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 کاربرد  دستورالعمل
 
  فصلها، شرح  ، مقدمه ، كلياتكاربرد  دستورالعمل  اين  شود، شامل مي  ناميده  چاه  هايب اختصار فهرست  به  كه  چاه  رشته  واحد پايه  بهاي  . فهرست1

 : زير است  شرح  بها، به فهرست  هاي ها و پيوست واحد رديف  و بهاي
 ،باالسري  ايه هزينه  اقالم  ) شرح1 پيوست
 كارهاي جديد.) 2 پيوست

 بها و مقادير فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  . نحوه2
  كه  قرار دهد. در مواردي  را زير پوشش  چاه  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي  بها، به فهرست  اين  هاي رديف  . شرح1ـ2

  مناسب  رديف  نكند، شرح  بها تطبيق  فهرست  اين  هاي رديف  با شرح  آن  كارهاي  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات
  عنوان و به  شده  مشخص  ستاره  ها، با عالمت رديف  شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه اقالم  آن  براي

 هاي دوره مبناي اين فهرست، و بر اساس قيمت  قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  هاي واحد رديف  شوند. بهاي مي  دار ناميده ستاره  ديفر
 و به  هتهي  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  هاي رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود. هرگاه مي  مورد نظر درج  محاسبه و در برابر رديف

 گردد. مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي 
با   هر فصل  هاي ، رديف جديد در آينده  هاي رديف  درج  مورد نياز و امكان  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت بها، به  فهرست  . در اين2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي رديف  . شماره است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  يا جداگانه  گروهها يا زير فصلهاي آنها، به  ماهيت به  توجه
در هر   رديف  شماره آخر، به  ، و دو رقم يا زير فصل  گروه  شماره  به  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  به  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتيب به  كه  است
 . است  دهش  داده  اختصاص  يا زير فصل  گروه

ديگر،   ، يا روش يا رديفهايي  واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  . براي3ـ2
  شده  تعيين  روش به  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  تعيين

 شوند. مي  محسوب  پايه  هاي رديف  اقالم  اين  حالت  شود. در اين  درج  ياد شده  رديف  گردد، در مقابل مي  محاسبه
  ، تعيين1ـ2د در بن  شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  واحد رديفهايي  . بهاي4ـ2

 شوند. مي  دار محسوب ستاره  هاي نيز رديف  اقالم  شوند و اين مي
  ، بايد هنگام4ـ2بند   موضوع  غيرپاية  هاي واحد رديف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  هاي واحد رديف  و بهاي  . شرح5ـ2

 برسد.  اجرايي  دستگاه  تصويب كار، به  اجراي  برآورد هزينه  بررسي
برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  در كارهايي .6ـ2

درصد باشد، الزم است  )30سي ( ، بيشتر از ، در اين رشته كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  ) بدون اعمال و غيرپايه  بها (پايه فهرست  هاي رديف
  قيمت  با تجزيه  را، پس از تصويب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامي رديف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه ، در فني  عالي  ، به دبيرخانه شوراي مربوط
شوند، سقف ياد  يا ترك تشريفات مناقصه واگذار مي مناقصه محدودقرار گيرد. در كارهايي كه از طريق   عمل  ، مالك يفن  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده (شده 

  تعيين  روش  زير، طبق  هاي ، ضريب آن به  مربوط  غير پاية  هاي بها و رديف  فهرست  اين  هاي واحد رديف  بهاي  جمع برآورد، به  تهيه  . هنگام7ـ2
 شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده

براي كارهايي كه به صورت مناقصه و  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .1ـ7ـ2
 شوند. مناقصه واگذار مي براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات 20/1برابر 
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  هاي رديف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينة  . براي8ـ2
  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  شود. فهرستي مي  گيري ، اندازه مربوط  غير پايه  هاي بها و رديف  فهرست  اين

 شود. مي  ، تهيه رديفهاست
،  فصل  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  هاي رديف  مبلغ  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  در اين 

  مدارك بود. به كار خواهد  اجراي  برآورد هزينة ، كهآيد مي  دست كار موردنظر، به  بها براي  فهرست  هاي رديف  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ  و از جمع
  برآورد هزينهمنضم به پيمان ( بها و مقاديركار  فهرست  عنوان ، به شده  تهيه  ، مجموعة شده  ، ضميمه1  فصلها و پيوست  ، مقدمة ، كليات يادشده
 شود. مي  ، ناميده)كار  اجراي

  درباره  اطالعاتي  هر نوع  طور كلي آنها و به  تهيه  و منبع  ، وتجهيزات مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  اور يا واحد تهيهمش  . مهندس3
  فني  در مشخصاتو   باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آن به  نسبت  پيشنهاد قيمت  ارائه  پيمانكار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قيمت  آنها را، كه
 كند.  درج  پيمان  خصوصي

  بها و مقادير يا برآورد هزينه  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  . در كارهايي4
شود.  مي  تهيه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  د فهرستكاربر  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك به  مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اين به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
يكديگر  كار، به  اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  عنوان ، به است  منعكس  آننيز در   جمع  صورت و به  تفكيك كار به  مختلف  بخشهاي
 شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع  شوند. در اين مي  ملحق

االمكان در زير موارد  ، سعي شده است حتي1392ت نسبت به فهرست سال براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرس .5
گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  اصالحي، عالمت گذاري شود. براي مواردي كه ممكن است عالمت

 است.
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  کلیات
 
 يكديگر هستند.  و مكمل  تفكيك  غير قابل  رديفها، اجزاي  ها و شرح فصل  ، مقدمة . مفاد كليات1
از   واحد هر يـك   بهاي  ، بلكه كار نيست  كامل  مشخصات  كنندة  تعيين  تنهايي  ، به ها و كليات فصل  در مقدمة  شده  درج  ها و شرح رديف  . شرح2

و  بهـا   فهرسـت   در ايـن   شـده   تعيـين   شود و با مشخصـات   انجام  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  ها در صورتي رديف
 .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر

،  انساني  نيروي  كارگيري و به  تأمين  هاي هزينه  و شامل  بوده  چاه  رشتة به  مربوط  كارهاي  اجراي  هزينة  طبها، متوس فهرست  اين  هاي . قيمت3
  ، اتالف در كارگاه  مصالح  جايي ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگيري ، تهيه مورد نياز، شامل  مصالح  تأمين  و ابزار وهمچنين  آالت  ماشين
  بيني بها پيش  فهرست  اين  هاي واحد رديف  مورد)، در بهاي  (برحسب  اندازي و راه  آزمايش  . هزينة كار است  كامل  ، اجراي طور كلي  ، وبه مصالح
 . است  شده

،  زمين  سختي  بابت  بهايي  اضافه  گونه  . هيچ است  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  بها، قيمتهاي  فهرست  اين  . قيمتهاي4
بها يا   آن  بها براي  فهرست  در اين  صراحت  به  كند، جز آنچه  كار را مشكلتر يا مخصوص  اجراي  ديگر كه  و كيفيات  ، باراندازي ، حمل بارگيري
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  بيني بها پيش  اضافه

به  . است  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده پيمان  به  كار منضم  اجراي  در برآورد هزينه  كه  ر صورتي، د باالسري  ضريب  به  مربوط  مبلغ .5
 باشد. ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمي ها يا هزينه بيني اين ضريب عبارت ديگر در صورت عدم پيش

روز يا   با قيمتهاي  آن  ديگر، يا مقايسه  بها با فهرستهاي  فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسة  فهرست  اين  فصلهاي  از مقايسة  گيري  . با نتيجه6
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  تجزيه استناد به

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  . در هر بخش7
و دستور   اجرايي  هاي در نقشه  شده  تعيين  و مشخصات  پيمان  به  منضم  فني  بها، مشخصات  فهرست  در اين  فني  . منظور از مشخصات8

 . كارهاست
 . است  يك  پرتلند نوع  ، منظور سيمان است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  هك  هايي . در رديف9
، تنها در مورد  جداگانه  حمل  و هزينه  است  شده  بيني رديفها پيش  كيلومتر در قيمت 30  تا فاصله  مصالح  و باراندازي  حمل  بارگيري  . هزينه10
 شود. مي  پرداخت  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فصل  هاي از رديف  با استفاده  فوالدي  هاي لوله
 مشاور برسد.  تأييد مهندس به  از سفارش  ، قبل فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  و تجهيزات  مصالح  فني  يا كاتالوگ  . نمونه11
 ، مجلسهاست  ، دستور كارها و صورت اجرايي  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  كه  شده  انجام  ابعاد كارهاي  كارها، بر اساس  گيري . اندازه12

،  است  شده  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه  گيرد.در مواردي مي  فصلها صورت  و مقدمه  مفاد كليات  به  با توجه
 شود. مي  انجام  شده  تعيين  روش به  گيري اندازه

  ريزي و شن  لوله  ، نصب زمين  بندي ، مانند طبقه آنها بعداً ميسر نيست  كامل  بازرسي  شود و امكان مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه  ملياتي. ع13
  ، با مهندس دنش  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  و دستور كارها، حين  فني  ، مشخصات اجرايي  هاي آنها با نقشه  جدار، بايد مطابقت  دور لوله

 شوند.  جلسه  مشاور، صورت
 . كارفرماست  عهده به  آن به  مربوط  هاي هزينه  و پرداخت  حفر چاه  براي  مجوز الزم  . كسب14
 شود. پيمانكار مي  تحويل  جلسه  صورت  و طي  مشاور تعيين  كارفرما يا مهندس  وسيله به  چاه  حفاري  . محل15
  هاي هزينه  و پرداخت  آن  باشد، انجام  دسترسي  راه نياز به  حفاري  در محل  حفاري  و استقرار دستگاههاي  حفاري  وسايل  بردن  براي  . چنانچه16

 . كارفرماست  عهده به  مربوط
  بيشتر باشد، بابت  برداري نمونه مشاور نياز به  مهندس  تشخيص ، به يا كيفيت آب طبقات  تغيير جنس  علت به  ها، چنانچه چاه  . در حفاري17
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 گيرد. نمي  صورت  پرداختي  اضافي  برداري نمونه
 مشاور برسد.  تأييد مهندس  بهبار و ساير شرايط الزم  از نظر عدم آلودگي زيانبايد   حفاري  عمليات  مورد نياز براي  آب  تهيه  منبع  . محل18
متر و   حدود يك  طول به ،)Double Tube Corebarrel(  گير دو جداره مغزه  وسيله )، به (مغزه  نخورده  دست  هاي ، نمونه حفاري  يات. عمل19

و   هاست نمونهو قطر   با طول  متناسب  ابعاد آن  كه  مخصوص  هاي ، بايد در جعبه ياد شده  هاي شود. نمونه مي  ، برداشتمتر ميلي 58قطر   حداقل
  مهندس  و تحويل  نگهداري  ياد شده  هاي جعبه ، در عمق  و با درج  طور مرتب به  شده  برداشت  هاي شود. نمونه  گذاشته  موجود است  در سر چاه
 . يمانكار استپ  عهده شود، به مي  مشاور تعيين  آنها با نظر مهندس  مشخصات  كه  مخصوص  هاي جعبه  تهيه  گردد. هزينه مشاور مي

. در صورتي كه دستگاه حفاري بدون قصور پيمانكار، بيش از سه روز متوقف بماند، به ازاي هر روز مازاد بر سه روز اول، ده متر از بهاي 20
 رديف عمق حفاري مربوط در وجه پيمانكار قابل پرداخت است. 

