50 اینچ، از عمق 24
  . متر3

 030903  

  مترطول  713،000

 قطر روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 24
  . متر3هر 

 030904  

  مترطول  798،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 24
  . متر3هر 

 030905  

  مترطول  905،000

قطر  بهروش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی،  حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 24
  . متر3هر 

 030906  

  مترطول  1،033،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 24
  . متر3هر 

 030907  

  مترطول  640،500

قطر  آبرفتی، بهروش ضربه اي در زمینهاي  حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 25 اینچ، تا عمق 26
  .متر

 031001  

  مترطول  670،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 50 تا25 اینچ، از عمق 26
  . متر3

 031002  

  مترطول  704،500

قطر  فتی، بهروش ضربه اي در زمینهاي آبر حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا50 اینچ، از عمق 26
  . متر3

 031003  

  مترطول  777،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 26
  . متر3هر 

 031004  

  مترطول  862،500

قطر  ي آبرفتی، بهروش ضربه اي در زمینها حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 26
  . متر3هر 

 031005  
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  مترطول  974،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 26
  . متر3هر 

 031006  

  مترطول  1،119،000

قطر  ر زمینهاي آبرفتی، بهروش ضربه اي د حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 26
  . متر3هر 

 031007  

  مترطول  696،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 3 متر و برداشت نمونه از هر 25 اینچ، تا عمق 28
  .متر

 031101  

  مترطول  726،000

قطر   زمینهاي آبرفتی، بهروش ضربه اي در حفاري به
 متر و برداشت نمونه از هر 50 تا25 اینچ، از عمق 28
  . متر3

 031102  

  مترطول  768،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 100 تا50 اینچ، از عمق 28
  . متر3هر 

 031103  

  مترطول  833،000

قطر   در زمینهاي آبرفتی، بهروش ضربه اي حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 150 تا100 اینچ، از عمق 28
  . متر3هر 

 031104  

  مترطول  926،500

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 200 تا150 اینچ، از عمق 28
  . متر3هر 

 031105  

  مترطول  1،054،000

قطر   ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، بهروش حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 250 تا200 اینچ، از عمق 28
  . متر3هر 

 031106  

  مترطول  1،204،000

قطر  روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به حفاري به
 متر و برداشت نمونه از 300 تا250 اینچ، از عمق 28
  . متر3هر 

 031107  

  مترطول  755،500

روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی،  ي بهحفار
 متر و برداشت نمونه از هر 25 اینچ، تا عمق 30قطر به
  . متر3

 031201  
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  مترطول  777،000

روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی،  حفاري به
 متر و برداشت نمونه 50 تا25 اینچ، از عمق 30قطر به

  . متر3از هر 

 031202  

  مترطول  824،500

روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی،  حفاري به
 متر و برداشت نمونه 100 تا50 اینچ، از عمق 30قطر به

  . متر3از هر 

 031203  

  مترطول  905،000

روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی،  حفاري به
 متر و برداشت 150 تا100 اینچ، از عمق 30قطر به

  . متر3نمونه از هر 

 031204  

  مترطول  1،004،000

روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی،  ي بهحفار
 متر و برداشت 200 تا150 اینچ، از عمق 30قطر به

  . متر3نمونه از هر 

 031205  

  مترطول  1،140،000

روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی،  حفاري به
 متر و برداشت 250 تا200 اینچ، از عمق 30قطر به

  . متر3نمونه از هر 

 031206  

  طولمتر  1،303،000

روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی،  حفاري به
 متر و برداشت 300 تا250 اینچ، از عمق 30قطر به

  . متر3نمونه از هر 

 031207  

  مترطول  60،400

، 031207 تا 031201ردیفهاي  اضافه بها نسبت به
 36ازاي هر دو اینچ اضافه قطر حفاري، تا قطر  به

  .اینچ

 031301  

  مترطول  1،313،000

روش ضربه اي سنگین در هر نوع  حفاري به
 متر و 50 اینچ، تا عمق12قطر  تشکیالت سنگی، به
  . متر3برداشت نمونه از هر

 031401  

  مترطول  1،408،000

روش ضربه اي سنگین در هر نوع  حفاري به
 100 تا 50 اینچ، از عمق 12قطر  تشکیالت سنگی، به

  . متر3متر و برداشت نمونه از هر 

 031402  

  مترطول  1،437،000

روش ضربه اي سنگین در هر نوع  حفاري به
 150 تا100 اینچ، از عمق 12قطر تشکیالت سنگی، به

  . متر3متر و برداشت نمونه از هر

 031403  
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  مترطول  1،521،000

روش ضربه اي سنگین در هر نوع  حفاري به
 200 تا 150 اینچ، از عمق 12قطر  تشکیالت سنگی، به

  . متر3 برداشت نمونه از هرمتر و

 031404  

  مترطول  1،606،000

روش ضربه اي سنگین در هر نوع  حفاري به
 250 تا200 اینچ، از عمق 12قطر  تشکیالت سنگی، به

  . متر3متر و برداشت نمونه از هر 

 031405  

  مترطول  1،701،000

روش ضربه اي سنگین در هر نوع  حفاري به
 300 تا250 اینچ، از عمق 12قطر  تشکیالت سنگی، به

  . متر3متر و برداشت نمونه از هر 

 031406  

  نمونه  1،042،000

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

  . متر100عمق 

 031501  

  نمونه  1،144،000

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

  . متر200 تا100عمق 

 031502  

  نمونه  1،250،000

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

  . متر300 تا 200عمق 

 031503  

  مترطول  377،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12طر ق ضربه اي سنگین، به

  . متر50 اینچ، تا عمق 14

 031601  

  مترطول  394،500

روش  تراش گمانه حفرشده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر100 تا50 اینچ، از عمق 14

 031602  

  مترطول  411،500

روش  هاي سنگی بهتراش گمانه حفر شده در زمین
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر150 تا100 اینچ، از عمق 14

 031603  

  مترطول  433،500

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر200 تا150 اینچ، از عمق 14

 031604  
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  مترطول  450،500

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر250 تا200 اینچ، از عمق 14

 031605  

  مترطول  496،000

روش  تراش گمانه حفرشده در زمینهاي سنگی به
 14اقطرت  اینچ وتبدیل آن به12قطر ضربه اي سنگین ، به

  . متر300 تا250اینچ ، ازعمق 

 031606  

  مترطول  828،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر50 اینچ، تا عمق 16

 031701  

  مترطول  862،500

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ، بهضربه اي سنگین

  . متر100 تا50 اینچ، از عمق 16

 031702  

  مترطول  901،500

روش  تراش گمانه حفرشده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر150 تا100 اینچ، از عمق 16

 031703  

  مترطول  947،000

روش  ر شده در زمینهاي سنگی بهتراش گمانه حف
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر200 تا150 اینچ، از عمق 16

 031704  

  مترطول  986،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  .متر 250 تا200 اینچ، از عمق 16

 031705  

  مترطول  1،060،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر300 تا250 اینچ، از عمق 16

 031706  

  مترطول  1،307،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   و تبدیل آن به اینچ12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر50 اینچ، تا عمق 18

 031801  

  مترطول  1،369،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر100 تا50 اینچ، از عمق 18

 031802  
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  مترطول  1،437،000

روش  نگی بهتراش گمانه حفر شده در زمینهاي س
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر ضربه اي سنگین، به

  . متر150 تا100 اینچ، از عمق 18

 031803  

  مترطول  1،521،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر200 تا150 اینچ، از عمق 18

 031804  

  مترطول  1،606،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر250 تا200 اینچ، از عمق 18

 031805  

  مترطول  1،701،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
ر تا قط  اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر300 تا250 اینچ، از عمق 18

 031806  

  مترطول  1،876،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر   اینچ و تبدیل آن به12قطر ضربه اي سنگین، به

  . متر50 اینچ، تا عمق 20تا

 031901  

  مترطول  2،011،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر   اینچ و تبدیل آن به12قطر   سنگین، بهضربه اي

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 20تا

 031902  

  مترطول  2،084،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر150 تا100 اینچ، از عمق 20تا

 031903  

  مترطول  2،158،000

روش  ش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی بهترا
قطر   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 20تا

 031904  

  مترطول  2،254،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر250 تا200ق  اینچ، از عم20

 031905  

  مترطول  2،440،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر300 تا250 اینچ، از عمق 20تا

 031906  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  حدوا  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  2،535،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر50 اینچ، تا عمق 22

 032001  

  مترطول  2،676،000

روش  تراش گمانه حفرشده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 22

 032002  

  مترطول  2،817،000

روش  ر زمینهاي سنگی بهتراش گمانه حفر شده د
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر150 تا100 اینچ، از عمق22

 032003  

  مترطول  2،873،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر200 تا150 اینچ، از عمق 22

 032004  

  مترطول  2،986،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا   اینچ و تبدیل آن به12قطر ضربه اي سنگین، به

  . متر250 تا200 اینچ، از عمق 22

 032005  

  مترطول  3،250،000

روش  تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به
قطر تا  ل آن به اینچ و تبدی12قطر  ضربه اي سنگین، به

  . متر300 تا250 اینچ، از عمق 22

 032006  
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  اي  و دورانی ضربه  دورانی روش  به حفاري.   چهارم فصل
  

    مقدمه
  
)  سنگ قلوه (  دانه  درشت ، یا مصالح) کنگلومرا یا جوشسنگ (  سخت هاي  از آبرفت  طبقات  مشاور و کارفرما، جنس یید مهندسا با ت چنانچه. 1
  .شود  می  درصد اضافه30، )  عمق در آن (  آبرفت هاي زمین در   و برقوزدن حفاري  هاي ردیف   قیمت شد، بهبا
 لیتر در 10 تا 5   درصد، با دبی20،   لیتر در ثانیه5 تا 3   درصد، با دبی10،   لیتر در ثانیه3 تا   با دبی  آرتزین هاي  در سفره  حفاري در صورت. 2

  .شود  می  اضافه  آبرفت هاي زمین در  حفاري  هاي ردیف  بهاي   درصد به100،   لیتر در ثانیه10 از   بیش د و با دبی درص50،  ثانیه
  کاري  سیمان  عملیات  شود، هزینه  انجام  سیمان  تزریق ، عملیات  و آهکی  سنگی هاي  الیه  از ریزش  یا جلوگیري  حفره  پر کردن  براي چنانچه. 3

  .شود  می  محاسبه  در سنگ  و حفاري  سیمان تزریق  هاي ردیف برابر   مجدد در سیمان و حفاري
 هزینه آن از ردیف الیه سخت پرداخت ،اي، در صورتی که به الیه سخت برخورد شود هاي آبرفتی و ماسه در زمان حفاري در زمین. 4

  .شود می
  .ناسب با شرایط کار، با تایید مهندس مشاور و کارفرما خواهد بود، مت041808 تا 041801هاي  استفاده و پرداخت از ردیف. 5



  اي روش دورانی و دورانی ضربه حفاري به. فصل چهارم
1392 سال   چاهفهرست بهاي واحد پایه رشته

27

  

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

624،000 مترطول

روش دورانی، با استفاده از گل   به شناسایی حفاري
  12 قطر  اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

. متر3نمونه از هر  متر و برداشت 50 تا عمق ،اینچ

 040101

مترطول  655،000

روش دورانی، با استفاده از گل   به شناسایی حفاري
 12قطر   اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

 3 متر و برداشت نمونه از هر 100  تا50 از عمق اینچ،
  .متر

 040102  

مترطول  708،500

فاده از گل روش دورانی، با است  به شناسایی حفاري
 12قطر   اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

 متر و برداشت نمونه از هر 150  تا100 از عمق ،اینچ
. متر3

 040103  

مترطول  771،500

روش دورانی، با استفاده از گل   به شناسایی حفاري
 12قطر   اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

 متر و برداشت نمونه از هر 200  تا150 از عمق اینچ،
  . متر3

 040104  

مترطول  834،500

روش دورانی، با استفاده از گل   به شناسایی حفاري
 12قطر   اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

 متر و برداشت نمونه از هر 250  تا200 از عمق اینچ،
  . متر3

 040105  

مترطول  916،500

ش دورانی، با استفاده از گل رو  به شناسایی حفاري
 12قطر   اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

 متر و برداشت نمونه از هر 300  تا250 از عمق اینچ،
  . متر3

 040106  

مترطول  980،500

روش دورانی، با استفاده از گل   به شناسایی حفاري
 12قطر   اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

 متر و برداشت نمونه از هر 350  تا300از عمق  اینچ،
  . متر3

 040107  

مترطول  1،044،000

روش دورانی، با استفاده از گل   به شناسایی حفاري
 12قطر   اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

 متر و برداشت نمونه از هر 400  تا350 از عمق اینچ،
  . متر3

 040108  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

مترطول  1،149،000

روش دورانی، با استفاده از گل   به شناسایی حفاري
 12قطر   اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

 متر و برداشت نمونه از هر 450  تا400 از عمق اینچ،
  . متر3

 040109  

مترطول  1،295،000

روش دورانی، با استفاده از گل   به شناسایی حفاري
 12قطر   اي، به هاي آبرفتی و ماسه حفاري در زمین

 متر و برداشت نمونه از هر 500  تا450 از عمق اینچ،
  . متر3

 040110  

  نمونه  1،442،000
برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از 

  . متر100اي تا عمق  هر گونه طبقات آبرفتی و ماسه
 040201  

  نمونه  1،610،000

، از برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص
 200  تا100اي از عمق  هر گونه طبقات آبرفتی و ماسه

  .متر

 040202  

  نمونه  1،778،000

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

  . متر300

 040203  

  مترطول  362،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به ،) اینچ12قطر  (اي،  فتی و ماسهآبر
  . متر50 اینچ، تا عمق 14تا 

 040301  

  مترطول  365،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به ،) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 14تا 

 040302  

  ولمترط  397،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به ،) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 14تا 

 040303  

  مترطول  416،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به ،) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 14تا 

 040304  

  مترطول  448،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به ،) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 14تا 

 040305  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  482،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به ،) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر300 تا250 اینچ، از عمق 14تا 

 040306  

  مترطول  365،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 16تا 

 040401  

  مترطول  398،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 16تا 

 040402  

  مترطول  416،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   هو تبدیل آن ب، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100 اینچ، تا عمق 16تا 

 040403  

  مترطول  432،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 16تا 

 040404  

  مترطول  466،000

هاي  در زمین برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 16تا 

 040405  

  مترطول  516،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 16تا 

 040406  

  مترطول  398،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 18تا 

 040501  

  مترطول  415،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   بدیل آن بهو ت، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 18تا 

 040502  

  مترطول  432،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 18تا 

 040503  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  466،000

هاي   در زمینحفر شدهبرقو زدن گمانه شناسایی 
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 18تا 

 040504  

  مترطول  499،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر250 تا200 اینچ، از عمق 18تا 

 040505  

  مترطول  566،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 18تا 

 040506  

  مترطول  416،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12ر قط (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 20تا 

 040601  

  مترطول  432،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 20تا 

 040602  

  مترطول  466،000

هاي   در زمینناسایی حفر شدهبرقو زدن گمانه ش
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 20تا 

 040603  

  مترطول  499،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 20تا 

 040604  

  مترطول  558،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 20تا 

 040605  

  مترطول  600،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر300 تا250 اینچ، از عمق 20تا 

 040606  

  مترطول  432،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 22تا 

 040701  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  466،000

هاي   در زمین گمانه شناسایی حفر شدهبرقو زدن
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 22تا 

 040702  

  مترطول  482،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100از عمق  اینچ، 22تا 

 040703  

  مترطول  533،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 22تا 

 040704  

  مترطول  583،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  و ماسهآبرفتی 

  . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 22تا 

 040705  

  مترطول  650،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 22تا 

 040706  

  مترطول  466،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 24تا 

 040801  

  مترطول  482،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 24تا 

 040802  

  مترطول  533،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 24تا 

 040803  

  مترطول  567،000

 هاي  در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 24تا 

 040804  

  مترطول  633،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 24تا 

 040805  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  700،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 24تا 

 040806  

  مترطول  482،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   ل آن بهو تبدی، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 26تا 

 040901  

  مترطول  499،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 26تا 

 040902  

  مترطول  567،000

هاي  زمین در برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 26تا 

 040903  

  مترطول  583،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 26تا 

 040904  

  مترطول  667،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 26تا 

 040905  

  مترطول  750،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر300 تا 250 اینچ، ازعمق 26تا 

 040906  

  مترطول  533،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 28تا 

 041001  

  مترطول  567،000

هاي   در زمین شدهبرقو زدن گمانه شناسایی حفر
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 28تا 

 041002  

  مترطول  583،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  .متر 150 تا 100 اینچ، از عمق 28تا 

 041003  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  700،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 28تا 

 041004  

  مترطول  734،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ21قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 28تا 

 041005  

  مترطول  818،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر300 تا 250 اینچ، از عمق 28تا 

 041006  

  مترطول  567،000

هاي   در زمینمانه شناسایی حفر شدهبرقو زدن گ
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 30تا 

 041101  

  مترطول  583،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 30تا 

 041102  

  مترطول  650،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 30تا 

 041103  

  مترطول  700،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  ( اي، آبرفتی و ماسه

  . متر200 تا 150 اینچ، از عمق 30تا 

 041104  

  مترطول  784،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر250 تا 200 اینچ، از عمق 30تا 

 041105  

  مترطول  869،000

هاي   در زمینقو زدن گمانه شناسایی حفر شدهبر
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر300 تا250 اینچ، از عمق 30تا 

 041106  

  مترطول  599،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50اینچ، تا عمق  32تا 

 041201  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  633،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 32تا 

 041202  

  مترطول  667،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  اسهآبرفتی و م

  . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 32تا 

 041203  

  مترطول  650،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 34تا 

 041301  

  مترطول  667،500

هاي   در زمینو زدن گمانه شناسایی حفر شدهبرق
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 34تا 

 041302  

  مترطول  734،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100ینچ، از عمق  ا34تا 

 041303  

  مترطول  667،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر50 اینچ، تا عمق 36تا 

 041401  

  مترطول  700،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  اسهآبرفتی و م

  . متر100 تا 50 اینچ، از عمق 36تا 

 041402  

  مترطول  750،500

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
قطر   و تبدیل آن به، ) اینچ12قطر  (اي،  آبرفتی و ماسه

  . متر150 تا 100 اینچ، از عمق 36تا 

 041403  

  ترطولم  2،107،000

، )چکشی(اي   با دستگاه دورانی ضربه شناساییحفاري
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت نمونه از 50 تا عمق  اینچ،12قطر  به 
  . متر3 هر

 041701  

  مترطول  2،327،000

، )چکشی(اي   دستگاه دورانی ضربه با شناساییحفاري
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت 100  تا50 از عمق  اینچ،12قطر  به 
  . متر3نمونه از هر 

 041702  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  2،414،000

، )چکشی(اي   دستگاه دورانی ضربه با شناساییحفاري
تشکیالت سنگی، زا در هر نوع  با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت 150  تا100عمق   از اینچ،12قطر  به 
  . متر3نمونه از هر 

 041703  

  مترطول  2،545،000

، )چکشی(اي   دستگاه دورانی ضربه با شناساییحفاري
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت  200 تا150عمق   از اینچ،12قطر  به 
  . متر3نه از هر نمو

 041704  

  مترطول  2،632،000

، )چکشی(اي   دستگاه دورانی ضربه با شناساییحفاري
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت 250  تا200عمق   از اینچ،12قطر  به 
  . متر3نمونه از هر 

 041705  

  مترطول  2،852،000

، )چکشی(اي  اه دورانی ضربه دستگ با شناساییحفاري
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت 300  تا250عمق   از اینچ،12قطر  به 
  . متر3نمونه از هر 