 . است  شده  محاسبه 1392  لسا  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها بر مبناي فهرست  . اين21
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  کارگاه  . تجهیز و برچیدن اول  فصل
 

  مقدمه
 
 : استزير   شرح  به چاهحفر براي   كارگاه  تجهيز و برچيدن  . عمليات1
 . الزم  با تجهيزات  حفاري  گروه  براي  مناسب  مسكن  . تأمين1-1
حفاري   (براي  حفاري  گل  و ايجاد حوضچه  حفاري  استقرار دستگاه  محل  كردن  )، آماده و غيره  تعميرات  انبار، محل  (تأمين  . استقرار كارگاه1-2

 ). اي ضربه -  و دوراني  دوراني
 . حفاري  عمليات  و مصرف  حفاري  گروه  مصرف  براي  آب  . تأمين1-3
 . كارگاه  و تميز كردن  مواد زايد از محل  كردن  . خارج1-4
  كسري  كه  كارگاه  تجهيز و برچيدن  كامل  از هزينه  برآورد، ضريبي  تهيه  نياز ندارند، هنگام  كامل  صورت را به  پيشگفته  عمليات  كه  در كارهايي 

 ود.ش مي  پيمانكار انجام  به  گردد و پرداخت مي  مقدار درج  در ستون  مربوط  رديف  و در مقابل  باشد تعيين مي  از عدد يك
ياد   در دفترچه  كه  ، در مورد راههايي است شهرسازيو   راه  وزارت  مسافات  دفترچه  آخرين  طبق  راه  ترين ، نزديك حمل  فاصله  تعيين  . مبناي2 

 شود. مي  تعيين  حمل  مشاور، مسافت  نظر مهندس  ، طبق راه  ترين كوتاه  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعيين  براي  مسافتي  شده
و   كارگاه  بهمحل دفتر مركزي شركت پيمانكار از شهر   حمل  و پمپاژ، فاصله  پيمايي ، چاه حفاري  دستگاههاي  حمل  فاصله  تعيين  . براي3

 گردد. مي  ر محاسبهكيلومت 150  و برگشت  رفت  فاصله  شود. حداقل مي  بار، در نظر گرفته  يك  ) و فقط و برگشت  مسير رفت  (طول  برعكس
 شود.  پيمانكار انجام  وسيله به  آن  كارفرما باشد و حمل  عهده به  خريد لوله  شود كه مي  پرداخت  مواردي  ، تنها براي011001  . رديف4
 گردد: مي  زير تعيين  شرح به  حمل  ههزين  پرداخت  براي  لوله  شود. مبدأ حمل مي  گيري اندازه  نقشه  ، طبق حمل  هزينه  محاسبه  براي  لوله  . وزن5
خريد   براي  شود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي  هاي ، مستقيماً از كارخانه لوله  كه  . در صورتي1ـ5

تأييد  بايد قبالً به  خريد يا تحويل  محل  حالت  در اين باشد. مي  تحويل  مركز، محل  خريدهاي  و براي  كارخانه  محل  داخلي  هاي از كارخانه
 كارفرما برسد.  مشاور و تصويب  مهندس

،  شهر تهران  نشود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي  هاي مستقيماً از كارخانه  لوله  كه  . در صورتي2ـ5
 شود. مي  در نظر گرفته

 شود. براي پرداخت هزينه حمل به شرح زير تعيين مي  مبدا حمل ميلگرد و سيمان، .6
هاي داخلي خريداري شود، مبدا حمل، محل كارخانه مربوط است. در اين حالت، محل  از كارخانه . در صورتيكه سيمان و ميلگرد مستقيما6-1ً

 به تاييد مهندس مشاور و تصويب كارفرما برسد. خريد بايد قبالً
هاي داخلي خريداري نشود، مبدا حمل، محل نزديكترين كارخانه سيمان يا كارخانه  از كارخانه . در صورتيكه سيمان و ميلگرد مستقيما6-2ً

 كند، خواهد بود. ذوب آهن (حسب مورد) كه كاالي موردنظر را در زمان خريد توليد مي
كيلومتر باشد، طبق رديفهاي حمل ميلگرد و سيمان پاكتي  450صد) تا مق –. بهاي حمل سيمان فله در صورتي كه مسافت حمل (مبدا 7

به  5/1هاي حمل ميلگرد و سيمان پاكتي با اعمال ضريب  كيلومتر باشد، براساس رديف 450شود و اگر مسافت حمل بيش از  پرداخت مي
 شود. كيلومتر پرداخت مي 30تمام طول مسير پس از كسر 

درصد،  30هاي مربوط در اين فصل به اضافه  هاي خاكي و شني انجام شود، بهاي رديف سيمان در راه كه حمل ميلگرد و صورتي . در8
 شود. پرداخت مي
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بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 مقطوع ۴٨۴,۵٠٠,٣٣  
متر، با ١٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا

 دستگاه حفاری ضربه ای.
٠١٠١٠١ 

 مقطوع ۵٠٠,٩۶٩,۶۶  
متر، با ٣٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا

 دستگاه حفاری ضربه ای.
٠١٠١٠٢ 

 مقطوع ٠٠٠,۴۵۴,١٠٠  
متر، با ۶٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا

 دستگاه حفاری ضربه ای.
٠١٠١٠٣ 

 مقطوع ۴۴۵,۵٠٠,٧٣  
متر، با ١٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا

.  دستگاه حفاری دوران
٠١٠٢٠١ 

 مقطوع ٨٩١,٠٠٠,١۴۶  
با متر، ٣٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا

.  دستگاه حفاری دوران
٠١٠٢٠٢ 

 مقطوع ٢٢٠,٣٣۶,۵٠٠  
متر، با ۶٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا

.  دستگاه حفاری دوران
٠١٠٢٠٣ 

 مقطوع ۵٠٠,٨٨,٣٧٨  
متر، با ١٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا

 دستگاه حفاری دوران ضربه ای.
٠١٠٣٠١ 

 مقطوع ٧۵۶,۵٠٠,١٧۶  
متر، با ٣٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا

 دستگاه حفاری دوران ضربه ای.
٠١٠٣٠٢ 

 مقطوع ٠٠٠,١٣۵,٢۶۵  
متر، با ۶٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا

 دستگاه حفاری دوران ضربه ای.
٠١٠٣٠٣ 

چاه پیمایی.تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش پمپاژ یا  حلقه چاه ٣,٧۴۴,۵٠٠   ٠١٠۴٠١ 

 ٠١٠۵٠١ ای. و جمع آوری دستگاه حفاری ضربه جابجایی،نصب حلقه چاه ۵٠٠,١٠,٠٩٩  

. جابجایی، نصب و جمع حلقه چاه ٣٩٢,٠٠٠,١۴    ٠١٠۵٠٢ آوری دستگاه حفاری دوران

 حلقه چاه ٠٠٠,۵٩۵,٢١  
آوری دستگاه حفاری دوران جابجایی، نصب و جمع

 ای. ضربه
٠١٠۵٠٣ 

  
 کیلومتر ١١,٩٠٠

هر تعداد و متعلقات حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های متر، در جاده ١٠٠٠مربوط و پرسنل برای حفاری تا 

.  آسفالت

٠١٠۶٠١ 

  
 کیلومتر ١۵,۵٠٠

هر تعداد و متعلقات حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های متر، در جاده ١٠٠٠مربوط و پرسنل برای حفاری تا

.  خاک

٠١٠۶٠٢ 

  
 کیلومتر ٢٣,٩٠٠

هر تعداد و متعلقات حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های متر، در جاده ٣٠٠٠مربوط و پرسنل برای حفاری تا

.  آسفالت

٠١٠۶٠٣ 
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 کیلومتر ٣١,١٠٠

هر تعداد و متعلقات حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های متر، در جاده ٣٠٠٠مربوط و پرسنل برای حفاری تا

.  خاک

٠١٠۶٠۴ 

  
 کیلومتر ٨٠٠,٣۵

هر تعداد و متعلقات حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های متر، در جاده ۶٠٠٠مربوط و پرسنل برای حفاری تا

.  آسفالت

٠١٠۶٠۵ 

  
 کیلومتر ۴۶,۶٠٠

هر تعداد و متعلقات حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های متر، در جاده ۶٠٠٠مربوط و پرسنل برای حفاری تا

.  خاک

٠١٠۶٠۶ 

  
 کیلومتر ۶٠٠,۴٢

هر حمل دستگاه حفاری دوران و دوران ضربه ای به
١٠٠٠تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا

.  متر، در جاده های آسفالت

٠١٠٧٠١ 

  
 کیلومتر ۵۵,۴٠٠

حمل دستگاه حفاری دوران و دوران ضربه ای
هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری به
. ١٠٠٠تا  متر، در جاده های خاک

٠١٠٧٠٢ 

  
 کیلومتر ٣٠٠,٨۵

حمل دستگاه حفاری دوران و دوران ضربه ای
هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری به
. ٣٠٠٠تا  متر، در جاده های آسفالت

٠١٠٧٠٣ 

  
 کیلومتر ١١١,٠٠٠

حمل دستگاه حفاری دوران و دوران ضربه ای
متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاریهرتعداد و  به
. ٣٠٠٠تا  متر، در جاده های خاک

٠١٠٧٠۴ 

  
 کیلومتر ١٢٨,٠٠٠

هر حمل دستگاه حفاری دوران و دوران ضربه ای به
۶٠٠٠تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا

.  متر، در جاده های آسفالت

٠١٠٧٠۵ 

  
 کیلومتر ٠٠٠,١۶۶

هر دوران و دوران ضربه ای بهحمل دستگاه حفاری 
۶٠٠٠تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا

.  متر، در جاده های خاک

٠١٠٧٠۶ 

 کیلومتر ٧,٠٠٠  
های حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در جاده

.  آسفالت
٠١٠٨٠١ 

 کیلومتر ٩,١٠٠  
های حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در جاده

.  خاک
٠١٠٨٠٢ 

 کیلومتر ۶٠٠,٩  
حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در

 جاده های آسفالت برای هر دستگاه.
٠١٠٩٠١ 
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 کیلومتر ۵٠٠,١٢  
حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در

 جاده های خاک برای هر دستگاه.
٠١٠٩٠٢ 

 ٠١١٠٠١ کیلومتر و باراندازی. ٣٠تا بارگیری لوله، حمل تن ٢٧٠,٠٠٠  

 کیلومتر  -تن  ٨٣٠  
٣٠مازاد بر حمل لوله در جاده های آسفالت نسبت به

 کیلومتر.
٠١١٠٠٢ 

کیلومتر. ٣٠مازاد بر حمل لوله درجاده های خاک نسبت به کیلومتر  -تن  ١,١٠٠   ٠١١٠٠٣ 

  
 مقطوع ۵٠٠,٢۵٧,٢٠٧

و اجرای ی حلقهتجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری 
متر از تراز مبنای زمین، ٣٠چاه مخزن دهانه گشاد تا عمق 

 همراه با گالریهای شعایی.

٠١١١٠١ 

  

 کیلومتر ٨٠٠,۴۵

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

گالریهای شعاعآالت، کانتینر لوازم، دستگاه ج حفاری 
ش و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات و تجهیزات آب
مورد نیاز) و افراد برای احداث ی حلقه چاه مخزن

. دهانه گشاد، در جاده  های آسفالت

٠١١١٠٢ 

  

 کیلومتر ۶۶,۴٠٠

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

آالت، کانتینر لوازم، دستگاه ج حفاری گالریهای شعاع
ش و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات و تجهیزات آب
مورد نیاز) و افراد برای احداث ی حلقه چاه مخزن

. دهانه گشاد، در جاده  های خاک

٠١١١٠٣ 

  

عب ۴٩۵,۵٠٠  مترم

با هر جنس وهای مشب یا غیر مشب  بارگیری انواع لوله
های قطر که در گالریهای شعاع باق میمانند، اعم از لوله

فایبرگالس، پل اتیلن، پی. وی. س فشرده و یا مشابه،
 کیلومتر و بار اندازی. ٣٠وحمل تا 

٠١١١٠۴ 

  
۵٢٠ 

عب    -مترم
 کیلومتر

حمل انواع لوله با هر قطر و جنس (موضوع ردیف
٣٠نسبت به مازاد بر های آسفالت  ) در جاده٠١١١٠۴
 کیلومتر.

٠١١١٠۵ 

  
٧٢۵ 

عب  -مترم
 کیلومتر  

حمل انواع لوله با هر قطر و جنس (موضوع ردیف
٣٠های خاک نسبت به مازاد بر  ) در جاده٠١١١٠۴
 کیلومتر.

٠١١١٠۶ 

 کیلومتر -تن  ٨٨٠  
، نسبت به مازاد بر  حمل میل کیلومتر ٣٠گرد و سیمان پاکت
 کیلومتر. ٧۵تا فاصله 

٠١١١٠٧ 
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 کیلومتر -تن  ۵٩۵  
، نسبت به مازاد بر  حمل میل کیلومتر ٧۵گرد و سیمان پاکت
 کیلومتر. ١۵٠تا فاصله 

٠١١١٠٨ 

 کیلومتر -تن  ٣٧۵  
، نسبت به مازاد بر  حمل میل ١۵٠گرد و سیمان پاکت

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله 
٠١١١٠٩ 

 کیلومتر -تن  ٣١٠  
، نسبت به مازاد بر  گرد حمل میل ٣٠٠و سیمان پاکت

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله 
٠١١١١٠ 

 کیلومتر -تن  ٢۶۵  
، نسبت به مازاد بر  حمل میل ۴۵٠گرد و سیمان پاکت

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله 
٠١١١١١ 

 کیلومتر -تن  ٢٢٠  
، نسبت به مازاد بر  حمل میل ٧۵٠گرد و سیمان پاکت

 کیلومتر.
٠١١١١٢ 



  دست  روش به  . حفاری دوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

١٠  
 

 

  دست  روش به  . حفاری دوم  فصل
 

  مقدمه
 
 شود. مي  ، اضافه020104تا  020101  هاي رديف  قيمت  به درصد 50شود،   انجام  سخت  هاي در زمين  زني چاه  كه  . در صورتي1
 شود. مي  ، اضافه020304 تا 020301  هاي رديف  قيمت  درصد به 50شود،   انجام  سخت  هاي در زمين  زني چاه  كه  . در صورتي2
 شود. مي  اضافه  لهمي  زني چاه  هاي رديف  قيمت  درصد به 20شود،   انجام  در گالري  حفاري  كه  . در صورتي3
در زير   زني چاه  هاي رديف  درصداز قيمت 5شود،   تأمين كارفرما  توسط  كش كف  ، الكتروپمپ آب  زير سطح  در حفاري  كه  . در صورتي4

 شود. كسر مي  آب  سطح
  درصد از قيمت 12شود،   رفرما تأمينكا  توسط  كش كف  يا موتور ژنراتور و الكتروپمپ  ، برق آب  زيرسطح  در حفاري  كه  . در صورتي5

 شود. كسر مي  آب  در زير سطح  زني چاه  هاي رديف
  درصد از قيمت 18شود،   كارفرماتأمين  و ژنراتور توسط  كش كف  ، كمپرسور، الكتروپمپ آب  زير سطح  در حفاري  كه  . در صورتي6

 شود. كسر مي  آب  در زير سطح  زني چاه  هاي رديف



  دست  روش به  . حفاری دوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

١١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ۴٧٠,٠٠٠    مترم
سطح آب، تا عمق چاه زن میله در زمینهای نرم و باالی

 متری اطراف چاه. ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ٢٠
٠٢٠١٠١ 

عب ۵٠٠,۶۵٠    مترم
چاه زن میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از عمق

 متری اطراف چاه. ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ٣٠تا ٢٠
٠٢٠١٠٢ 

عب ٧۶۶,۵٠٠    مترم
از عمقچاه زن میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، 

 متری اطراف چاه. ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۴٠تا ٣٠
٠٢٠١٠٣ 

عب ٨٨٩,٠٠٠    مترم
چاه زن میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از عمق

 متری اطراف چاه. ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۵٠تا ۴٠
٠٢٠١٠۴ 

  

عب ۵٢۴,۵٠٠,١  مترم

باچاه زن میله در زمینهای سنگ و باالی سطح آب، 
ش، مواد منفجره و یا استفاده از کمپرسور، قلم و چ

متر و حمل مواد حاصل تا ٢٠وسایل مشابه آن، تا عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵شعاع 

٠٢٠٢٠١ 

  

عب ٢,٠۴٠,٠٠٠  مترم

چاه زن میله در زمینهای سنگ و باالی سطح آب، با
ش، مواد منفجره و یا استفاده از کمپرسور، قلم و چ

متر و حمل مواد ٣٠تا ٢٠مشابه آن، از عمق وسایل 
 متری اطراف چاه. ١۵حاصل تا شعاع 

٠٢٠٢٠٢ 

  

عب ٢,٧٩٢,٠٠٠  مترم

چاه زن میله در زمینهای سنگ و باالی سطح آب، با
ش، مواد منفجره و یا استفاده از کمپرسور، قلم و چ

متر و حمل مواد ۴٠تا ٣٠وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵حاصل تا شعاع 

٠٢٠٢٠٣ 

  

عب ۵٠٠,٣,١۴٨  مترم

چاه زن میله در زمینهای سنگ و باالی سطح آب، با
ش، مواد منفجره و یا استفاده از کمپرسور، قلم و چ

متر و حمل مواد ۵٠تا ۴٠وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵حاصل تا شعاع 

٠٢٠٢٠۴ 

  
عب ١,٢٨۶,۵٠٠  مترم

میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده چاه زن
متری و حمل خاک تاشعاع ٢٠از تلمبه موتوری، تا عمق 

 متری اطراف چاه. ١۵

٠٢٠٣٠١ 

  
عب ٠٠٠,١,٧٨۶  مترم

چاه زن میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده
متر و حمل خاک تا ٣٠تا ٢٠از تلمبه موتوری، از عمق 

 اطراف چاه. متری ١۵شعاع 

٠٢٠٣٠٢ 

  
عب ١,٩٩۶,۵٠٠  مترم

چاه زن میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده
متر و حمل خاک تا ۴٠تا ٣٠از تلمبه موتوری، از عمق 

 متری اطراف چاه. ١۵شعاع 

٠٢٠٣٠٣ 



  دست  روش به  . حفاری دوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

١٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
عب ٢,٢۴٨,٠٠٠  مترم

چاه زن میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده
متر و حمل خاک تا ۵٠تا ۴٠موتوری، از عمق از تلمبه 

 متری اطراف چاه. ١۵شعاع 

٠٢٠٣٠۴ 

  

عب ۵٠٠,٢,٢٠٩  مترم

چاه زن میله در زمینهای سنگ و زیر سطح آب با
ش، مواد استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چ

متر و حمل مواد ٢٠منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵حاصل تا شعاع 

٠٢٠۴٠١ 

  

عب ۵٠٠,٢,٩٧٢  مترم

چاه زن میله در زمینهای سنگ و زیر سطح آب با
ش، مواد استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چ

متر و حمل ٣٠تا ٢٠منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵مواد حاصل تا شعاع 

٠٢٠۴٠٢ 

  

عب ۵٠٠,۴۴٨,٣  مترم

چاه زن میله در زمینهای سنگ و زیر سطح آب با
ش، مواد استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چ

متر و حمل ۴٠تا ٣٠منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵مواد حاصل تا شعاع 

٠٢٠۴٠٣ 

  

عب ٣,٨٧۴,۵٠٠  مترم

سطح آب با چاه زن میله در زمینهای سنگ و زیر
ش، مواد استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چ

متر و حمل ۵٠تا ۴٠منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵مواد حاصل تا شعاع 

٠٢٠۴٠۴ 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

١٣  
 

 

  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 

  مقدمه
 
)  سنگ (قلوه  دانه  درشت  )، يا مصالح يا جوشسنگ (كنگلومرا  سخت  هاي از آبرفت  طبقات  مشاور و كارفرما، جنس  با تأييد مهندس  چنانچه .1

 شود. مي  درصد اضافه 30)،  عمق  (در آن  آبرفت  هاي در زمين  حفاري  قيمت  باشد، به
هاي نايلوني مناسب ريخته شده و عمق برداشت و ديگر مشخصات چاه  هاي آبرفتي و سنگي بايد در كيسه هاي برداشت شده در زمين . نمونه2

 بر روي آن ثبت گردد.
گرديده است و پيمانكار بايد نسبت به برداشت و نگهداري آن در ظروفي كه توسط  هاي حفاري لحاظ برداري از آب چاه در هزينه . نمونه3

 گيرد، با ذكر عمق برداشت و مشخصات چاه اقدام نمايد. كارفرما دراختيارش قرار مي
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

١۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ۴۵٣,٠٠٠  
،  حفاری به ٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ، تا عمق 
٠٣٠١٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۴٧١  
،  حفاری به ٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,۴٩٩  
،  حفاری به ٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠١٠٣ 

 مترطول ۵٢۶,۵٠٠  
،  حفاری به ٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠١٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,۵٧٢  
،  حفاری به ٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠١٠۵ 

 مترطول ۶٢٧,٠٠٠  
،  حفاری به ٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠١٠۶ 

 مترطول ۴٨٢,٠٠٠  
،  حفاری به ١٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ۵٠اینچ، تا عمق 
٠٣٠٢٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۴٩٩  
،  حفاری به ١٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٢٠٢ 

 مترطول ۵٢۶,۵٠٠  
،  حفاری به ١٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٢٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,۵٧٢  
،  حفاری به ١٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، ازعمق 
٠٣٠٢٠۴ 

 مترطول ۶٢٧,٠٠٠  
،  حفاری به ١٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣ متر و برداشت نمونه از هر ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٢٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٧٠٨  
،  حفاری به ١٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٢٠۶ 

 مترطول ۵٠٩,٠٠٠  
،  حفاری به ١٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ، تا عمق 
٠٣٠٣٠١ 

 مترطول ۵٢۶,۵٠٠  
،  حفاری به ١٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق
٠٣٠٣٠٢ 

 مترطول ۵۶٢,٠٠٠  
،  حفاری به ١٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٣٠٣ 

 مترطول ۶١۶,۵٠٠  
،  حفاری به ١٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٣٠۴ 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

١۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,۶٨١  
،  حفاری به ١٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٣٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٧٧٣  
،  حفاری به ١٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٣٠۶ 

 مترطول ۵٣۶,۵٠٠  
،  حفاری به ١۴قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ، تا عمق 
٠٣٠۴٠١ 

 مترطول ۵۶٢,٠٠٠  
،  حفاری به ١۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۴٠٢ 

 مترطول ۶١۶,۵٠٠  
،  حفاری به ١۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۴٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,۶٨١  
،  حفاری به ١۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۴٠۴ 

 مترطول ٧۵٣,٠٠٠  
،  حفاری به ١۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق
٠٣٠۴٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,٨۴۵  
،  حفاری به ١۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۴٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,۵٨٢  
،  حفاری به ١۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ ، تا عمق 
٠٣٠۵٠١ 

 مترطول ۶١۶,۵٠٠  
،  حفاری به ١۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۵٠٢ 

 مترطول ۶۶۴,۵٠٠  
،  حفاری به ١۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۵٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٧٣۶  
،  حفاری به ١۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۵٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٨١٧  
،  حفاری به ١۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۵٠۵ 

 مترطول ٩٢٧,٠٠٠  
،  حفاری به ١۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۵٠۶ 

 مترطول ۶٢٧,٠٠٠  
،  حفاری به ١٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ، تا عمق 
٠٣٠۶٠١ 

 مترطول ۶۶۴,۵٠٠  
،  حفاری به ١٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۶٠٢ 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 مترطول ۵٠٠,٧٠٨  
،  حفاری به ١٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۶٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٨٠٠  
،  حفاری به ١٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۶٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٨٩٩  
،  حفاری به ١٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۶٠۵ 

 مترطول ١,٠١٩,٠٠٠  
،  حفاری به ١٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠۶٠۶ 

 مترطول ۶۶۴,۵٠٠  
،  حفاری به ٢٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵اینچ، تا عمق 
٠٣٠٧٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۶٨١  
،  حفاری به ٢٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 
٠٣٠٧٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٧٠٨  
،  حفاری به ٢٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٧٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٧٧٣  
،  حفاری به ٢٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٧٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٨٧٢  
،  حفاری به ٢٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٧٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٩٨١  
،  حفاری به ٢٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٧٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,١,١١٧  
،  حفاری به ٢٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٧٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,۶٩١  
،  حفاری به ٢٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵اینچ، تا عمق 
٠٣٠٨٠١ 

 مترطول ٧١٩,٠٠٠  
،  حفاری به ٢٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 
٠٣٠٨٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٧٧٣  
،  حفاری به ٢٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٨٠٣ 

 مترطول ٨٣۴,۵٠٠  
،  حفاری به ٢٢قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٨٠۴ 

 مترطول ٩٣٧,٠٠٠  
،  حفاری به ٢٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٨٠۵ 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 مترطول ١,٠۵٣,٠٠٠  
،  حفاری به ٢٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٨٠۶ 

 مترطول ١,٢١۶,۵٠٠  
،  حفاری به ٢٢ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٨٠٧ 

 مترطول ٧۵٣,٠٠٠  
،  حفاری به ٢۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ٢۵اینچ، تا عمق 
٠٣٠٩٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٧٩٠  
،  حفاری به ٢۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 
٠٣٠٩٠٢ 

 مترطول ٨٣۴,۵٠٠  
،  حفاری به ٢۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٩٠٣ 

 مترطول ٩١٠,٠٠٠  
،  حفاری به ٢۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٩٠۴ 

 مترطول ١,٠١٩,٠٠٠  
،  حفاری به ٢۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٩٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,١,١۵۵  
،  حفاری به ٢۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٩٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,١,٣١٨  
،  حفاری به ٢۴ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣٠٩٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,٨١٧  
،  حفاری به ٢۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵اینچ، تا عمق 
٠٣١٠٠١ 

 مترطول ٨۵۵,۵٠٠  
،  حفاری به ٢۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 
٠٣١٠٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٨٩٩  
،  حفاری به ٢۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣١٠٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٩٩١  
،  حفاری به ٢۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣١٠٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,١,١٠٠  
،  حفاری به ٢۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣١٠٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,١,٢۴٣  
،  حفاری به ٢۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣١٠٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,۴٢٧,١  
،  حفاری به ٢۶ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣١٠٠٧ 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 مترطول ٨٨٩,٠٠٠  
،  حفاری به ٢٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵اینچ، تا عمق 
٠٣١١٠١ 

 مترطول ٩٢٧,٠٠٠  
،  حفاری به ٢٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 
٠٣١١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٩٨١  
،  حفاری به ٢٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣١١٠٣ 

 مترطول ١,٠۶٣,٠٠٠  
،  حفاری به ٢٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣١١٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,١,١٨٢  
،  حفاری به ٢٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣١١٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,١,٣۴۶  
،  حفاری به ٢٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣١١٠۶ 

 مترطول ۵٣۶,۵٠٠,١  
،  حفاری به ٢٨ قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣١١٠٧ 

 مترطول ٩۶۴,۵٠٠  
،  حفاری به ٣٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵اینچ، تا عمق 
٠٣١٢٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٩٩١  
،  حفاری به ٣٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 
٠٣١٢٠٢ 

 مترطول ١,٠۵٣,٠٠٠  
،  حفاری به ٣٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 
٠٣١٢٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١,١۵۵  
،  حفاری به ٣٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 
٠٣١٢٠۴ 

 مترطول ١,٢٨١,٠٠٠  
،  حفاری به ٣٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 
٠٣١٢٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,۴۵۵,١  
،  حفاری به ٣٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣نمونه از هر متر و برداشت  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 
٠٣١٢٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,۶۶٢,١  
،  حفاری به ٣٠قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت

متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 
٠٣١٢٠٧ 

 مترطول ٧٧,١٠٠  
ازای ، به٠٣١٢٠٧تا  ٠٣١٢٠١ردیفهای  اضافه بها نسبت به

 اینچ. ٣۶تا قطر هر دو اینچ اضافه قطر حفاری، 
٠٣١٣٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,۶٣۶,١