 041706  

  مترطول  3،070،000

، )چکشی(اي   دستگاه دورانی ضربه با شناساییحفاري
الت سنگی، زا در هر نوع تشکی با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت 350  تا300عمق   از اینچ،12قطر  به 
  . متر3نمونه از هر 

 041707  

  مترطول  3،333،000

، )چکشی(اي   دستگاه دورانی ضربه با شناساییحفاري
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت 400  تا350عمق   از اینچ،12قطر  به 
  . متر3ز هر نمونه ا

 041708  

  مترطول  3،640،000

، )چکشی(اي   دستگاه دورانی ضربه با شناساییحفاري
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت 450  تا400عمق   از اینچ،12قطر  به 
  . متر3نمونه از هر 

 041709  

  مترطول  3،858،000

، )چکشی(اي  ورانی ضربه دستگاه د با شناساییحفاري
زا در هر نوع تشکیالت سنگی،  با استفاده از ماده کف

 متر و برداشت 500  تا450عمق   از اینچ،12قطر  به 
  . متر3نمونه از هر 

 041710  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  15،867،000

مجهز به سیستم اي،  دستگاه دورانی ضربه حفاري با
Airlift, تشکیالت زا در هر نوع اد کفوم با استفاده از 

 متر و برداشت 50عمق تا  اینچ، 18قطر   سنگی، به
  . متر3از هر دست نخورده نمونه 

 801041  

  مترطول  17،454،000

مجهز به سیستم اي،  دستگاه دورانی ضربه حفاري با
Airlift, زا در هر نوع تشکیالت  اد کفوم با استفاده از

و متر  100تا  50عمق  از اینچ، 18قطر   سنگی، به
  . متر3از هر دست نخورده برداشت نمونه 

 802041  

  مترطول  19،199،000

مجهز به سیستم اي،  دستگاه دورانی ضربه حفاري با
Airlift, زا در هر نوع تشکیالت  اد کفوم با استفاده از

متر و  150تا  100عمق  از اینچ، 18قطر   سنگی، به
  . متر3از هر دست نخورده برداشت نمونه 

 380041  

  مترطول  21،119،000

مجهز به سیستم اي،  دستگاه دورانی ضربه حفاري با
Airlift, زا در هر نوع تشکیالت  اد کفوم با استفاده از

متر و  200تا  150عمق  از اینچ، 18قطر   سنگی، به
  . متر3از هر دست نخورده برداشت نمونه 

 804041  

  مترطول  23،232،000

مجهز به سیستم اي،   ضربهدستگاه دورانی حفاري با
Airlift, زا در هر نوع تشکیالت  اد کفوم با استفاده از

متر و  250تا  200عمق  از اینچ، 18قطر   سنگی، به
  . متر3از هر دست نخورده برداشت نمونه 

 805041  

  مترطول  25،555،000

مجهز به سیستم اي،  دستگاه دورانی ضربه حفاري با
Airlift, زا در هر نوع تشکیالت  اد کفوم زبا استفاده ا

متر و  300تا  250عمق  از اینچ، 18قطر   سنگی، به
  . متر3از هر دست نخورده برداشت نمونه 

 806041  

  مترطول  28،110،000

مجهز به سیستم اي،  دستگاه دورانی ضربه حفاري با
Airlift, زا در هر نوع تشکیالت  اد کفوم با استفاده از

متر و  350تا  300عمق  از اینچ، 18قطر   سنگی، به
  . متر3از هر دست نخورده برداشت نمونه 

 807041  

  مترطول  30،921،000

مجهز به سیستم اي،  دستگاه دورانی ضربه حفاري با
Airlift, زا در هر نوع تشکیالت  اد کفوم با استفاده از

متر و  400تا  350عمق  از اینچ، 18قطر   سنگی، به
  . متر3از هر دست نخورده  برداشت نمونه

 808041  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  867،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه سنگی به 

  . متر50 اینچ، تا عمق 14قطر  تبدیل آن به 

041901  

  مترطول  902،500

 هاي برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه به سنگی 

  . متر 100 تا 50 عمق از اینچ، 14قطر  تبدیل آن به 

041902  

  مترطول  937،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه سنگی به 

  . متر 150 تا 100 عمق از اینچ، 14قطر  تبدیل آن به 

041903  

  مترطول  1،007،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه سنگی به 

  . متر 200 تا 150 عمق از اینچ، 14قطر  تبدیل آن به 

041904  

  مترطول  1،042،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12 قطربه (اي،  انی ضربهروش دور به سنگی 

  . متر 250 تا 200 عمق از اینچ، 14قطر  تبدیل آن به 

041905  

  مترطول  1،112،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه سنگی به 

  . متر 300 تا 250 عمق از اینچ، 14قطر  تبدیل آن به 

041906  

  مترطول  1،462،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر50 اینچ، تا عمق 16قطر   تبدیل آن به

 042001  

  مترطول  1،533،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر  به(اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر 100 تا 50 عمق از،  اینچ16قطر   تبدیل آن به

 042002  

  مترطول  1،603،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر 150 تا 100 عمق از،  اینچ16قطر   تبدیل آن به

 042003  

  رطولمت  1،637،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر 200 تا 150 عمق از،  اینچ16قطر   تبدیل آن به

 042004  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  1،707،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر 250 تا 200 عمق از،  اینچ16قطر   تبدیل آن به

 042005  

  مترطول  1،883،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر 300 تا 250 عمق از،  اینچ16قطر   تبدیل آن به

 042006  

  مترطول  2،375،000

هاي   در زمینرقو زدن گمانه شناسایی حفر شدهب
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر50 اینچ، تا عمق 18قطر   تبدیل آن به

 042101  

  مترطول  2،479،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر100  تا50 اینچ، از عمق 18قطر   آن بهتبدیل 

 042102  

  مترطول  2،585،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر150  تا100 اینچ، 18قطر   تبدیل آن به

 042103  

  مترطول  2،725،000

هاي   در زمینر شدهبرقو زدن گمانه شناسایی حف
و ) اینچ 12 رقطبه (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر200  تا150 اینچ، از عمق 18قطر   تبدیل آن به

 042104  

  مترطول  2،830،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر250  تا200نچ، از عمق ای 18قطر   تبدیل آن به

 042105  

  مترطول  3،075،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر300  تا250 اینچ، از عمق  18قطر   تبدیل آن به

 042106  

  مترطول  3،355،000

هاي  ر زمین دبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر50 اینچ، تا عمق 20قطر   تبدیل آن به

 042201  

  مترطول  3،529،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر100 ا ت50 اینچ، از عمق 20قطر   تبدیل آن به

 042202  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  3،705،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12 رقطبه (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر150  تا100 اینچ، از عمق 20قطر   تبدیل آن به

 042203  

  مترطول  3،880،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  هسنگی ب

  . متر200  تا150 اینچ، از عمق  20قطر   تبدیل آن به

 042204  

  مترطول  4،055،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12به قطر(اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  .ر مت250 تا200 اینچ، از عمق  20قطر   تبدیل آن به

 042205  

  مترطول  4،335،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

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

 042206  

  مترطول  4،613،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  ورانی ضربهروش د  سنگی به

  . متر50 اینچ، تا عمق 22قطر   تبدیل آن به

 042301  

  مترطول  4،856،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر100  تا50 اینچ، از عمق 22قطر   تبدیل آن به

 042302  

  مترطول  5،033،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر150  تا100 اینچ، از عمق 22قطر   تبدیل آن به

 042303  

  مترطول  5،277،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر ه ب(اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر200  تا150 اینچ، از عمق 22قطر   تبدیل آن به

 042304  

  مترطول  5،452،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر250  تا200 اینچ، از عمق 22قطر   تبدیل آن به

 042305  

  ترطولم  5،979،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12 قطربه (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر300  تا250 اینچ، از عمق 22قطر   تبدیل آن به

 042306  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  5،839،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر50 اینچ، تا عمق 26قطر   تبدیل آن به

 042401  

  مترطول  6،154،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر100  تا50 اینچ، از عمق 26قطر   تبدیل آن به

 042402  

  مترطول  6،434،000

هاي   در زمینانه شناسایی حفر شدهبرقو زدن گم
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر150  تا100 اینچ، از عمق 26قطر   تبدیل آن به

 042403  

  مترطول  6،679،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به
. متر200  تا150 اینچ، از عمق 26قطر    بهتبدیل آن

 042404  

  مترطول  6،714،000

هاي   در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
و )  اینچ12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر250  تا200 اینچ، از عمق 26قطر   تبدیل آن به

 042405  

  مترطول  7،309،000

هاي   در زمینایی حفر شدهبرقو زدن گمانه شناس
و ) اینچ 12قطر به (اي،  روش دورانی ضربه  سنگی به

  . متر300 تا250 اینچ، از عمق 26قطر   تبدیل آن به

 042406  
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    لوله  و نصب تهیه.   پنجم فصل
  

   مقدمه
  
DIN استاندارد  ، طبق050104 تا 050101  هاي ردیف   موضوع ، سی ، وي  پی هاي لوله. 1   هاي ردیف   موضوع  گالوانیزه  فوالدي هاي ، لوله8062

DIN استاندارد  ، طبق050504 تا 050501  هاي ردیف   موضوع  درزجوش  سیاه  فوالدي هاي  و لوله050404 تا 050401  B.S1387 یا 2440
 تایید  در صورت.   استAPI 5L استاندارد  ق، طب050511 تا 050505  هاي ردیف   موضوع  درزجوش  سیاه  فوالدي هاي و لوله)   متوسط وزن(

   معتبر و با همان  سایر استانداردهاي  طبق  شده  ساخته هاي ، در مورد لوله  فصل  این هاي ردیف واحد   کارفرما، بهاي  مشاور و تصویب مهندس
  . ، نیز نافذ است مشخصات