روش ضربه ای سنگین در هر نوع حفاری شناسایی به
 ، یالت سنگ متر و ۵٠اینچ، تا عمق ١٢ قطر  بهتش
 متر. ٣برداشت نمونه از هر

٠٣١۴٠١ 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 مترطول ٠٠٠,١,٧۵۵

روش ضربه ای سنگین در هر نوع حفاری شناسایی به
 ، یالت سنگ متر ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ١٢ قطر  بهتش

 متر. ٣و برداشت نمونه از هر 

٠٣١۴٠٢ 

  
 مترطول ١,٧٩٠,٠٠٠

روش ضربه ای سنگین در هر نوع حفاری شناسایی به
 ، یالت سنگ متر ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  بهتش

 متر. ٣و برداشت نمونه از هر

٠٣١۴٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٨٩۵

روش ضربه ای سنگین در هر نوع حفاری شناسایی به
 ، یالت سنگ متر ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق  ١٢ قطر  بهتش

 متر. ٣و برداشت نمونه از هر

٠٣١۴٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢,٠٠٠

روش ضربه ای سنگین در هر نوع حفاری شناسایی به
 ، یالت سنگ متر ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق  ١٢ قطر  بهتش

 متر. ٣و برداشت نمونه از هر 

٠٣١۴٠۵ 

  
 مترطول ٢,١١٩,٠٠٠

روش ضربه ای سنگین در هر نوع حفاری شناسایی به
 ، یالت سنگ متر ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق  ١٢ قطر  بهتش

 متر. ٣و برداشت نمونه از هر 

٠٣١۴٠۶ 

 نمونه ۵٠٠,١,٢٩٨  
صورت دست نخورده، با دستگاههای بهبرداشت نمونه 

 متر. ١٠٠مخصوص، از هر گونه طبقات سنگ تا عمق 
٠٣١۵٠١ 

  
 نمونه ۴٢۵,۵٠٠,١

صورت دست نخورده، با دستگاههای برداشت نمونه به
٢٠٠تا ١٠٠مخصوص، از هر گونه طبقات سنگ از عمق 

 متر.

٠٣١۵٠٢ 

  
 نمونه ۵٠٠,۵۵٧,١

نخورده، با دستگاههایصورت دست  برداشت نمونه به
٣٠٠تا  ٢٠٠مخصوص، از هر گونه طبقات سنگ از عمق 

 متر.

٠٣١۵٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴۶٩

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١۴تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣١۶٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴٩١

روش تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگ به
١۴تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١۶٠٢ 

  
 مترطول ۵١٣,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١۴تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١۶٠٣ 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٢٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵۴٠,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١۴تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١۶٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵۶١

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١۴تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١۶٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶١٨

روش تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگ به
١۴تاقطر  بهاینچ وتبدیل آن  ١٢قطر  بهضربه ای سنگین ، 

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ ، ازعمق 

٠٣١۶٠۶ 

  
 مترطول ١,٠٣١,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١۶تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣١٧٠١ 

  
 مترطول ١,٠٧۴,۵٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١۶تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠٢ 

  
 مترطول ١,١٢٣,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگ به
١۶تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠٣ 

  
 مترطول ١,١٨٠,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١۶تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,١,٢٢٨

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١۶تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠۵ 

  
 مترطول ١,٣٢٠,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١۶تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠۶ 

  
 مترطول ۶٢٨,٠٠٠,١

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١٨تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣١٨٠١ 

  
 مترطول ١,٧٠۶,۵٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١٨تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠٢ 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٢١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ١,٧٩٠,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١٨تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٨٩۵

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١٨تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١٨تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠۵ 

  
 مترطول ٢,١١٩,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
١٨تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠۶ 

  
 مترطول ٢,٣٣٨,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٠تا قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣١٩٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵٠۵,٢

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٠تا قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠٢ 

  
 مترطول ۵٩٧,٠٠٠,٢

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٠تا قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠٣ 

  
 مترطول ۶٨٩,٠٠٠,٢

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٠تا قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢,٨٠٧

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٠تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠۵ 

  
 مترطول ٣,٠۴٠,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٠تا قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣,١۵٨

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٢تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣٢٠٠١ 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٢٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,٣,٣٣۴

روش تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگ به
٢٢تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٢٠٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٠٩,٣

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٢تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق

٠٣٢٠٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٧٩,٣

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٢تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٢٠٠۴ 

  
 مترطول ٣,٧٢٠,٠٠٠

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٢تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٢٠٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٠۴٩,۴

روش تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ به
٢٢تا  قطر  بهاینچ و تبدیل آن  ١٢ قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٢٠٠۶ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

 
 

 

٢٣  
 

 

 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 

   مقدمه
 
)  سنگ (قلوه  دانه  درشت  )، يا مصالح (كنگلومرا يا جوشسنگ  سخت  هاي از آبرفت  طبقات  مشاور و كارفرما، جنس  ييد مهندسابا ت  . چنانچه1

 شود. مي  درصد اضافه 30)،  عمق  (در آن  آبرفت  هاي در زمين  و برقوزدن  حفاري  هاي رديف  قيمت  باشد، به
ليتر در  10تا  5  درصد، با دبي 20،  ليتر در ثانيه 5تا  3  درصد، با دبي 10،  ليتر در ثانيه 3تا   با دبي  آرتزين  هاي سفرهدر   حفاري  . در صورت2

 شود. مي  اضافه  آبرفت  هاي در زمين  حفاري  هاي رديف  بهاي  درصد به 100،  ليتر در ثانيه 10از   بيش  درصد و با دبي 50،  ثانيه
  كاري سيمان  عمليات  شود، هزينه  انجام  سيمان  تزريق  ، عمليات و آهكي  سنگي  هاي اليه  از ريزش  يا جلوگيري  حفره  پر كردن  رايب  . چنانچه3

 شود. مي  محاسبه  در سنگ  و حفاري  سيمان  تزريق  هاي برابر رديف  مجدد در سيمان  و حفاري
اي، در صورتي كه به اليه سخت برخورد شود، هزينه آن از رديف اليه سخت پرداخت  هاي آبرفتي و ماسه در زمان حفاري در زمين. 4
 شود. مي
 ، متناسب با شرايط كار، با تاييد مهندس مشاور و كارفرما خواهد بود.041808تا  041801هاي  استفاده و پرداخت از رديف. 5



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٢۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,٧۴۶

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ،  ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا عمق 

٠۴٠١٠١ 

  
 مترطول ٧٨٠,٠٠٠

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ، از ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴٠١٠٢ 

  
 مترطول ٨۴٨,٠٠٠

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ، از ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴٠١٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,٩٢۴

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ، از ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴٠١٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٩٩

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ، از ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا  ٢٠٠عمق 

٠۴٠١٠۵ 

  
 مترطول ١,٠٩٨,٠٠٠

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ، از ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا  ٢۵٠عمق 

٠۴٠١٠۶ 

  
 مترطول ١,١٧۵,۵٠٠

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ، از ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣۵٠تا  ٣٠٠عمق 

٠۴٠١٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,١,٢۵١

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ، از ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۴٠٠تا  ٣۵٠عمق 

٠۴٠١٠٨ 

  
 مترطول ١,٣٧٨,٠٠٠

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ، از ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۴۵٠تا  ۴٠٠عمق 

٠۴٠١٠٩ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵۵۴,١

، با استفاده از گل به  شناسایی حفاری روش دوران
اینچ، از ١٢قطر  ای، به  های آبرفت و ماسه حفاری در زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠٠تا  ۴۵٠عمق 

٠۴٠١١٠ 

 نمونه ١,٧٣٠,٠٠٠  
برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر

 متر. ١٠٠ای تا عمق  گونه طبقات آبرفت و ماسه
٠۴٠٢٠١ 

 نمونه ۵٠٠,١,٩٣٢  
برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر

 متر. ٢٠٠تا  ١٠٠ای از عمق  گونه طبقات آبرفت و ماسه
٠۴٠٢٠٢ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٢۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 نمونه ٢,١٣۵,۵٠٠  
برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر

 متر. ٣٠٠تا  ٢٠٠ای از عمق  گونه طبقات آبرفت و ماسه
٠۴٠٢٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴٣٢

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ١۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴٠٣٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٣۶

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴٠٣٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٧۴

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴٠٣٠٣ 

  
 مترطول ۴٩٧,٠٠٠

های آبرفت و زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در 
اینچ، از ١۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴٠٣٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵٣۶

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠عمق 

٠۴٠٣٠۵ 

  
 مترطول ۵٧٧,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر.  ٣٠٠تا ٢۵٠عمق 

٠۴٠٣٠۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٣۶

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ١۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴٠۴٠١ 

  
 مترطول ۴٧۵,۵٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴٠۴٠٢ 

  
 مترطول ۴٩٧,٠٠٠

های آبرفت و حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی 
اینچ، ١۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ١۵٠تا  ١٠٠تا عمق 

٠۴٠۴٠٣ 

  
 مترطول ۵١۶,۵٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴٠۴٠۴ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٢۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,۵۵٧

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠عمق 

٠۴٠۴٠۵ 

  
 مترطول ۶١٨,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢ قطر ای، ( ماسه
 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠عمق 

٠۴٠۴٠۶ 

  
 مترطول ۴٧۵,۵٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ١٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴٠۵٠١ 

  
 مترطول ۴٩۵,۵٠٠

های آبرفت و شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه 
اینچ، از ١٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴٠۵٠٢ 

  
 مترطول ۵١۶,۵٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴٠۵٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵۵٧

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴٠۵٠۴ 

  
 مترطول ۵٩۶,۵٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠عمق 

٠۴٠۵٠۵ 

  
 مترطول ۶٧٧,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ١٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠عمق 

٠۴٠۵٠۶ 

  
 مترطول ۴٩٧,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ٢٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴٠۶٠١ 

  
 مترطول ۵١۶,۵٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴٠۶٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵۵٧

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴٠۶٠٣ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٢٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٩۶,۵٠٠

آبرفت وهای  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴٠۶٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶۶٨

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠عمق 

٠۴٠۶٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧١٩

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠عمق 

٠۴٠۶٠۶ 

  
 مترطول ۵١۶,۵٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ٢٢قطر تا  آن به اینچ)، و تبدیل  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴٠٧٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵۵٧

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٢قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴٠٧٠٢ 

  
 مترطول ۵٧٧,٠٠٠

های آبرفت و زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در 
اینچ، از ٢٢قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴٠٧٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٣٧

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٢قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴٠٧٠۴ 

  
 مترطول ۶٩٨,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٢قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠عمق 

٠۴٠٧٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٧٨

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٢قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠عمق 

٠۴٠٧٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵۵٧

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ٢۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴٠٨٠١ 

  
 مترطول ۵٧٧,٠٠٠

های آبرفت و حفر شده در زمین برقو زدن گمانه شناسایی
اینچ، از ٢۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴٠٨٠٢ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٢٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,۶٣٧

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴٠٨٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٧٨

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴٠٨٠۴ 

  
 مترطول ٧۵٩,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢ قطر ای، ( ماسه
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠عمق 

٠۴٠٨٠۵ 

  
 مترطول ٨٣٩,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠عمق 

٠۴٠٨٠۶ 

  
 مترطول ۵٧٧,٠٠٠

های آبرفت و گمانه شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن 
اینچ، ٢۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴٠٩٠١ 

  
 مترطول ۵٩۶,۵٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴٠٩٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٧٨

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴٠٩٠٣ 

  
 مترطول ۶٩٨,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  (ای،  ماسه
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴٠٩٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٩٩

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠عمق 

٠۴٠٩٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٨٩٩

های آبرفت و زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینبرقو 
اینچ، ٢۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠ازعمق 

٠۴٠٩٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٣٧

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ٢٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴١٠٠١ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٢٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,۶٧٨

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴١٠٠٢ 

  
 مترطول ۶٩٨,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴١٠٠٣ 

  
 مترطول ٨٣٩,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴١٠٠۴ 

  
 مترطول ٨٨٠,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠عمق 

٠۴١٠٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٨١

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٢٨قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠عمق 

٠۴١٠٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٧٨

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ٣٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴١١٠١ 

  
 مترطول ۶٩٨,٠٠٠

آبرفت وهای  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴١١٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٧٨

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴١١٠٣ 

  
 مترطول ٨٣٩,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠عمق 

٠۴١١٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩۴٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣٠قطر تا  آن به اینچ)، و تبدیل  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠عمق 

٠۴١١٠۵ 

  
 مترطول ١,٠۴٢,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠عمق 

٠۴١١٠۶ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٣٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ٧١٨,٠٠٠

های آبرفت و شده در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر 
اینچ، ٣٢قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴١٢٠١ 

  
 مترطول ٧۵٩,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣٢قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴١٢٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٩٩

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣٢قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴١٢٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٧٨

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ٣۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴١٣٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٩٩

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴١٣٠٢ 

  
 مترطول ٨٨٠,٠٠٠

های آبرفت و حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی 
اینچ، از ٣۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴١٣٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٩٩

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، ٣۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۵٠تا عمق 

٠۴١۴٠١ 

  
 مترطول ٨٣٩,٠٠٠

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١٠٠تا  ۵٠عمق 

٠۴١۴٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٨٩٩

های آبرفت و برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از ٣۶قطر تا  و تبدیل آن به  اینچ)، ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴١۴٠٣ 

  
 مترطول ۴٧٧,٠٠٠,٢

)، با با دستگاه دوران ضربهشناسایی حفاری  ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ، تا عمق  ١٢

٠۴١٧٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢,٧٣۶

)، با با دستگاه دوران ضربه شناسایی حفاری ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ١٢
 متر.