  هنگام.  گیرد  انجام  مخصوص  چسب وسیله   و به  از بوشن  آنها با استفاده ند و اتصال باش  و شکستگی  ترك ، باید بدون سی.  وي.   پی هاي لوله. 2
  . شوند ، وارد چاه  ضربه  وارد کردن  آزاد و بدون صورت  آید تا به عمل   به  کافی ، باید دقت  یاد شده هاي  لوله نصب

  .  است  منظور شده  لوله  براي ت و متعلقا  اتصاالت ، هزینه  لوله  و نصب  تهیه هاي ردیفدر . 3
  هاي ردیف   و همچنین فصل  این  هاي ردیف مورد از   متر، بر حسب50 بیشتر از   در عمقهاي  لوله  و نصب  تهیه  بهاي  پرداخت براي. 4

  . خواهد شد  استفاده  دستمزدي  کارهاي  متر از فصل50 از   بیش  در عمقهاي  لوله  نصب بهاي اضافه
هزینه بارگیري و حمل این . باشد مشبک لحاظ نگردیده است و تامین آن بر عهده کارفرما می UPVC، بهاي تهیه لوله 050601دیف ر در. 5

  .شود می   پرداخت 011106 و 011105، 011104هاي  ها از محل تحویلی کارفرما تا کارگاه براساس ردیف لوله
   .باشد) DIN4925  یاASTM F-480مانند (المللی  اس استانداردهاي معتبر بین باید براس050601ردیف  UPVCهاي مشبک  لوله. 6
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

292،000 مترطول

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

. متر50

 050101

  مترطول  378،000

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

  . متر50

 050102  

  مترطول  554،500

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

  . متر50

 050103  

  مترطول  884،500

 225قطر خارجی  سی، به.وي.یه و نصب لوله پیته
 میلیمتر، تا 8/10میلیمتر و حداقل ضخامت جدار 

  . متر50عمق 

 050104  

  مترطول  369،500
 2قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدي گالوانیزه، به

  . متر50اینچ، تا عمق 
 050401  

  مترطول  532،000
 3طر نامی ق تهیه و نصب لوله فوالدي گالوانیزه، به

  . متر50اینچ، تا عمق 
 050402  

  مترطول  702،000
 اینچ، 4قطرنامی  تهیه و نصب لوله فوالدي گالوانیزه، به

  . متر50تا عمق 
 050403  

  مترطول  1،041،000
 6قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدي گالوانیزه، به

  . متر50اینچ، تا عمق 
 050404  

  مترطول  284،500
 2قطرنامی  صب لوله فوالدي سیاه درزجوش بهتهیه و ن

  . متر50اینچ، تا عمق 
 050501  

  مترطول  388،500
قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدي سیاه درزجوش به

  . متر50 اینچ، تا عمق 3
 050502  

  مترطول  497،000
قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدي سیاه درز جوش به

  . متر50 اینچ، تا عمق 4
 050503  

  مترطول  714،500
قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدي سیاه درز جوش به

  . متر50 اینچ، تا عمق 6
 050504  

  مترطول  1،024،000
قطرنامی  تهیه و نصب لوله فوالدي سیاه درز جوش به

  . متر50 اینچ، تا عمق 20/0 و حداقل ضخامت جدار8
 050505  
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  مترطول  1،311،000

قطر   وله فوالدي سیاه درز جوش بهتهیه و نصب ل
 اینچ، تا عمق 22/0 وحداقل ضخامت جدار 10نامی 

  . متر50

 050506  

  مترطول  1،523،000

 قطر  تهیه و نصب لوله فوالدي سیاه درز جوش به
 اینچ، تا عمق 22/0 و حداقل ضخامت جدار 12نامی 

  . متر50

 050507  

  مترطول  1،957،000

قطر نامی  دي سیاه درز جوش بهتهیه و نصب لوله فوال
 50 اینچ، تا عمق 25/0 و حداقل ضخامت جدار 14
  .متر

 050508  

  مترطول  2،198،000

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

 050509  

  مترطول  2،666،000

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

 050510  

  مترطول  2،910،000

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

 050511  

  مترطول  78،300

 تا  مشبک جدار چاه، به قطر نامیUPVCنصب 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 اي  ماسه  طبقات  داراي  زمین  طبقات  که  مناطقی  و اسکرینها، براي  فوالدي هاي  دور لوله براي)   پکت پري ( ساخته فیلتر پیش. 1

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

   که  توري  داخل  شن ضخامت.  آید عمل  به ، جلوگیري  چاه داخل  به  شن  و ریختن  توري  و یا جدا شدن  شدن  از پاره  در چاه  لوله  نصب هنگام
، باید   اسکرین  و لوله ري تو  بین  شده بندي  دانه  شن ضخامت.  باشد ، باید یکنواخت  لوله  دور و طول شود، در تمام  می  نصب  مشبک  لوله روي

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

   انتخاب  مشبک هاي  لوله  و ابعاد شکافهاي  حفر شده  طبقات هاي  دانه  با اندازه تناسب، م  فیلتر مصنوعی  براي  شن هاي ابعاد دانه.  باشد  شده شسته
، در   چاه  جدار و دیواره  لوله  بین  شن ریختن براي. باشد  می اي  غیرماسه يها چاه میلیمتر در 6 تا 4  ، بین  شن هاي شوند، معموالً قطر دانه می

 از  شن.  گیرد شوند، انجام  می  نصب  چاه  متر از انتهاي6  فاصله  به  که  ترمی هاي  لوله بیشتر باشد، باید توسط متر 100 از   چاه  عمق که صورتی
 را پر   چاه ها و دیواره  لوله  خالی  متر از فضاي6   طول  که  شن  مقداري  از ریختن پس.  خواهد شد  ریخته  یاد شده هاي  لوله  داخل  قیف طریق

   متر باالتر از سطح20 تا  ، باید حداقل ریزي  شن عمق.  پیدا خواهد کرد  ادامه  زمین  تا سطح ریزي  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  داراي  که ییها چاه  ، براي  حفاري دستگاه)  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  فاري ح  و عملیات  مثبت  شود، چاه  انجام  سریع  اولیه سطح  به  آب  ناچیزباشد، یا برگشت کش  گل وسیله  به  چاه  از تخلیه  ناشی  افت  چنانچه
  . شود  خودداري گذاري  و لوله ، باید از گشادکردن  صورت در غیر این.  پیدا خواهد کرد  ادامه گذاري لوله

   حفاري  که ییها چاهدر .   هستند، امکانپذیر است  آب  داراي  که ییها چاه با کمپرسور، در   چاه  شستشوي  عملیات ، اجراي060601  در ردیف. 4
   صاف  با آب  چاه کردن  جدار و پاك  لوله  از نصب ، پس  بهتر چاه  شستشوي ، براي  است  شده  انجام  حفاري  از گل  و با استفاده ی دوران با روش
  شان  نصب ، باید قطر و عمق  آب هاي  هوا و لوله هاي  از هوا، لوله  استفاده در صورت. شود  می ، شستشو باکمپرسور انجام  دستگاه  پمپ از طریق
   کافی  قدرت ، باید داراي  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 هاي  لوله  هوا در مقابل  خروج ، باید مجاري  حفاري  آنها از گل کردن  و پاك  متخلخل هاي  الیه  بازشدن براي. 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 وجود در چاه م  مشبک هاي  لوله  تمام  در مقابل  عمل  هوا، این هاي  لوله  کردن با کم.  شود  شسته الیه
  . باشد شود، باید کامالً صاف  می خارج

   گل  قشر نازك  کردن  و پاك  چاه  از داخل  حفاري  گل  کردن منظور خارج ، به  صاف  و آب  دستگاه  با پمپ  چاه ، شستشوي060602  در ردیف. 5
   را کم  چاه  داخل  گل ، غلظت  صاف  و آب  دستگاه  از پمپ  کار، باید با استفاده  این براي.   است  مانده  باقی  چاه واره دی  روي  به  که  است حفاري

 نباید ،  از چاه  شده  خارج  و گل آب.  نشود  چاه  دیواره  ریزش  موجب  که نحوي  نمود به  اقدام  شده بندي  دانه  شن ریختن  به ، نسبت زمان کرد و هم
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،   حفاري  گل  غلظت  کردن  کم  در ضمن  شود که باید توجه.  کار کند آرامی  به  باشد و پمپ ، باید کم فشار جریان.  شود  وارد چاه دو مرتبه
  . شود  جلوگیري  چاه  دیواره  گیرد تا از ریزش  صورت  همزمان ریزي  شن عملیات

، باید   مورد استفاده قطر پیستون.  کرد  استفاده  پیستون  از روش توان ، می  حفاري  از گل  چاه دن کر  شستشو و پاك ، براي060603  در ردیف. 6
 جدار  هاي  لوله کردن  از زخمی  شود، که  انتخاب ، باید طوري  پیستون  روي  جدار باشد و الیه  لوله  کامالً جذب  شود، که  انتخاب طوري

 نمود   خارج  را تا حد امکان  موجود در چاه ، گل  دستگاه  پمپ  از طریق  صاف  آب وسیله ، باید به  زدن  پیستون مل از ع قبل.  آید عمل  به جلوگیري
 و   رانده  نفوذپذیر و متخلخل  طبقات داخل  را با فشار به ، گل  زدن  باشد، پیستون  پر از گل  چاه زیرا چنانچه.  کرد  زدن پیستون  به  اقدام و سپس

  هاي  مقدار لوله  کردن با کم.  باشد  کافی  قدرت ، باید داراي  عملیات  انجام  براي  مورد استفاده پمپ.  خواهد شد  یادشده هاي  الیه  بستن سبب
  .شود  می  انجام  مختلف  در عمقهاي  زنی ، کار پیستون حفاري

   و تخلخل  نفوذپذیري  داراي  شده  حفاري هاي  نباشد، الیه  مناسب  آن یت زیاد و کیف  در چاه  مصرفی  مقدار گل ، چنانچه060604  در ردیف. 7
 و نیز   و مواد مشابه  سدیم  مانند هگزامتافسفات  مواد شیمیایی وسیله  به توان  باشد، می  مانده  باقی  در چاه  مدتی  حفاري  گل  باشند، یا اینکه فراوان

  .شستشو دادستور دستگاه نظارت طبق د را  ، چاه  پیستونی  پمپ از طریق
   آشامیدنی  آب  و براي  حفر شده برداري  بهره عنوان  به  اگر چاه ویژه ، به  چاه داخل  به  سطحی  از نفوذ آبهاي  جلوگیري ، براي060701  در ردیف. 8

 که براي مسدود کردن یک الیه آب شور که باالتر از  و یا اینبرخورد خواهد شد)  آرتزین( فشار   تحت هاي 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  حفاري ، باید گمانهیک الیه آبدار شیرین قرار گرفته باشد

  هاي لوله.  باشد  کافی اندازه قطر آنها، باید به  به  با توجه  لوله  و ضخامت خواهد بود چاهنهایی  کمتر از قطر   اینچ4  ، حداقل  شده  نصب  هادي لوله
،   سیمان  تزریق  از اجراي 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  اجراي  شود، تا ضمن ، مشخص  چاه ها و دیواره  لوله  بین  خالی فضاي  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 براي. بود

  کافی و با فشار   پیستونی  پمپ  توسط  سیمان دوغاب.  قرار گیرند  چاه ها در کف  شود و لوله  تخلیه  از چاه  تا حد امکان  حفاري ابتدا باید گل) 1
   تا تمام  تکرار شده  عمل ، این  ترمی هاي  لوله با باالآوردن. شود  می گیرند، تزریق  قرار می  چاه  متر باالتر از کف  یک  که  ترمی هاي  لوله از طریق

   و در این  است  ساعت72  حداقل،   سیمان  دوغاب  شدن  سخت  براي  الزم زمان.  پر شود  سیمان ها، از دوغاب  و لوله  چاه  دیواره  بین فضاي
  . هادي نصب شده باید بدون شبکه باشد  در این عملیات لوله. شود  متوقف  باید حفاري مدت

 حدود  سوزن. شود  و مهار می  نصب  چاه  متر باالتر از کف5/0 حدود   هادي  لوله شود، سپس  می  تخلیه  از چاه  تا حد امکان  حفاري ابتدا گل) 2
   سیمان دوغاب. شود  مسدود می  لوله ، در دهانه  حفاري  و سوزن  هادي  لوله  بین  و فضاي  قرار گرفته  آن  و در وسط  هادي  لوله ر در داخل مت یک

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

   دوغاب  باالي  در قسمت  که  حفاري  گل  کامل  شدن ، تا خارج  عمل این.  خواهد شد  هادي  لوله پشت  با فشار به  سیمان  دوغاب  راندن  سبب گل
 72  یابد و حداقل  می  خاتمه  سیمانکاري ، عملیات  هادي  لوله  از پشت  سیمان  دوغاب  خروج  از مشاهده پس. کند  پیدا می  قرار دارد، ادامه سیمان
ن حالت لوله هادي در قسمت انتهایی باید داراي یک یا دو ردیف شبکه  در ای. کرد ، باید کار را تعطیل  سیمان  دوغاب  شدن  سخت  براي ساعت

  .به ابعاد مناسب باشد
.  قرار گیرد  ابتدایی  شده  حفاري  قسمت ، در کف  است  شده  کمتر از قطر حفاري  اینچ4   قطر آن  که  هادي ، 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
،  ه چا  و دیواره  هادي  لوله  بین  خالی  فضاي  با در نظر گرفتن  مصرفی ، باید مقدار سیمان  سیمان  دوغاب  از ریختن قبل.  باشد  اندازه یک ، به چاه
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   حجم  و یک  آب  دو حجم نسبت ، به  شسته  و ماسه  و سیمان مقدار آب. وجود نیاید  به ، کمبود مصالح  عملیات  اجراي  شود، تا ضمن مشخص
 و   هادي  لوله ن بی  فضاي  که شود و تا هنگامی  می  ریخته  هادي  لوله ، در اطراف  سطل وسیله  به  سیمان دوغاب.  خواهد بود  شسته  و ماسه سیمان
   شدن  سخت ، براي  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 ، براي  آزمایشی  اینچی6   پمپ ، مشخصات060801  در ردیف. 10
  ).  در دقیقه  گالن800 (  لیتر در ثانیه50  ، حداقل  پمپ ظرفیت) 1
  .  اسب175   حداقل  اسمی قدرت ، به موتور دیزل) 2
  .6   به5   تبدیل  با نسبت  اسب100   حداقل  انتقالی قدرت ، به  دنده جعبه) 3
  .  زیر است شرح  متر، به200   تا عمق  نصب ، براي  آزمایشی  اینچی6  پ پم ، مشخصات060803 و 060802  هاي ردیفدر . 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 قدرت ، به  دنده جعبه) 3
  .  زیر است شرح  متر، به100   تا عمق  نصب ، براي  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 ، براي  آزمایشی  اینچی8   پمپ ، مشخصات060806 و 060805  در ردیف. 13
  ).  در دقیقه  گالن1500 (  لیتر در ثانیه95،   پمپ ظرفیت) 1
  .  اسب500   حداقل  اسمی قدرت ، به موتور دیزل) 2
  .6   به5   تبدیل  با نسبت  اسب350 حدود  قدرت ، به  دنده هجعب) 3

  .  زیر است شرح  متر، به100   تا عمق  نصب ، براي  آزمایشی  اینچی10   پمپ ، مشخصات060807  در ردیف. 14
  ).  در دقیقه  گالن2200 (  لیتر در ثانیه140، حدود   پمپ ظرفیت) 1
  .  اسب400د  حدو  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  هاي ردیفدر . 15
  .  آن  از آغاز پمپاژ و پایان ، قبل  چاه  ایستایی  سطح گیري اندازه) 1
  .  توربین  نصب عمق) 2
  . ناظر ، با نظر مهندس)  چهار پله حداقل ( ، با تغییر دور موتور دیزل  تا حداکثر پمپ  حداقل ، با دبی اي  پله  یا برگشت  افت آزمایش) 3
  . ناظر ، با نظر مهندس  آب  سطح اي  لحظه گیریهاي  اندازه ، 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 گیري  اندازه  ضمناً، براي
   برگشت  موتور در آزمایش ، و استراحت) بعد از آزمایش ( ش آغاز آزمای  موتور براي  استراحت  زمان  پمپاژ، مدت آزمایش  هاي ردیفدر . 16
  .شود  می  پمپاژ محاسبه ، جزوساعتهاي آب
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   که  است ضروري.  شود  انجام  شده  کنترل  و از قبل  سالم  دستگاههاي وسیله ، باید به)کاروتاژ ( پیمایی  چاه ، آزمایش061101  در ردیف. 17
  هایی قطر گمانه.   را گرفت ، حداکثر نتیجه  آمده دست  به  از منحنیهاي  بداند، تا بتوان خوبی  کار را به  این  فنی  اصول، پیمایی  چاه  دستگاه متصدي

 8حدود ( باشد   الکتریسیته  و گیرندة  دهنده  الکترودهاي  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  شوري  شود، تا چنانچه گیري  اندازه  حفاري  گل  مقاومت  است کار، الزم  از آغاز به قبل).   اینچ10تا 
 سوند وجود   در اطراف  جریان ل شود، تا انتقا  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 داراي کابل.  باشد نداشته
   اطمینان براي.  گیرد  صورت آرامی  و به ، یکنواخت  گمانه سوند در  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 ، ضروري  آمده دست  به پیمایی نمودارهاي چاه و  کار دستگاهصحت از 
 پر از  شود، باید گمانه  می  انجام  الکتریکی  آزمایشهاي  که هایی واهد بود و در گمانه باال خ طرف  به  گمانه ، از انتهاينمودارها  ثبت.  کرد مقایسه

  دست  به هاي نمونه.   نیست  الکتریکی  نمودارهاي  آوردن دست  به ، امکان  است  شده  انجام گذاري  در آنها لوله  که ییها چاهدر .  باشد  حفاري گل
 از تعبیر و   و پس  شده  مقایسه پیمایی  چاه  از عملیات  حاصل شود، با نمودارهاي  می ، برداشت  پیشرفت تیبتر  به ، که  حفاري  در ضمن آمده

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

  .خواهد بود) طبق نظر دستگاه نظارت(تکرار آزمایش تا حصول نتیجه صحیح 
  بعضی.  خواهد شد  و درپوش  سیمانی  بلوك ، نصب مهار چاه  به ، اقدام ریزي  و شن گذاري  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  بلوك  و نصب، مهار مواقع
 کامالً   الکتریکی  جوش وسیله شود، به  می  جدار نصب  لوله  روي  که  یادشده ، و باید درپوش  است  میلیمتر کمتر نخواهد بود، ضروري5 از  آن
   داده  جوش  لوله  در دو طرف  موازي صورت  به ، که) متر  یک هر قطعه (12   نمره  تیرآهن  دو قطعه وسیله  جدار، به ابتدا لوله.  شود حکمم

مقدار .   گرفت قرار خواهند  آن ، داخل  یاد شده  تیرآهن  متر، دو قطعه5/1×5/1×5/0ابعاد   به  سیمانی  با ایجاد بلوك شود، سپس شوند، مهار می می
  .  است  کیلوگرم250،   سیمانی  بلوك  متر مکعب  یک  ساخت  براي  الزم سیمان

  .  شیرفلکه  نصب انضمام ، به  است061201   مانند ردیف  مشخصات061203 و 061202  هاي ردیفدر . 19
   نمره  تیرآهن ، از دو قطعه12   نمره  تیرآهن جاي تنها به،   است061201   پیزومتر، مانند ردیف يها چاه مهار  ، مشخصات061205  در ردیف. 20
  .  است1 × 1 × 5/0   سیمانی  خواهد شد و ابعاد بلوك  متر استفاده5/0  طول  به ، هرقطعه10
پ متعلق به  تهیه موتور پمپ براي آزمایش پمپاژ به عهده پیمانکار است، ولی پس از آزمایش الزم، پم060810 تا 060801هاي  در ردیف. 21