٠۴١٧٠٢ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٣١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 مترطول ٢,٨٣٩,٠٠٠

)، با با دستگاه دوران ضربه شناسایی حفاری ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا  ١٠٠اینچ، از عمق  ١٢
 متر.

٠۴١٧٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢,٩٩٢

)، با با دستگاه دوران ضربه شناسایی حفاری ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

٣متر و برداشت نمونه از هر   ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق  ١٢
 متر.

٠۴١٧٠۴ 

  

 مترطول ٣,٠٩۵,۵٠٠

)، با با دستگاه دوران ضربه شناسایی حفاری ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا  ٢٠٠اینچ، از عمق  ١٢
 متر.

٠۴١٧٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣,٣۵۴

)، با با دستگاه دوران ضربه شناسایی حفاری ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا  ٢۵٠اینچ، از عمق  ١٢
 متر.

٠۴١٧٠۶ 

  

 مترطول ۶١١,٠٠٠,٣

)، با با دستگاه دوران ضربه شناسایی حفاری ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣۵٠تا  ٣٠٠اینچ، از عمق  ١٢
 متر.

٠۴١٧٠٧ 

  

 مترطول ٣,٩٢٠,٠٠٠

)، با با دستگاه دوران ضربه شناسایی حفاری ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

٣متر و برداشت نمونه از هر  ۴٠٠تا  ٣۵٠اینچ، از عمق  ١٢
 متر.

٠۴١٧٠٨ 

  

 مترطول ٢٨٢,٠٠٠,۴

)، با با دستگاه دوران ضربه شناسایی حفاری ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

٣متر و برداشت نمونه از هر  ۴۵٠تا  ۴٠٠اینچ، از عمق  ١٢
 متر.

٠۴١٧٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴,۵٣٨

)، با با دستگاه دوران ضربه شناسایی حفاری ش ای (چ
، به  استفاده از ماده کف یالت سنگ قطر زا در هر نوع تش

٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠٠تا  ۴۵٠اینچ، از عمق  ١٢
 متر.

٠۴١٧١٠ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٣٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 مترطول ۴۴٧,٠٠٠,١٨

ای، مجهز به سیستم با دستگاه دوران ضربه حفاری
Airlift یالت کف، با استفاده از مواد زا در هر نوع تش

، به متر و برداشت نمونه ۵٠اینچ، تا عمق  ١٨قطر   سنگ
 متر. ٣دست نخورده از هر 

٠۴١٨٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠,٢٩١

ای، مجهز به سیستم با دستگاه دوران ضربه حفاری
Airliftیالت ، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تش

، به متر و برداشت ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ١٨قطر   سنگ
 متر. ٣نمونه دست نخورده از هر 

٠۴١٨٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٢,٣٢٠

ای، مجهز به سیستم حفاری با دستگاه دوران ضربه
Airlift، یالت با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تش

، به متر و ١۵٠تا  ١٠٠اینچ، از عمق  ١٨قطر   سنگ
 متر. ٣برداشت نمونه دست نخورده از هر 

٠۴١٨٠٣ 

  

 مترطول ٢۴,۵۵٣,٠٠٠

ای، مجهز به سیستم حفاری با دستگاه دوران ضربه
Airliftیالت ، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تش

، به متر و ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق  ١٨قطر   سنگ
 متر. ٣برداشت نمونه دست نخورده از هر 

٠۴١٨٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٧,٠٠٨

ای، مجهز به سیستم حفاری با دستگاه دوران ضربه
Airliftیالت ، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تش

، به متر و ٢۵٠تا  ٢٠٠اینچ، از عمق  ١٨قطر   سنگ
 متر. ٣برداشت نمونه دست نخورده از هر 

٠۴١٨٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٩,٧٠٩

ای، مجهز به سیستم حفاری با دستگاه دوران ضربه
Airliftیالت ، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تش

، به متر و ٣٠٠تا  ٢۵٠اینچ، از عمق  ١٨قطر   سنگ
 متر. ٣برداشت نمونه دست نخورده از هر 

٠۴١٨٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٨٠,٣٢

ای، مجهز به سیستم حفاری با دستگاه دوران ضربه
Airliftیالتزا در هر نوع  ، با استفاده از مواد کف تش

، به متر و ٣۵٠تا  ٣٠٠اینچ، از عمق  ١٨قطر   سنگ
 متر. ٣برداشت نمونه دست نخورده از هر 

٠۴١٨٠٧ 

  

 مترطول ٩۴٨,٠٠٠,٣۵

ای، مجهز به سیستم حفاری با دستگاه دوران ضربه
Airliftیالت ، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع تش

، به متر و ۴٠٠تا  ٣۵٠اینچ، از عمق  ١٨قطر   سنگ
 متر. ٣برداشت نمونه دست نخورده از هر 

٠۴١٨٠٨ 

  
 مترطول ١,٠١٧,٠٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ١۴قطر  به 

٠۴١٩٠١ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٣٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ١,٠۵٩,٠٠٠

های سنگ حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی 
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر.  ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ١۴قطر  به 

٠۴١٩٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١,٠٩٩

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر.  ١۵٠تا  ١٠٠اینچ، از عمق  ١۴قطر  به 

٠۴١٩٠٣ 

  
 مترطول ١,١٨٢,٠٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر.  ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق  ١۴قطر  به 

٠۴١٩٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢٢۴

های سنگ در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده 
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر روش دوران ضربه به 
 متر.  ٢۵٠تا  ٢٠٠اینچ، از عمق  ١۴قطر  به 

٠۴١٩٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٣٠۶

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر.  ٣٠٠تا  ٢۵٠عمق اینچ، از  ١۴قطر  به 

٠۴١٩٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,١,٧١٨

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ١۶قطر  به 

٠۴٢٠٠١ 

  
 مترطول ١,٨٠١,٠٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر.  ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ١۶قطر ت به 

٠۴٢٠٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١,٨٨٣

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر.  ١۵٠تا  ١٠٠اینچ، از عمق  ١۶قطر  به 

٠۴٢٠٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٩٢۴

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر.  ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق  ١۶قطر  به 

٠۴٢٠٠۴ 

  
 مترطول ٢,٠٠۶,۵٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
ا ینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  دوران ضربهروش  به 
 متر.  ٢۵٠تا  ٢٠٠اینچ، از عمق  ١۶قطر  به 

٠۴٢٠٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢,٢١٣

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر.  ٣٠٠تا  ٢۵٠اینچ، از عمق  ١۶قطر  به 

٠۴٢٠٠۶ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٣۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,٢,٧٩٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ١٨قطر  به 

٠۴٢١٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢,٩١٣

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  ضربهروش دوران  به 
 متر. ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ١٨قطر  به 

٠۴٢١٠٢ 

  
 مترطول ٣,٠٣٨,٠٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠اینچ،  ١٨قطر  به 

٠۴٢١٠٣ 

  
 مترطول ٣,٢٠٣,٠٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق  ١٨قطر  به 

٠۴٢١٠۴ 

  
 مترطول ٣,٣٢٧,٠٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠اینچ، از عمق  ١٨قطر  به 

٠۴٢١٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,۶١۵,٣

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠اینچ، از عمق  ١٨قطر  به 

٠۴٢١٠۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣,٩۴۵

های سنگ زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین برقو
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٢٠قطر  به 

٠۴٢٢٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۵٠,۴

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ٢٠قطر  به 

٠۴٢٢٠٢ 

  
 مترطول ٣۵٧,٠٠٠,۴

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر روش دوران ضربه به 
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠اینچ، از عمق  ٢٠قطر  به 

٠۴٢٢٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴,۵۶٢

های سنگ حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی 
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق  ٢٠قطر  به 

٠۴٢٢٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧۶٩,۴

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر روش دوران ضربه به 
 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق  ٢٠قطر  به 

٠۴٢٢٠۵ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٣۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,٠٩٩,۵

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠اینچ، از عمق  ٢٠قطر  به 

٠۴٢٢٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵,۴٢٣

های سنگ زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در 
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٢٢قطر  به 

٠۴٢٣٠١ 

  
 مترطول ٧٠٨,٠٠٠,۵

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ٢٢قطر  به 

٠۴٢٣٠٢ 

  
 مترطول ٩١٨,٠٠٠,۵

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠اینچ، از عمق  ٢٢قطر  به 

٠۴٢٣٠٣ 

  
 مترطول ٢٣٢,٠٠٠,۶

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق  ٢٢قطر  به 

٠۴٢٣٠۴ 

  
 مترطول ۶,۴١١,٠٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠اینچ، از عمق  ٢٢قطر  به 

٠۴٢٣٠۵ 

  
 مترطول ٧,٠٣٢,٠٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر روش دوران ضربه به 
 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠اینچ، از عمق  ٢٢قطر  به 

٠۴٢٣٠۶ 

  
 مترطول ٨۶٧,٠٠٠,۶

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  ضربهروش دوران  به 
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٢۶قطر  به 

٠۴٢۴٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧,٢٣٧

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ٢۶قطر  به 

٠۴٢۴٠٢ 

  
 مترطول ۵۶٧,٠٠٠,٧

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠اینچ، از عمق  ٢۶قطر  به 

٠۴٢۴٠٣ 

  
 مترطول ٧,٨۵۶,۵٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق  ٢۶قطر  به 

٠۴٢۴٠۴ 



 ای و دوران ضربه  دوران  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٣۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ٧,٨٩٧,٠٠٠

های سنگ برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٢۵٠تا  ٢٠٠اینچ، از عمق  ٢۶قطر  به 

٠۴٢۴٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٩٨,٨

های سنگ زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین برقو
اینچ) و تبدیل آن ١٢ای، (به قطر  روش دوران ضربه به 
 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق  ٢۶قطر  به 

٠۴٢۴٠۶ 



  لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٣٧  
 

 

  لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 

  مقدمه
 
  هاي رديف  موضوع  گالوانيزه  فوالدي  هاي ، لولهDIN 8062استاندارد   ، طبق050104تا  050101  هاي رديف  موضوع  ، سي ، وي پي  هاي . لوله1

 B.S1387يا  DIN 2440استاندارد   ، طبق050504تا  050501  هاي رديف  موضوع  درزجوش  سياه  فوالدي  هاي و لوله 050404تا  050401
تاييد   . در صورت است API 5Lاستاندارد   ، طبق050511تا  050505  هاي رديف  موضوع  درزجوش  سياه  فوالدي  هاي ) و لوله متوسط  (وزن

  معتبر و با همان  ساير استانداردهاي  طبق  شده  ساخته  هاي ، در مورد لوله فصل  اين  هاي واحد رديف  كارفرما، بهاي  مشاور و تصويب  مهندس
 . ، نيز نافذ است مشخصات

  گيرد. هنگام  انجام  مخصوص  چسب  وسيله  و به  از بوشن  آنها با استفاده  و اتصال باشند  و شكستگي  ترك  ، بايد بدون . سي . وي پي  هاي . لوله2
 شوند.  ، وارد چاه ضربه  وارد كردن  آزاد و بدون  صورت آيد تا به  عمل  به  كافي  ، بايد دقت ياد شده  هاي لوله  نصب

 . است  منظور شده  لوله  براي  و متعلقات  اتصاالت  ، هزينه لوله  و نصب  تهيه  هاي . در رديف3
  هاي رديف  و همچنين  فصل  اين  هاي مورد از رديف  متر، بر حسب 50بيشتر از   در عمقهاي  لوله  و نصب  تهيه  بهاي  پرداخت  . براي4

 خواهد شد.  استفاده  دستمزدي  كارهاي  متر از فصل 50از   بيش  در عمقهاي  لوله  نصب  بهاي اضافه
باشد. هزينه بارگيري و حمل اين  مشبك لحاظ نگرديده است و تامين آن بر عهده كارفرما مي UPVC، بهاي تهيه لوله 050601ديف ردر . 5

 شود. مي  پرداخت  011106و  011105، 011104هاي  ها از محل تحويلي كارفرما تا كارگاه براساس رديف لوله
 ) باشد. DIN4925 يا ASTM F-480المللي (مانند  استانداردهاي معتبر بين بايد براساس 050601رديف  UPVCهاي مشبك  لوله. 6



  لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

٣٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,٣۵٣

 ، ٧۵خارج  قطر  بهتهیه و نصب لوله پی.وی.س
۵٠متر، تا عمق  میل ٣٫۶متر و حداقل ضخامت جدار  میل

 متر.

٠۵٠١٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴٢٧

 ، ١١٠خارج  قطر  بهتهیه و نصب لوله پی.وی.س
۵٠متر، تا عمق  میل ٣٫۵متر و حداقل ضخامت جدار  میل

 متر.