  .پیمانکار خواهد بود
  .شود ، براي هر متر شستشو از عمق چاه، نیم ساعت منظور می060604 تا 060601هاي  در ردیف. 22
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

338،500 مترطول

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 6قطر نها، بهلوله فوالدي یا اسکری

.متر

 060101

  مترطول  358،500

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 8قطر  لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  .متر

 060102  

  مترطول  387،500

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 10قطر ها، بهلوله فوالدي یا اسکرین

  .متر

 060103  

  مترطول  524،000

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 12قطر  لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  .متر

 060104  

  مترطول  604،000

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ تا عمق 14قطر  نها، بهلوله فوالدي یا اسکری

  .متر

 060105  

  مترطول  484،500

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ از عمق 6قطر  لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  . متر200تا

 060201  

  مترطول  517،000

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ از عمق 8قطر  ا اسکرینها، بهلوله فوالدي ی

  . متر200تا

 060202  

  مترطول  546،000

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ از عمق 10قطر لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  . متر200تا

 060203  

  مترطول  573،500

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ از عمق 12قطر  وله فوالدي یا اسکرینها، بهل

  . متر200تا

 060204  

  مترطول  604،000

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 100 اینچ از عمق 14قطر  لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  . متر200تا

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

  مترطول  521،500

، براي دور )تپري پک(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 200 اینچ از عمق 6قطر  لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  . متر300تا

 060301  

  مترطول  554،000

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 200 اینچ از عمق 8قطر  لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  . متر300تا

 060302  

  مترطول  583،000

، براي دور )پري پکت(اخته تهیه و نصب فیلتر پیش س
 200 اینچ از عمق 10قطر لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  . متر300تا

 060303  

  مترطول  610،500

، براي دور )پري پکت(تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 
 200 اینچ از عمق 12قطر  لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  . متر300تا

 060304  

  مترطول  641،000

، براي دور )پري پکت(ب فیلتر پیش ساخته تهیه و نص
 200 اینچ از عمق 14قطر  لوله فوالدي یا اسکرینها، به

  . متر300تا

 060305  

  مترمکعب  462،500
تهیه، ریختن و کوبیدن شن شسته دانه بندي شده از 

  .ابعاد الزم نوع رودخانه اي دور لوله جدار، به
 060401  

  ساعت  507،000
ا بیلر دستگاه حفاري، با هر قطر و در آبکشی از چاه ب

  ).بیلرتست(هر عمق 
 060501  

  ساعت  756،000
قدرت    چاه با کمپرسور بهبراي توسعهشست و شوي 

  .کافی، در هر عمق
 060601  

  ساعت  1،954،000
شوي چاه با پمپ دستگاه، با هر قطر و در  شست و
  .هر عمق

 060602  

  ساعت  1،859،000
وسیله پیستون زدن، با هر قطر و  ه بهشوي چا شست و

  .درهر عمق
 060603  

  ساعت  2،274،000
شوي چاه با مواد شیمیایی الزم، با هر قطر و  شست و

  .در هر عمق
 060604  

  060701   . متر25تهیه و تزریق سیمان، دور لوله هادي تا عمق   مترمکعب  1،084،000
  060702   . متر25ر لوله هادي تا عمق تهیه و ریختن سیمان دو  مترمکعب  864،500

  مترمکعب   

هاي آب تا  ه وتزریق سیمان، براي جدا کردن سفرهتهی
قدرت کافی و تجهیزات   متر، با پمپ به150عمق 

.الزم

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

  حلقه چاه  6،942،000

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

  .متر

 060801  

  حلقه چاه  9،256،000

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

  .متر

 060802  

  حلقه چاه  15،164،000

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

  .متر

 060803  

  حلقه چاه  9،256،000

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

  .متر

 060804  

  حلقه چاه  15،164،000
 8نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 

  .متر150اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 
 060805  

  حلقه چاه  18،197،000

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

  .متر

 060806  

  حلقه چاه  15،164،000

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

 060807  

  حلقه چاه  18،197،000

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

 060808  

  حلقه چاه  23،746،000

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

 060809  

  حلقه چاه  23،746،000

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

 060810  

  ساعت  516،500
 6شست و شوي چاه با موتورپمپ آزمایشی توربینی 

  . متر100 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 8یا 
 060901  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  ساعت  577،500
 6شست و شوي چاه با موتورپمپ آزمایشی توربینی 

  . متر200 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 8یا 
 060902  

  ساعت  599،000
شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 

  . متر100 اینچ، باقدرت کافی، تا عمق 10
 060903  

  ساعت  599،000
ایشی توربینی شست و شوي چاه با موتور پمپ آزم

  . متر200 اینچ، باقدرت کافی، تا عمق 10
 060904  

  ساعت  620،500
شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 

  . متر100 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 12
 060905  

  ساعت  620،500
شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 

  . متر200 اینچ، باقدرت کافی، تا عمق 12
 060906  

  ساعت  562،500
آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 

  . متر100 اینچ، تا عمق 8 یا 6باپمپ توربینی 
 061001  

  ساعت  623،000
آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 

  . متر200 اینچ، تا عمق 8 یا 6با پمپ توربینی 
 061002  

  ساعت  644،500
آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 

  . متر100 اینچ، تا عمق 10با پمپ توربینی 
 061003  

  ساعت  644،500
آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 

  . متر200 اینچ، تا عمق 10با پمپ توربینی 
 061004  

  ساعت  666،000
 ضرایب هیدرودینامیک، آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین

  . متر100 اینچ، تا عمق 12با پمپ توربینی 
 061005  

  ساعت  666،000
آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 

  . متر300 اینچ، تا عمق 12با پمپ توربینی 
 061006  

  ساعت   

 پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیکآزمایش 
  تا200الکتروپمپ، براي عمق  با و میزان آبدهی مجاز

  . متر300

 706100  

  ساعت   

 پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیکآزمایش 
 تا 300الکتروپمپ، براي عمق  با و میزان آبدهی مجاز

  . متر400

 806100  



  آزمایش و عملیات صحرایی. فصل ششم
1392 سال  فهرست بهاي واحد پایه رشته چاه

52

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

  حلقه چاه  15،715،000

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

انضمام انجام  عمق و تعبیر و تفسیرهاي مربوط، به
  و تعبیر و تفسیر)o-Ray(آزمایش گاماي طبیعی، 

.منحنیهاي مربوط

 061101  

  حلقه چاه  2،574،000
مهارچاه غیر آرتزین، با بلوك سیمانی، تیرآهن، 

  .درپوش و متعلقات مربوط
 061201  

  حلقه چاه   
ار چاه آرتزین، با بلوك سیمانی، تیرآهن، درپوش، مه

  . اینچ ومتعلقات مربوط6شیرفلکه 
 061202  

  حلقه چاه   
مهارچاه آرتزین، با بلوك سیمانی، تیرآهن، درپوش، 

  . اینچ و متعلقات مربوط8شیرفلکه 
 061203  

  حلقه چاه   
مهار چاه پیزومتر، با بلوك سیمانی، تیرآهن، درپوش، 

  . اینچ و متعلقات مربوط، براي چاه آرتزین3ه شیر فلک
 061204  

  حلقه چاه  1،542،000
مهار چاه پیزومتر معمولی، با بلوك سیمانی، تیرآهن، 

  .درپوش و متعلقات مربوط
 061205  

  061301   .برداشت نمونه آب بادستگاه نمونه گیر  نمونه  58،900

  حلقه چاه   

 4 یا 3پمپ شناورتهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن 
اینچ و متعلقات مربوط، براي آزمایش آب دهی چاه، 

  . متر100تا عمق 

 061401  

  حلقه چاه   

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

  . متر200 تا100از عمق 

 061402  
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    متفرقه کارهاي.   هفتم فصل
  

   مقدمه
  
  .  است  شده  در نظر گرفته  هر عمق ، براي  و سفالی  بتنی  کولهاي  و نصب تهیه  هاي ردیف. 1
  .  است  شده  در نظر گرفته  بتنی  کولهاي  و نصب تهیه  هاي ردیف، در   آب  در زیر سطح  کول  نصب  صعوبت هزینه. 2
  . کسر خواهد شد  مسلح  بتنی  کول  و نصب  تهیه  ردیف  درصد از بهاي30 باشد،   غیرمسلح صورت  به  کول  که در صورتی. 3
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

684،000 مترطول

 300عیار تهیه و نصب کول بتنی مسلح، با بتن به
کیلوگرم سیمان در متر مکعب و با مقطع تخم مرغی، 

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

 070101  

  مترطول  295،000

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

  . کیلوگرم سیمان در مترمکعب300عیار بتن به

 070201  

  مترطول  396،500

داخلی قطر  تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره اي، به
 سانتیمتر، با 12 سانتیمتر و ضخامت جدار حدود 100

  . کیلوگرم سیمان در مترمکعب300عیار بتن به

 070202  

  مترطول  466،000

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

  . کیلوگرم سیمان در مترمکعب300عیار بتن به

 070203  

  070301   .تهیه و نصب کول سفالی، باالي سطح آب  مترطول  240،000
  070302   .تهیه و نصب کول سفالی، زیر سطح آب  مترطول  278،500

  عدد  160،500
 100قطرتا  تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به

  . سانتیمتر10سانتیمتر و ضخامت حدود 
 070401  

  عدد  239،500
 120قطر تا رپوش بتنی مسلح، بهتهیه و نصب د

  . سانتیمتر15سانتیمتر و ضخامت حدود 
 070402  

  عدد  597،000
 150قطر تا  تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به

  . سانتیمتر20سانتیمتر و ضخامت حدود 
 070403  
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    دستمزدي کارهاي.   هشتم فصل
  

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

  ترتیب ، به  اینچ8 و 6، 4، 3   قطرهاي ، براي  متر لوله ها در یک شمار سوراخ.   میلیمتر است5 تا 4 و قطر آنها حدود  اي ها دایره  سوراخ شکل
  . بماند  باقی  سانتیمتر غیر مشبک30 تا 20  ، باید بین  لوله ابتدا و انتهاي.  عدد باشد300 و 250، 200، 150با  برابر  باید حداقل

.  خواهد شد  انجام  یکسان هاي ، با فاصله  منظم صورت  و به  برقی ، با مته  اینچ4 و 3، 2   قطرهاي  به  یا سیاه  گالوانیزه هاي  لوله  کردن مشبک. 2
 باید  ترتیب ، به  اینچ4 و 3، 2   قطرهاي ، براي  متر لوله شمار سوراخها در یک.   میلیمتر است5 تا 3 و قطر آنها حدود  اي ها دایره وراخ س شکل

  . بماند  باقی  سانتیمتر غیر مشبک30 تا 20  ، باید بین  لوله ابتدا و انتهاي.  عدد باشد200 و 150، 100  حداقل
، با   منظم صورت  و به  و کاربیت  از اکسیژن ، با استفاده  اینچ20 و 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6  قطرهاي  به  فوالدي هاي  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 هاي فاصله
 100 و 80، 60، 50، 40، 30، 20، 15 برابر   باید حداقل ترتیب ، به  اینچ20 و 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6   قطرهاي  براي  متر لوله کهادر ی شبکه

  .  درز، مجاز نیست  روي ایجاد شکاف.  بماند  باقی  سانتیمتر غیرمشبک30 تا 20  ، باید بین  لوله ابتدا و انتهاي.عدد باشد
  .  است  شده بینی  شود، پیش  کارفرما تهیه  آنها توسط  و متعلقات  یا اسکرین  لوله  که  مواردي ها، براي ها و اسکرین  لوله بنص  هاي ردیف. 4
  .  است  لوله نصب  هاي ردیف واحد   برابر بهاي25/1ها،   لوله  انواع  تمام ، براي  از چاه  لوله  کشیدن  واحد بیرون بهاي. 5
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

71،500 مترطول
، 75قطرهاي  سی، به.وي.مشبک کردن لوله هاي پی

. میلیمتر با مته برقی160 و110
 080101  

  مترطول  158،000
 225قطر  سی، به.وي.مشبک کردن لوله هاي پی

  .میلیمتر، با مته برقی
 080102  

  مترطول  72،600
هاي فوالدي گالوانیزه و سیاه مشبک کردن لوله 

  . اینچ، با مته برقی3 و 2قطرهاي  درزدار، به
 080201  

  مترطول  84،800
مشبک کردن لوله فوالدي گالوانیزه و سیاه درزدار، 

  . اینچ، با مته برقی6 و 4قطرهاي  به
 080202  

  مترطول  86،700
 اینچ، 8قطر  مشبک کردن لوله فوالدي سیاه درزدار به

  .وش کاربیتبا ج
 080203  

  مترطول  89،200
 اینچ، 10قطر مشبک کردن لوله فوالدي سیاه درزدار به

  .با جوش کاربیت
 080204  

  مترطول  91،700
 اینچ، 12قطر مشبک کردن لوله فوالدي سیاه درزدار به

  .با جوش کاربیت
 080205  

  مترطول  95،000
 اینچ، 14قطر  مشبک کردن لوله فوالدي سیاه درزدار به

  .با جوش کاربیت
 080206  

  مترطول  97،500
 اینچ، 16قطر مشبک کردن لوله فوالدي سیاه درزدار به

  .با جوش کاربیت
 080207  

  مترطول  100،000
 اینچ، 18مشبک کردن لوله فوالدي سیاه درزداربه قطر 

  .با جوش کاربیت
 080208  

  مترطول  103،500
 اینچ، 20قطر رزدار بهمشبک کردن لوله فوالدي سیاه د

  .با جوش کاربیت
 080209  

  مترطول  153،500
 متر با 50سی، تا عمق .وي.نصب لوله هاي پی

  .متعلقات مربوط
 080301  

  مترطول  15،400

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

 متردوم دوبار و 50ول یک بار،  متر ا50اولیه، براي 
  .همین ترتیب براي عمقهاي بیشتر به

 080302  

  مترطول  80،500
نصب لوله هاي فوالدي گالوانیزه و سیاه درزدار 

  . متر50 اینچ، تا عمق 6 و4 ، 3 ، 2قطرهاي  به
 080401  
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

  مترطول  8،050

، براي نصب لوله در عمق 080401ردیف  اضافه بها به
 متر 50 مترعمق مازاد بر50ازا هر تر به م50بیش از

 متردوم دوبار و 50 متر اول یک بار، 50اولیه، براي 
  .همین ترتیب براي عمقهاي بیشتر به

 080402  

  مترطول  137،000

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

.متر

 080501  

  مترطول  13،400

، براي نصب لوله در عمق 080501ردیف  اضافه بها به
 متر 50 مترعمق مازاد بر50ازا هر  متر به50بیش از

 متردوم دوبار و 50 متر اول یک بار، 50اولیه، براي 
  .همین ترتیب براي عمقهاي بیشتر به

 080502  

  مترطول  217،500
 ، 14رهاي قط نصب لوله فوالدي و انواع اسکرین به

  . متر50 اینچ، تا عمق 18 و 16
 080601  

  مترطول  20،600

، براي 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، براي 
  .همین ترتیب براي عمقهاي بیشتر به

 080602  

  مترطول  298،000
 اینچ، تا 20قطر نصب لوله فوالدي و انواع اسکرین به

  . متر50عمق 
 080701  

  مترطول  28،400

، براي 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، براي 
  .راي عمقهاي بیشترهمین ترتیب ب به

 080702  
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  حفاري و اجراي چاه مخزنی. فصل نهم
  

  مقدمه
شود و لبه باالیی تیغه فوالدي مالك  در محاسبه عمق، حد فاصل بین تراز مبناي زمین که توسط دستگاه نظارت در ابتداي کار مشخص می .1

  .باشد عمل می
  . لحاظ شده استAIIکیلوگرم سیمان در مترمکعب و میلگرد، نوع  350تن با عیار ، ب)090103موضوع ردیف (در هزینه اجراي چاه مخزنی  .2
  .شود بینی نشده است، از این رو هزینه آن طبق ردیفهاي مربوط پرداخت می هاي مربوط به حفاري زمین پیش ، هزینه090103در ردیف  .3
به % 30االي تراز آب زیرزمینی باشد، کسر بهایی معادل در ب) 090109 تا 090104موضوع ردیفهاي (در صورتی که حفاري مخزن،  .4

  .گردد  اعمال می090109 تا 090104ردیفهاي 
  .باشد  با تایید مهندس مشاور و کارفرما، قابل پرداخت می )090111 و 090110موضوع ردیفهاي (بها مربوط به جنس زمین  اضافه .5
  .باشد فرما می بعهده کار090111تامین مواد منفجره موضوع ردیف  .6
  .شود  اینچ از فصل هشتم پرداخت می8 اینچ و 6هاي   لولهنبهاي مشبک کرد .7
از آن ، و خارج نمودن حاصلهمصالح ، هزینه مربوط به تخلیه )090207 تا 090204موضوع ردیفهاي (هاي افقی  در بهاي حفاري گمانه .8

  .شده است متري از محل چاه مالحظه 30ل آن تا فاصله مداخل چاه و ح
، هزینه تمامی تجهیزات و امکانات الزم حفاري افقی از جمله )090207 تا 090204هاي  موضوع ردیف(هاي افقی  در بهاي حفاري گمانه. 9

  .سرمته حفاري نیز دیده شده است
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)ریال(کل بهاي مقدار   شماره  شرح  واحد  )ریال(واحد بهاي

53،200 کیلوگرم

فوالدي، به همراه تهیه و ساخت چاقو با ورق 
شاخکهاي اتصالی از میلگرد طبق مشخصات فنی و 

.استقرار در محل احداث چاه

 090101

  کیلوگرم  73،700

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

 090102  

  مترطول  16،268،000

اجراي چاه مخزنی دهانه گشاد به صورت قائم، به 
 متر شامل 4 متر و قطر خارجی 3قطر داخلی 

  .بندي، آرماتور گذاري و بتن ریزي بدنه چاه قالب

 090103  

  مترطول  6،842،000

 متر و 3حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 
رفتی خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در زمینهاي آب

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

و ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 5سطح زمین تا عمق 
 متري از 30حمل مواد حاصل از حفاري تا فاصله 

  .مرکز محل حفاري شده

 090104  

  مترطول  13،137،000

 متر و 3 قطر داخلی حفاري مخزن عمودي چاه به
خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در زمینهاي آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از 

 براي) مانند کالم شل(روش حفاري دستی یا ماشینی
و ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 10 تا 5عمق بیش از 

 متري از 30حمل مواد حاصل از حفاري تا فاصله 
  .محل حفاري شدهمرکز 

 090105  

  مترطول  17،516،000

 متر و 3حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 
خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در زمینهاي آبرفتی 

 برايشامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده 
 عمق بیش براي) مانند کالم شل(روش حفاري ماشینی

و حمل مواد )  زیر زمینیزیر تراز آب( متر 15 تا 10از 
 متري از مرکز محل 30حاصل از حفاري تا فاصله 

  .حفاري شده

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

  مترطول  26،274،000

 متر و 3حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 
خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در زمینهاي آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از 

 عمق بیش براي) مانند کالم شل(ینیروش حفاري ماش
و حمل ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 20 تا 15از 

 متري از مرکز 30مواد حاصل از حفاري تا فاصله 
  .محل حفاري شده

 090107  

  مترطول  35،033،000

 متر و 3حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 
ی خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در زمینهاي آبرفت

شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از 
براي عمق ) مانند کالم شل(روش حفاري ماشینی 

و ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 25 تا 20بیش از 
 متري از 30حمل مواد حاصل از حفاري تا فاصله 