٠۵٠١٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٧٩

 ، ١۶٠خارج  قطر  بهتهیه و نصب لوله پی.وی.س
۵٠متر، تا عمق  میل ٧٫٧متر و حداقل ضخامت جدار  میل

 متر.

٠۵٠١٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٨۶٣

 ، ٢٢۵خارج  قطر  بهتهیه و نصب لوله پی.وی.س
متر، تا عمق میل ١٠٫٨متر و حداقل ضخامت جدار  میل
 متر. ۵٠

٠۵٠١٠۴ 

 مترطول ۴٠٠,٠٠٠  
اینچ، تا ٢نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، 

 متر. ۵٠عمق 
٠۵٠۴٠١ 

 مترطول ۵۶١,٠٠٠  
اینچ، تا ٣نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، 

 متر. ۵٠عمق 
٠۵٠۴٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٧٢٩  
اینچ، تا ۴نام قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، 

 متر. ۵٠عمق 
٠۵٠۴٠٣ 

 مترطول ١,٠۶۵,۵٠٠  
اینچ، تا ۶نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، 

 متر. ۵٠عمق 
٠۵٠۴٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٣١٣  
٢نام قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درزجوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 
٠۵٠۵٠١ 

 مترطول ٠٠٠,۴١۵  
٣نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درزجوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 
٠۵٠۵٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,۵٢٠  
۴نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 
٠۵٠۵٠٣ 

 مترطول ٧٣٣,٠٠٠  
۶نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 
٠۵٠۵٠۴ 

 مترطول ١,٠۶٣,٠٠٠  
و ٨نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢٠حداقل ضخامت جدار 
٠۵٠۵٠۵ 

 مترطول ١,٣۴٣,٠٠٠  
١٠نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢٢و حداقل ضخامت جدار 
٠۵٠۵٠۶ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,۵۵٠,١  
١٢نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢٢و حداقل ضخامت جدار 
٠۵٠۵٠٧ 

 مترطول ٢,٠۵۵,۵٠٠  
١۴نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢۵و حداقل ضخامت جدار  
٠۵٠۵٠٨ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٢٩۶  
١۶نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢۵و حداقل ضخامت جدار 
٠۵٠۵٠٩ 

 مترطول ٢,٧۶۵,۵٠٠  
١٨نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢٨و حداقل ضخامت جدار  
٠۵٠۵١٠ 

 مترطول ٣,٧٣١,٠٠٠  
٢٠نام  قطر  بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢٨و حداقل ضخامت جدار  
٠۵٠۵١١ 

 مترطول ٩٧,٠٠٠  
١۴مشب جدار چاه، به قطر نام تا  UPVCنصب لوله 

 متر. ١۵٠متر تا عمق  میل ٢٠تا  ١٠اینچ و ضخامت 
٠۵٠۶٠١ 
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  صحرایی  عملیات و  . آزمایش ششم  فصل
 

  مقدمه
 
،  است  ريز دانه  اي ماسه  طبقات  داراي  زمين  طبقات  كه  مناطقي  و اسكرينها، براي  فوالدي  هاي دور لوله  ) براي پكت  (پري  ساخته . فيلتر پيش1

  مصرف  فيلتر مصنوعي  عنوان به  باشد كه  با شني  متناسب  آن  و سوراخهاي  بوده  ، بايد ضد زنگ مورد استفاده  فلزي  خواهد شد. توري  انجام
شود تا   محكم  ضد زنگ  اتصاالت  وسيله بايد به  باشد، توري  مربوط  كمتر از ابعاد شن متر ميلي 2حدود   توري  ، ابعاد سوراخ شود. در واقع مي

  كه  توري  داخل  شن  آيد. ضخامت  ملع به  ، جلوگيري چاه  داخل به  شن  و ريختن  توري  و يا جدا شدن  شدن  از پاره  در چاه  لوله  نصب  هنگام
، بايد  اسكرين  و لوله  توري  بين  شده  بندي دانه  شن  باشد. ضخامت  ، بايد يكنواخت لوله  دور و طول  شود، در تمام مي  نصب  مشبك  لوله  روي

 باشد.  اينچ 3  از اطراف  حداقل
و   بندي ، دانه اي رودخانه  شود، بايد از نوع مي  ريخته  چاه  جدار و ديواره  لوله  بين  هك  فيلتر مصنوعي  براي  مصرفي  ، شن060401  . در رديف2

  انتخاب  مشبك  هاي لوله  و ابعاد شكافهاي  حفر شده  طبقات  هاي دانه  با اندازه  ، متناسب فيلتر مصنوعي  براي  شن  هاي باشد. ابعاد دانه  شده  شسته
، در  چاه  جدار و ديواره  لوله  بين  شن  ريختن باشد. براي مي  اي غيرماسه  هاي در چاه متر ميلي 6تا  4  ، بين شن  هاي هشوند، معموالً قطر دان مي

 از  گيرد. شن  شوند، انجام مي  نصب  چاه  متر از انتهاي 6  فاصله به  كه  ترمي  هاي لوله  متر بيشتر باشد، بايد توسط 100از   چاه  عمق  كه صورتي
را پر   چاه  ها و ديواره لوله  خالي  متر از فضاي 6  طول  كه  شن  مقداري  از ريختن  خواهد شد. پس  ريخته  ياد شده  هاي لوله  داخل  قيف  طريق

  متر باالتر از سطح 20تا   ، بايد حداقل ريزي شن  پيدا خواهد كرد. عمق  ادامه  زمين  تا سطح  ريزي و شن  را باز نموده  ترمي  بند لوله  كند، يك
 ها باشد. لوله  در پشت  ايستايي

،  چاه  تقريبي  خواهد شد. دبي  هستند، انجام  اندكي  آب  داراي  كه  هايي چاه  ، براي حفاري  ) دستگاه كش با بيلر(گل  ، آبكشي060501  . در رديف3
 آيد. مي  دست زير به  از رابطه

  دبي =  كش گل شمار ×  كش گل  حجم / تخليه  زمان 
 

و   حفاري  و عمليات  مثبت  شود، چاه  انجام  سريع  اوليه  سطح به  آب  ناچيزباشد، يا برگشت  كش گل  وسيله به  چاه  از تخليه  ناشي  افت  چنانچه 
 شود.  خودداري  گذاري و لوله  ، بايد از گشادكردن صورت  پيدا خواهد كرد. در غير اين  ادامه  گذاري لوله

  حفاري  كه  هايي . در چاه هستند، امكانپذير است  آب  داراي  كه  هايي با كمپرسور، در چاه  چاه  شستشوي  عمليات  ، اجراي060601  . در رديف4
از   صاف  با آب  چاه  كردن جدار و پاك  لوله  از نصب  ، پس بهتر چاه  شستشوي  ، براي است  شده  انجام  حفاري  از گل  و با استفاده  دوراني  با روش
  شان نصب  ، بايد قطر و عمق آب  هاي هوا و لوله  هاي از هوا، لوله  استفاده  شود. در صورت مي  ، شستشو باكمپرسور انجام دستگاه  پمپ  طريق

  كافي  قدرت  ، بايد داراي رد استفادهآورد، ضمناً كمپرسور مو  زمين  سطح به  راحتي به  چاه  را از داخل  آب  بتوان  كه  صورتي باشد، به  متناسب
از   قرار گيرند و پس  مشبك  هاي لوله  هوا در مقابل  خروج  ، بايد مجاري حفاري  آنها از گل  كردن و پاك  متخلخل  هاي اليه  بازشدن  باشد. براي

در   مانده  باقي  ، گل فشار ايجاد شده  شود تا با اختالف ز ميو با  بسته  نوبت  ، در چندين چاه  داخل ، شير هوا به چاه  و تميز شدن  آب  شدن  صاف
  از چاه  كه  ، آبي ، تكرار خواهد شد. در پايان موجود در چاه  مشبك  هاي لوله  تمام  در مقابل  عمل  هوا، اين  هاي لوله  كردن  شود. با كم  شسته  اليه

 باشد.  شود، بايد كامالً صاف مي  خارج
  گل  قشر نازك  كردن  و پاك  چاه  از داخل  حفاري  گل  كردن  منظور خارج ، به صاف  و آب  دستگاه  با پمپ  چاه  ، شستشوي060602  . در رديف5

  را كم  اهچ  داخل  گل  ، غلظت صاف  و آب  دستگاه  از پمپ  كار، بايد با استفاده  اين  . براي است  مانده  باقي  چاه  ديواره  روي  به  كه  است  حفاري
، نبايد  از چاه  شده  خارج  و گل  نشود. آب  چاه  ديواره  ريزش  موجب  كه  نحوي نمود به  اقدام  شده  بندي دانه  شن  ريختن به  ، نسبت زمان كرد و هم
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،  حفاري  گل  غلظت  كردن  كم  مندر ض  شود كه  كار كند. بايد توجه  آرامي به  باشد و پمپ  ، بايد كم شود. فشار جريان  وارد چاه  دو مرتبه
 شود.  جلوگيري  چاه  ديواره  گيرد تا از ريزش  صورت  همزمان  ريزي شن  عمليات

، بايد  مورد استفاده  كرد. قطر پيستون  استفاده  پيستون  از روش  توان ، مي حفاري  از گل  چاه  كردن  شستشو و پاك  ، براي060603  . در رديف6
جدار   هاي لوله  كردن از زخمي  شود، كه  انتخاب  ، بايد طوري پيستون  روي  جدار باشد و اليه  لوله  كامالً جذب  شود، كه  انتخاب  طوري

د نمو  خارج  را تا حد امكان  موجود در چاه  ، گل دستگاه  پمپ  از طريق  صاف  آب  وسيله ، بايد به زدن  پيستون  از عمل  آيد. قبل  عمل به  جلوگيري
و   رانده  نفوذپذير و متخلخل  طبقات  داخل را با فشار به  ، گل زدن  باشد، پيستون  پر از گل  چاه  كرد. زيرا چنانچه  زدن  پيستون به  اقدام  و سپس
  هاي مقدار لوله  كردن  كم باشد. با  كافي  قدرت  ، بايد داراي عمليات  انجام  براي  مورد استفاده  خواهد شد. پمپ  يادشده  هاي اليه  بستن  سبب

 شود. مي  انجام  مختلف  در عمقهاي  زني  ، كار پيستون حفاري
  و تخلخل  نفوذپذيري  داراي  شده  حفاري  هاي نباشد، اليه  مناسب  آن  زياد و كيفيت  در چاه  مصرفي  مقدار گل  ، چنانچه060604  . در رديف7

و نيز   و مواد مشابه  سديم  مانند هگزامتافسفات  مواد شيميايي  وسيله به  توان باشد، مي  مانده  باقي  در چاه  دتيم  حفاري  گل  باشند، يا اينكه  فراوان
 شستشو داد.طبق دستور دستگاه نظارت را   ، چاه پيستوني  پمپ  از طريق

  آشاميدني  آب  و براي  حفر شده  برداري بهره  عنوان به  اگر چاه  ويژه ، به چاه  داخل به  سطحي  از نفوذ آبهاي  جلوگيري  ، براي060701  . در رديف8
و يا اين كه براي مسدود كردن يك اليه آب شور كه باالتر از  ) برخورد خواهد شد فشار (آرتزين  تحت  هاي اليه به  شود كه  بيني باشد، يا پيش

نمود. قطر   آن  در داخل  لوله  نصب به  و اقدام  مورد نظر گشاد كرده  را تا عمق  شده  حفاري  ، بايد گمانهيك اليه آبدار شيرين قرار گرفته باشد
باشد.   كافي  اندازه آنها، بايد به قطر  به  با توجه  لوله  خواهد بود و ضخامت  چاهنهايي كمتر از قطر   اينچ 4  ، حداقل شده  نصب  هادي  لوله
  تزريق  از اجراي  باشد. قبل  اندازه  يك ، به چاه  ها و ديواره لوله  بين  فاصله  كه  صورتي شوند، به  نصب  اهچ  ، بايد كامالً در وسط ياد شده  هاي لوله

، از نظر كمبود  عمليات  اجراي  شود، تا ضمن  ، مشخص چاه  ها و ديواره لوله  بين  خالي  فضاي به  با توجه  مصرفي  ، بايد مقدار سيمان سيمان
  شسته  و ماسه  سيمان  حجم  و يك  آب  دو حجم  نسبت )، به شسته  و ماسه  ، سيمان آب  (مخلوط  شده  تهيه  نيايد. دوغاب  پيش  ليك، مش مصالح

  دو صورت به  توان را مي  تزريق  خواهدشد و عمل  استفاده  كافي  قدرت به  پيستوني  ، از پمپ شده  آماده  سيمان  دوغاب  تزريق  خواهد بود. براي
 داد.  انجام

  و با فشار كافي  پيستوني  پمپ  توسط  سيمان  قرار گيرند. دوغاب  چاه  ها در كف شود و لوله  تخليه  از چاه  تا حد امكان  حفاري  ) ابتدا بايد گل1
  تا تمام  تكرار شده  عمل  ، اين ترمي  هاي ولهل  شود. با باالآوردن مي  گيرند، تزريق قرار مي  چاه  متر باالتر از كف  يك  كه  ترمي  هاي لوله  از طريق
  و در اين  است  ساعت 72  ، حداقل سيمان  دوغاب  شدن  سخت  براي  الزم  پر شود. زمان  سيمان  ها، از دوغاب و لوله  چاه  ديواره  بين  فضاي
 باشد. هادي نصب شده بايد بدون شبكه  در اين عمليات لوله شود.  متوقف  بايد حفاري  مدت

حدود   شود. سوزن و مهار مي  نصب  چاه  متر باالتر از كف 5/0حدود   هادي  لوله  شود، سپس مي  تخليه  از چاه  تا حد امكان  حفاري  ) ابتدا گل2
  سيمان  شود. دوغاب سدود ميم  لوله  ، در دهانه حفاري  و سوزن  هادي  لوله  بين  و فضاي  قرار گرفته  آن  و در وسط  هادي  لوله  متر در داخل  يك

راند و  باال مي  طرف به  هادي  لوله  را از پشت  در چاه  مانده  باقي  و گل  شده  هادي  و لوله  حفاري  با فشار وارد لوله  قوي  پيستوني  پمپ  از طريق
و فشار   نموده  را وارد لوله  حفاري  ، گل است  شده  محاسبه  آنقبالً مقدار   كه  الزم  اندازه به  سيمان  دوغاب  از تزريق  كند. پس مي  خارج  از چاه

  دوغاب  باالي  در قسمت  كه  حفاري  گل  كامل  شدن  ، تا خارج عمل  خواهد شد. اين  هادي  لوله  پشت با فشار به  سيمان  دوغاب  راندن  سبب  گل
 72  يابد و حداقل مي  خاتمه  سيمانكاري  ، عمليات هادي  لوله  از پشت  سيمان  دوغاب  خروج  از مشاهده  كند. پس پيدا مي  قرار دارد، ادامه  سيمان
در اين حالت لوله هادي در قسمت انتهايي بايد داراي يك يا دو رديف شبكه  كرد.  ، بايد كار را تعطيل سيمان  دوغاب  شدن  سخت  براي  ساعت

 به ابعاد مناسب باشد.
قرار گيرد.   ابتدايي  شده  حفاري  قسمت  ، در كف است  شده  كمتر از قطر حفاري  اينچ 4  قطر آن  كه  هادي  دا بايد لوله، ابت060702  . در رديف9

  و ديواره  لوله  بين  فاصله  كه  صورتي شود، به  نصب  چاه  كامالً در وسط  ياد شده  باشد و لوله  كافي  اندازه ، بايد به آن قطر  به  با توجه  لوله  ضخامت
،  چاه  و ديواره  هادي  لوله  بين  خالي  فضاي  با در نظر گرفتن  مصرفي  ، بايد مقدار سيمان سيمان  دوغاب  از ريختن  باشد. قبل  اندازه  يك ، به چاه
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  حجم  و يك  آب  دو حجم  بتنس ، به شسته  و ماسه  و سيمان  وجود نيايد. مقدار آب به  ، كمبود مصالح عمليات  اجراي  شود، تا ضمن  مشخص
و   هادي  لوله  بين  فضاي  كه  شود و تا هنگامي مي  ريخته  هادي  لوله  ، در اطراف سطل  وسيله به  سيمان  خواهد بود. دوغاب  شسته  و ماسه  سيمان
  شدن  سخت  ، براي ساعت 48  ، بايد حداقل عمليات  ناز پايا  پيدا خواهد كرد. پس  ادامه  ، عمليات پر نشده  سيمان  كامالً از دوغاب  چاه  ديواره
 كرد.  كار را تعطيل  سيمان

 . زير است  شرح متر، به 100  تا عمق  نصب  ، براي آزمايشي  اينچي 6  پمپ  ، مشخصات060801  . در رديف10
 ). در دقيقه  گالن 800(  ليتر در ثانيه 50  ، حداقل پمپ  ) ظرفيت1
 . اسب 175  حداقل  اسمي  قدرت به،  ) موتور ديزل2
 .6  به 5  تبديل  با نسبت  اسب 100  حداقل  انتقالي  قدرت ، به دنده  ) جعبه3
 . زير است  شرح متر، به 200  تا عمق  نصب  ، براي آزمايشي  اينچي 6  پمپ  ، مشخصات060803و  060802  هاي . در رديف11
 ). در دقيقه  گالن 800تا  600(  هليتر در ثاني 50تا  40،  پمپ  ) ظرفيت1
 . اسب 300تا  250  اسمي  قدرت ، به ) موتور ديزل2
 .6  به 5  تبديل  با نسبت  اسب 200  حداقل  انتقالي  قدرت ، به دنده  ) جعبه3
 . زير است  شرح متر، به 100  تا عمق  نصب  ، براي آزمايشي  اينچي 8  پمپ  ، مشخصات060804  . در رديف12
 ). در دقيقه  گالن 1500(  ليتر در ثانيه 95  ، حداقل پمپ  ) ظرفيت1
 . اسب 300  حداقل  اسمي  قدرت ، به ) موتور ديزل2
 .6  به 5  تبديل  با نسبت  اسب 200  حداقل  انتقالي  قدرت ، به دنده  ) جعبه3

 . زير است  شرح متر، به 200  تا عمق  صبن  ، براي آزمايشي  اينچي 8  پمپ  ، مشخصات060806و  060805  . در رديف13
 ). در دقيقه  گالن 1500(  ليتر در ثانيه 95،  پمپ  ) ظرفيت1
 . اسب 500  حداقل  اسمي  قدرت ، به ) موتور ديزل2
 .6  به 5  تبديل  با نسبت  اسب 350حدود   قدرت ، به دنده  ) جعبه3

 . زير است  شرح متر، به 100  تا عمق  نصب  ، براي ايشيآزم  اينچي 10  پمپ  ، مشخصات060807  . در رديف14
 ). در دقيقه  گالن 2200(  ليتر در ثانيه 140، حدود  پمپ  ) ظرفيت1
 . اسب 400حدود   اسمي  قدرت ، به ) موتور ديزل2
 .6  به 5  تبديل  با نسبت  اسب 300حدود   انتقال  ، با قدرت دنده  ) جعبه3

 . زير است  شرح پمپاژ، به  آزمايش  فني  ، مشخصات061006تا  061001  هاي . در رديف15
 . آن  از آغاز پمپاژ و پايان  ، قبل چاه  ايستايي  سطح  گيري ) اندازه1
 . توربين  نصب  ) عمق2
 ناظر.  )، با نظر مهندس ار پلهچه  (حداقل  ، با تغيير دور موتور ديزل تا حداكثر پمپ  حداقل  ، با دبي اي پله  يا برگشت  افت  ) آزمايش3
 ناظر.  ، با نظر مهندس آب  سطح  اي لحظه  گيريهاي اندازه  ، با درج ساعت 24  حداقل  مدت به  ثابت  با دبي  و برگشت  افت  ) آزمايش4
 . چاه  بحراني  دهي مجاز و آب  دبي  ) تعيين5
 خواهد شد.  ، استفاده و مانند آن  ، اريفيس الكتريكي  ياب ، مانند عمق مناسب  لوازم، از  چاه  دهي و آب  آب  سطح  گيري اندازه  ضمناً، براي 

  برگشت  موتور در آزمايش  )، و استراحت (بعد از آزمايش  آغاز آزمايش  موتور براي  استراحت  زمان  پمپاژ، مدت  آزمايش  هاي . در رديف16
 شود. مي  پمپاژ محاسبه  ، جزوساعتهاي آب
  كه  است  شود. ضروري  انجام  شده  كنترل  و از قبل  سالم  دستگاههاي  وسيله (كاروتاژ)، بايد به  پيمايي چاه  ، آزمايش061101  رديف . در17

  هايي قطر گمانه . را گرفت  ، حداكثر نتيجه آمده  دست به  از منحنيهاي  بداند، تا بتوان  خوبي كار را به  اين  فني  ، اصول پيمايي چاه  دستگاه  متصدي
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 8باشد (حدود   الكتريسيته  و گيرندة  دهنده  الكترودهاي  برابر فاصله  نفوذ، نبايد بيشتر از سه  شعاع  دليل شود، به مي  در آنها انجام  پيمايي چاه  كه
نمود و يا   را عوض  زياد باشد، آن  گل  شوري  شود، تا چنانچه  گيري اندازه  حفاري  گل  مقاومت  است  كار، الزم از آغاز به  ). قبل اينچ 10تا 
سوند وجود   در اطراف  جريان  شود، تا انتقال  نوار پيچ  خوبي يا سوند، بايد به  كابل  اتصال  كرد. محل  اضافه  آن به  شيرين  گل  كافي  اندازه به

  طبلك  شود. اگر چرخش  رانده  گمانه  سوند، بايد كامالً در وسط  فرستادن  پايين  باشد و هنگام  بريدگي  گونه هيچ  نبايد داراي  باشد. كابل  نداشته
  اطمينان  گيرد. براي  صورت  آرامي و به  ، يكنواخت سوند در گمانه  و باال آوردن  فرستادن  پايين  شود كه  شود، بايد سعي مي  انجام  با دست  كابل

  منحنيها را با هم  اين  شود، تا بتوان  دو بار انجام نمودار  ثبت  عمل  است  ، ضروري آمده  دست هب  پيمايي نمودارهاي چاهو   كار دستگاهصحت از 
پر از   شود، بايد گمانه مي  انجام  الكتريكي  آزمايشهاي  كه  هايي باال خواهد بود و در گمانه  طرف به  گمانه  ، از انتهاينمودارها  كرد. ثبت  مقايسه

  دست به  هاي . نمونه نيست  الكتريكي  نمودارهاي  آوردن  دست به  ، امكان است  شده  انجام  گذاري در آنها لوله  كه  هايي در چاهباشد.   حفاري  گل
و تفسير از تعبير   و پس  شده  مقايسه  پيمايي چاه  از عمليات  حاصل  شود، با نمودارهاي مي  ، برداشت پيشرفت  ترتيب به  ، كه حفاري  در ضمن  آمده

 خواهد شد.  پيمانكار داده به  كتبي  صورت به  گذاري آنها دستور لوله
ه در صورتي كه نمودارهاي بدست آمده از آزمايش پايين فرستادن با آزمايش باال آوردن سوند با يكديگر تطابق نداشته باشد پيمانكار موظف ب

 خواهد بود.تكرار آزمايش تا حصول نتيجه صحيح (طبق نظر دستگاه نظارت) 
  خواهد شد. بعضي  و درپوش  سيماني  بلوك  ، نصب مهار چاه به  ، اقدام ريزي و شن  گذاري لوله  عمليات  از پايان  ، پس061201  . در رديف18

  ضخامت  كه  چاه  وشدرپ  ، نصب گيرد، اما در هر صورت مي  پمپاژ صورت  و آزمايش  عمليات  از پايان  ، پس سيماني  بلوك  ، مهار و نصب مواقع
كامالً   الكتريكي  جوش  وسيله شود، به مي  جدار نصب  لوله  روي  كه  يادشده  ، و بايد درپوش است  كمتر نخواهد بود، ضروري متر ميلي 5از   آن

  داده  جوش  لوله  در دو طرف  زيموا  صورت به  متر)، كه  يك  (هر قطعه 12  نمره  تيرآهن  دو قطعه  وسيله جدار، به  شود. ابتدا لوله  محكم
. مقدار  قرار خواهند گرفت  آن  ، داخل ياد شده  تيرآهن  متر، دو قطعه 5/1×5/1×5/0ابعاد  به  سيماني  با ايجاد بلوك  شود، سپس شوند، مهار مي مي

 . است  كيلوگرم 250،  سيماني  بلوك  متر مكعب  يك  ساخت  براي  الزم  سيمان
 . شيرفلكه  نصب  انضمام ، به است 061201  مانند رديف  مشخصات 061203و  061202  ايه . در رديف19
  نمره  تيرآهن  ، از دو قطعه12  نمره  تيرآهن  جاي ، تنها به است 061201  پيزومتر، مانند رديف  هاي مهار چاه  ، مشخصات061205  . در رديف20
 . است 1 × 1 × 5/0  سيماني  شد و ابعاد بلوكخواهد   متر استفاده 5/0  طول به  ، هرقطعه10
تهيه موتور پمپ براي آزمايش پمپاژ به عهده پيمانكار است، ولي پس از آزمايش الزم، پمپ متعلق به  060810تا  060801هاي  . در رديف21

 پيمانكار خواهد بود.
 شود. ساعت منظور مي، براي هر متر شستشو از عمق چاه، نيم 060604تا  060601هاي  . در رديف22
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بهای کل 

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

 مترطول ٣٨٨,٠٠٠  
ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ

رینها،   متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ۶قطر  بهلوله فوالدی یا اس
٠۶٠١٠١ 

 مترطول ۴٠٧,٠٠٠  
ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ

رینها،   متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ٨ قطر  بهلوله فوالدی یا اس
٠۶٠١٠٢ 

 مترطول ۴٣٧,٠٠٠  
ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ

رینها،   متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ١٠قطر  بهلوله فوالدی یا اس
٠۶٠١٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,۵٩٠  
ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ

رینها،  متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ١٢ قطر  بهلوله فوالدی یا اس
٠۶٠١٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,۶٧٨  
ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ

رینها،  متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ١۴ قطر  بهلوله فوالدی یا اس
٠۶٠١٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵۵۶

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ٢٠٠تا ١٠٠اینچ از عمق  ۶ قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر.