  .مرکز محل حفاري شده

 090108  

  مترطول  43،791،000

 متر و 3اخلی حفاري مخزن عمودي چاه به قطر د
خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در زمینهاي آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از 

براي عمق ) مانند کالم شل(روش حفاري ماشینی 
و ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 30 تا 25بیش از 

 متري از 30حمل مواد حاصل از حفاري تا فاصله 
  .همرکز محل حفاري شد

 090109  

  مترطول  10،966،000

 در  ،090109 تا 090104بها نسبت به ردیفهاي  اضافه
دانه با  صورتیکه حفاري در زمینهاي آبرفتی درشت

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

ري بصورت وزنی پایین چاه در اثر خاکبردابتنی بدنه 
  .نرود و نیاز به بارگذاري روي چاه باشد

 090110  

  مترطول  26،965،000

 در  ،090109 تا 090104بها نسبت به ردیفهاي  اضافه
صورتیکه حفاري در زمینهاي سنگی یا کنگلومراي 

بتنی اي که براي پایین بردن بدنه  گونه انجام گیرد، به
اي یا مواد منفجره  ضربهچاه، استفاده از دستگاههاي 

.نیاز باشد

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

  مترمکعب  1،853،000

تهیه، و ) به منظور سنگ چینی(حفاري مخزن عمودي 
به درون ) الشه سنگ(حمل و ریختن مصالح سنگی 

.چاه

 090112  

  مترمکعب  1،021،000

تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته شده طبیعی یا 
ان در مترمکعب براي  کیلوگرم سیم400شکسته با 

 و کنترل) با لوله ترمی یا پمپ بتن(بندي کف چاه  آب
 تراز آب درون چاه در حین و ثابت نگه داشتن

 20اجراي یک الیه بتن به ضخامت سپس ریزي، و  بتن
پس از تخلیه آب درون ( سانتیمتر در کف چاه 30تا 

  ).چاه

 090113  

  کیلوگرم سیمان  39
 090114 و 090103فهاي ردی بها نسبت به اضافه

  .در بتن 5نوع ضدسولفات   درصورت استفاده ازسیمان
 090114  

  مقطوع  4،947،000
پمپاژ و تخلیه آب درون چاه مخزنی و شستشوي 

  .درون چاه پس از گیرش بتن کف
 090201  

نوبت  17،975،000
نصب، استقرار و تنظیم دستگاه حفاري افقی براي 

  .در هر تراز درون چاههاي افقی  حفاري گالري
 090202  

  گمانه  3،570،000
جابجایی و تنظیم دستگاه حفاري افقی براي حفاري 

  .هر گمانه افقی در هر تراز
 090203  

  مترطول  3،023،000
به قطر تا افقی هاي  گذاري موقت گمانه حفاري و لوله

  . متر10 اینچ و عمق تا 10
 090204  

  مترطول  3،124،000
به قطر تا افقی هاي  گذاري موقت گمانه  لولهحفاري و

  . متر20 متر تا 10 اینچ و عمق بیش از 10
 090205  

  مترطول  3،570،000
به قطر تا افقی هاي  گذاري موقت گمانه حفاري و لوله

  . متر30 متر تا 20 اینچ و عمق بیش از 10
 090206  

  مترطول  4،016،000
به قطر تا افقی اي ه گذاري موقت گمانه حفاري و لوله

  . متر40 متر تا 30 اینچ و عمق بیش از 10
 090207  

  مترطول  873،500

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

.هاي افقی گمانه

 090208  

  مترطول  992،000

چ همراه با  این8تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر 
 در قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداري موقت

.هاي افقی گمانه

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

  عدد  1،789،000

 با ته بند فلزي و )به طول یک متر (تهیه و نصب لوله
آببندي شده براي نصب در محل گمانه افقی و بدنه 

  .هاي مشبک چاه از جنس لوله

 090210  

  عدد  9،297،000
 اینچ بر روي 6شویی به قطر تهیه و نصب شیرک

  .فلنجهاي نصب شده بر روي بدنه چاه
 090301  

  عدد  13،716،000
 اینچ بر روي 8تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 
  .فلنجهاي نصب شده بر روي بدنه چاه

 090302  

  عدد   
 اینچ بر روي 10تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 

  .فلنجهاي نصب شده بر روي بدنه چاه
 090303  

  مترطول  207،000

تهیه و نصب لوله میل فرمان گالوانیزه به قطر یک و 
یک دوم اینچ از روي کالهک شیر تا سطح فوقانی 

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

 090304  

  عدد   
تهیه و کارگذاري تبدیلی فلنج به شیر از جنس 

  .زمهمراه متعلقات ال هبگالوانیزه 
 090305  
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    باالسري هاي  هزینه  اقالم شرح. 1  پیوست
  

  .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري هزینه  به  طور کلی ، به  باالسري هزینه
  
    عمومی  باالسري هزینه. 1
  : در زیر   شده  درج هاي  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  به آنها را توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
  .  و خدمات ، تدارکات  ومالی ،اموراداري ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي ، شامل  دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي هزینه .1ـ1
  .  دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه انضمام ، به) کارفرما سهم(   دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی هاي  بیمه هزینه .2ـ1
  .شود  می  انجام  عمومی  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب هاي  و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل هزینه .3ـ1
  . زي دفتر مرک  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه هزینه .4ـ1
  .  دفتر مرکزي  نگهداري هزینه .5ـ1
  .  دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك هزینه .6ـ1
  .  دفتر مرکزي ، و سوخت ، برق  آب هزینه .7ـ1
  .  دفتر مرکزي  و پست  مخابرات هزینه .8ـ1
  .  دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی هزینه .9ـ1
  .  دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم هزینه .10ـ1
  .  در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی هزینه .11ـ1
  .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه هزینه .12ـ1
  .ها  در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت هزینه .13ـ1
  .د آنها، و مانن  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی هاي  هزینه ، شامل  متفرقه هاي هزینه .14ـ1
  .  دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض هزینه .15ـ1
  .  از انبار مرکزي برداري  و بهره  نگهداري هاي  و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه هزینه .16ـ1
  .اي دفتر مرکزي  دستگاهها و تجهیزات رایانههزینه .71ـ1
   کار  باال سري هزینه. 2

  : در زیر  شده  درج هاي  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
  :  موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه هاي 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  نقدي  از وجوه شی نا هزینه .2ـ1ـ2
  :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت هزینه .2ـ2
  .  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت هزینه .1ـ2ـ2
  .  پرداخت  پیش  نامه  ضمانت هزینه .2ـ2ـ2
  . کار  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت هزینه .3ـ2ـ2
  .  مالیات هزینه .3ـ2
  .سود پیمانکار .4ـ2
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  :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه هاي هزینه .5ـ2
  ، هزینه همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداري ، دفتر فنی  کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي هزینه .1ـ5ـ2

  .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه فهرست  هاي ردیف   در قیمت  که ارگاه ک دستمزد سایر عوامل
  .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي هزینه .2ـ5ـ2
  .  کار مربوط ، براي  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران هزینه .3ـ5ـ2
  .  پیمان  اسناد و مدارك  اضافی هاي  نسخه  تهیه هزینه .4ـ5ـ2
  . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذاي هزینه .5ـ5ـ2
  .  کارگاه  پذیرایی هزینه .6ـ5ـ2
  . ي متفرقهها مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،   پست هاي هزینه .7ـ5ـ2
  .  کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین هزینه .8ـ5ـ2
  .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینه .9ـ5ـ2
  .هاي پیمانکار  آزمایش هزینه .10ـ5ـ2
  . و حفاظت کار)HSE(هاي مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست  هزینه .11ـ5ـ2
  . کار  و تحویل  فنی دارك م  تهیه هاي هزینه .6ـ2
  .  و فیلم  عکس  تهیه هاي هزینه .1ـ6ـ2
  . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی هاي  نقشه  تهیه هزینه .2ـ6ـ2
  .)As Built Drawings(   ساخت  چون هاي  نقشه  تهیه هزینه .3ـ6ـ2
  .  پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه هاي هزینه .4ـ6ـ2
  .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري هاي نههزی .5ـ6ـ2
  .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط هاي هزینه .6ـ6ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی  جزو هزینه آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي هزینه )1  توضیح
  .  است  نشده منظور   باالسري هاي  در هزینه اي هزینه

، مالیات بر ارزش  کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه، کارفرما  سهم  بیمه هاي  هزینه ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي در طرح )2 توضیح
شود،   می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههاي ، توسط)  مشمول  پیمانهاي براي (  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین افزوده
  .  است  نشده منظور   باالسري هاي ها در هزینه  آن  از بابت اي هزینه
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  کارهاي جدید . 2پیوست 
  

  :شود  عمل میها به شرح زیر  جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن ، کارهاي  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
بینی نشده باشد براي تعیین قیمت جدید   قیمت واحد پیششرح و منضم به پیمان براي کار جدید ابالغی، و مقادیربها  فهرست در چنانچه  .1

  .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29مطابق بند ج ماده 
و یا روش تعیین بینی شده باشد  یمان شرح و قیمت واحد پیش منضم به پو مقادیربها   که براي کار جدید ابالغی در فهرست در صورتی .2

  براي پرداخت قیمت جدید عیناً،)بینی شده باشد یا نه اعم از این که براي آن مقدار پیش(ها تصریح شده باشد  قیمت واحد آن در مقدمه فصل
، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر هاي باالسري هزینهمانند (هاي مندرج در پیمان  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب

هاي جدید با در نظر گرفتن افزایش مقادیر  هاي قیمت شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف استفاده می) هاي مربوط ضریب
  . درصد است25کار تا 
  بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  در نتیجه جدید و ، تجهیزاتپیوست   این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي چنانچه ) تبصره

،   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می ها، با پیمانکار توافق  آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك شده
  . شود تواند توافق  می  پیمان ارگاه ک  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25حداکثر تا 

  
  