٠۶٠٢٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٨٩

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ٢٠٠تا ١٠٠اینچ از عمق  ٨ قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر.

٠۶٠٢٠٢ 

  
 مترطول ۶١٩,٠٠٠

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ١٠٠اینچ از عمق  ١٠قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر. ٢٠٠تا

٠۶٠٢٠٣ 

  
 مترطول ۶۴٧,٠٠٠

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ١٠٠اینچ از عمق  ١٢ قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر. ٢٠٠تا

٠۶٠٢٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٧٨

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ١٠٠اینچ از عمق  ١۴ قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر. ٢٠٠تا

٠۶٠٢٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٩٨

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ٣٠٠تا ٢٠٠اینچ از عمق  ۶ قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر.

٠۶٠٣٠١ 

  
 مترطول ۶٣٢,٠٠٠

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ٣٠٠تا ٢٠٠اینچ از عمق  ٨ قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر.

٠۶٠٣٠٢ 

  
 مترطول ۶۶٢,٠٠٠

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ٢٠٠اینچ از عمق  ١٠قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر. ٣٠٠تا

٠۶٠٣٠٣ 
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بهای کل 

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

  
 مترطول ۶٩٠,٠٠٠

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ٢٠٠اینچ از عمق  ١٢ قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر. ٣٠٠تا

٠۶٠٣٠۴ 

  
 مترطول ٧٢١,٠٠٠

ت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پ
رینها،  ٢٠٠اینچ از عمق  ١۴ قطر  بهلوله فوالدی یا اس

 متر. ٣٠٠تا

٠۶٠٣٠۵ 

عب ٠٠٠,۶۶۵    مترم
تهیه، ریختن و کوبیدن شن شسته دانه بندی شده از نوع

 ابعاد الزم. رودخانه ای دور لوله جدار، به
٠۶٠۴٠١ 

 ساعت ۵٠٠,۶٣٧  
ش از چاه با بیلر دستگاه حفاری، با هر قطر و در هر آب

 عمق (بیلرتست).
٠۶٠۵٠١ 

 ساعت ٩٢٩,٠٠٠  
، شست و شوی برای توسعه چاه با کمپرسور به قدرت کاف

 در هر عمق.
٠۶٠۶٠١ 

 ساعت ٢,٣٠٧,٠٠٠  
شست وشوی چاه با پمپ دستگاه، با هر قطر و در هر

 عمق.
٠۶٠۶٠٢ 

 ساعت ٢,١٩٧,٠٠٠  
وسیله پیستون زدن، با هر قطر و درهر شست وشوی چاه به

 عمق.
٠۶٠۶٠٣ 

 ساعت ٢,٧٣٣,٠٠٠  
وشوی چاه با مواد شیمیایی الزم، با هر قطر و درشست 

 هر عمق.
٠۶٠۶٠۴ 

عب ١,٢٩٩,٠٠٠    ٠۶٠٧٠١ متر. ٢۵تهیه و تزریق سیمان، دور لوله هادی تا عمق  مترم

عب ١,٠۴۶,۵٠٠    ٠۶٠٧٠٢ متر. ٢۵تهیه و ریختن سیمان دور لوله هادی تا عمق  مترم

  
عب   مترم

های آب تا عمق کردن سفرهتهیه وتزریق سیمان، برای جدا 
 قدرت کاف و تجهیزات الزم. متر، با پمپ به ١۵٠

٠۶٠٧٠٣ 

 حلقه چاه ۵٠٠,٨,٧٩١  
۶تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین 

 متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق 
٠۶٠٨٠١ 

 حلقه چاه ١١,٧٢٢,٠٠٠  
۶موتور پمپ آزمایش توربین تهیه، نصب و بیرون کشیدن 

 متر. ١۵٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق 
٠۶٠٨٠٢ 

 حلقه چاه ١٨,٧٨۵,۵٠٠  
۶تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین 

 متر. ٢٠٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق 
٠۶٠٨٠٣ 

 حلقه چاه ١١,٧٢٢,٠٠٠  
٨بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین تهیه، نصب و 

 متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق 
٠۶٠٨٠۴ 

 حلقه چاه ١٨,٧٨۵,۵٠٠  
٨تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین 

 متر.١۵٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق 
٠۶٠٨٠۵ 
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 (ریال)
بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 حلقه چاه ۵٠٠,۵۴٢,٢٢  
٨نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین  تهیه،

 متر. ٢٠٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق 
٠۶٠٨٠۶ 

 حلقه چاه ١٨,٧٨۵,۵٠٠  
تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین

متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق  ١٠
٠۶٠٨٠٧ 

 چاهحلقه  ۵٠٠,۵۴٢,٢٢  
تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین

متر. ١۵٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق  ١٠
٠۶٠٨٠٨ 

 حلقه چاه ۵٠٠,٢٩,١٩٣  
تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین

متر. ٢٠٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق  ١٠
٠۶٠٨٠٩ 

 حلقه چاه ۵٠٠,٢٩,١٩٣  
تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین

متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کاف و تجهیزات الزم، تا عمق  ١٢
٠۶٠٨١٠ 

 ساعت ٧٢٩,٠٠٠  
٨یا  ۶شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایش توربین 

، تا عمق   متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کاف
٠۶٠٩٠١ 

 ساعت ٧٩٩,٠٠٠  
٨یا  ۶شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایش توربین 

، تا عمق   متر. ٢٠٠اینچ، با قدرت کاف
٠۶٠٩٠٢ 

 ساعت ۵٠٠,٨٢٣  
١٠شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایش توربین 

، تا عمق   متر. ١٠٠اینچ، باقدرت کاف
٠۶٠٩٠٣ 

 ساعت ۵٠٠,٨٢٣  
١٠شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایش توربین 

، تا عمق   متر. ٢٠٠اینچ، باقدرت کاف
٠۶٠٩٠۴ 

 ساعت ٨۴٨,٠٠٠  
١٢شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایش توربین 

، تا عمق   متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کاف
٠۶٠٩٠۵ 

 ساعت ٨۴٨,٠٠٠  
١٢شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایش توربین 

، تا عمق   متر. ٢٠٠اینچ، باقدرت کاف
٠۶٠٩٠۶ 

 ساعت ۵٠٠,٧٨١  
، آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامی

 متر. ١٠٠اینچ، تا عمق  ٨یا  ۶باپمپ توربین 
٠۶١٠٠١ 

 ساعت ۵٠٠,٨۵١  
، با آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامی

 متر. ٢٠٠اینچ، تا عمق  ٨یا  ۶پمپ توربین 
٠۶١٠٠٢ 

 ساعت ٨٧۵,۵٠٠  
، باآزمایش پمپاژ  چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامی
 متر. ١٠٠اینچ، تا عمق  ١٠پمپ توربین 

٠۶١٠٠٣ 

 ساعت ٨٧۵,۵٠٠  
، با آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامی

 متر. ٢٠٠اینچ، تا عمق  ١٠پمپ توربین 
٠۶١٠٠۴ 

 ساعت ۵٠٠,٩٠٠  
، با آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامی

 متر. ١٠٠اینچ، تا عمق  ١٢پمپ توربین 
٠۶١٠٠۵ 



  صحرایی  عملیات و  . آزمایش ششم  فصل
 ١٣٩٣چاه سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

۴٧  
 

 

       
بهای کل 

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

 ساعت ۵٠٠,٩٠٠  
، با آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامی

 متر. ٣٠٠اینچ، تا عمق  ١٢پمپ توربین 
٠۶١٠٠۶ 

  
 ساعت 

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامی و
تروپمپ، برای عمق ٣٠٠تا   ٢٠٠ میزان آبده مجاز با ال

 متر.

٠۶١٠٠٧ 

  
 ساعت 

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامی و
تروپمپ، برای عمق  ۴٠٠تا  ٣٠٠میزان آبده مجاز با ال

 متر.

٠۶١٠٠٨ 

  

 حلقه چاه ۵٠٠,٢٠,٠٧٣

، شامل تهیه منحنیهای پتانسیل تری آزمایش کاروتاژال
تری  (SP)خودزا  ، در هر عمق و(R)و مقاومت ال

انضمام انجام آزمایش گامای تعبیر و تفسیرهای مربوط، به
 ،  و تعبیر و تفسیرمنحنیهای مربوط. (o-Ray)طبیع

٠۶١١٠١ 

 حلقه چاه ٣,١٠۶,۵٠٠  
، تیرآهن، درپوش و مهارچاه غیر آرتزین، با بلوک سیمان

 متعلقات مربوط.
٠۶١٢٠١ 

  
 حلقه چاه 

، تیرآهن، درپوش،مهار چاه آرتزین، با بلوک  سیمان
ه   اینچ ومتعلقات مربوط. ۶شیرفل

٠۶١٢٠٢ 

  
 حلقه چاه 

، تیرآهن، درپوش، مهارچاه آرتزین، با بلوک سیمان
ه   اینچ و متعلقات مربوط. ٨شیرفل

٠۶١٢٠٣ 

  
 حلقه چاه 

، تیرآهن، درپوش، شیر مهار چاه پیزومتر، با بلوک سیمان
ه   برای چاه آرتزین.اینچ و متعلقات مربوط،  ٣فل

٠۶١٢٠۴ 

 حلقه چاه ۵٠٠,٢,٠٠١  
، تیرآهن، ، با بلوک سیمان مهار چاه پیزومتر معمول

 درپوش و متعلقات مربوط.
٠۶١٢٠۵ 

 ٠۶١٣٠١ برداشت نمونه آب بادستگاه نمونه گیر. نمونه ٨٢,٠٠٠  

  
 حلقه چاه 

اینچ ۴یا  ٣تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور
مربوط، برای آزمایش آب ده چاه، تا عمق و متعلقات

 متر. ١٠٠

٠۶١۴٠١ 

  
 حلقه چاه 

اینچ ۴یا  ٣تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور 
ده چاه، از عمق و متعلقات مربوط، برای آزمایش آب

 متر. ٢٠٠تا ١٠٠

٠۶١۴٠٢ 



  متفرقه  . کارهای هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

۴٨  
 

 

  متفرقه  . کارهای هفتم  فصل
 

  مقدمه
 
 . است  شده  در نظر گرفته  هر عمق  ، براي و سفالي  بتني  كولهاي  و نصب  تهيه  هاي . رديف1
 . است  شده  در نظر گرفته  بتني  كولهاي  و نصب  تهيه  هاي رديف، در  آب  در زير سطح  كول  نصب  صعوبت  . هزينه2
 كسر خواهد شد.  مسلح  بتني  كول  و نصب  تهيه  رديف  درصد از بهاي 30باشد،   غيرمسلح  صورت به  كول  كه  . در صورتي3



  متفرقه  . کارهای هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

۴٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,٩٢۴

کیلوگرم ٣٠٠عیار تهیه و نصب کول بتن مسلح، با بتن به
، به عب و با مقطع تخم مرغ ابعاد حدود سیمان در متر م

 انضمام پرکردن پشت کول. متر، به سانت ٨٠×١٢٠

٠٧٠١٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٩٩

٨٠داخل  قطر  بهتهیه و نصب کول بتن مسلح دایره ای، 
متر، با بتن سانت ١٠متر و ضخامت جدار حدود  سانت
عب. ٣٠٠عیار به  کیلوگرم سیمان در مترم

٠٧٠٢٠١ 

  
 مترطول ۵٢۶,۵٠٠

١٠٠داخل  قطر  بهتهیه و نصب کول بتن مسلح دایره ای، 
متر، با بتن سانت ١٢متر و ضخامت جدار حدود  سانت
عب. ٣٠٠عیار به  کیلوگرم سیمان در مترم

٠٧٠٢٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵٩۴

١٢٠داخل  قطر  بهتهیه و نصب کول بتن مسلح دایره ای، 
متر، با بتن سانت ١۴متر و ضخامت جدار حدود  سانت
عب. ٣٠٠عیار به  کیلوگرم سیمان در مترم

٠٧٠٢٠٣ 

، باالی سطح آب. مترطول ٠٠٠,٣٨۶    ٠٧٠٣٠١ تهیه و نصب کول سفال

، زیر سطح آب. مترطول ۴۴٧,٠٠٠    ٠٧٠٣٠٢ تهیه و نصب کول سفال

 عدد ٢١٣,٠٠٠  
متر و سانت ١٠٠تا قطر  بهتهیه و نصب درپوش بتن مسلح، 

 متر. سانت ١٠ضخامت حدود 
٠٧٠۴٠١ 

 عدد ٠٠٠,٣١۴  
متر و سانت ١٢٠تا قطر  بهتهیه و نصب درپوش بتن مسلح، 

 متر. سانت ١۵ضخامت حدود 
٠٧٠۴٠٢ 

 عدد ٧٣۴,۵٠٠  
متر سانت ١۵٠تا  قطر  بهتهیه و نصب درپوش بتن مسلح، 

 متر. سانت ٢٠و ضخامت حدود 
٠٧٠۴٠٣ 



  دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

۵٠  
 

 

  دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 

  مقدمه
 
خواهد شد.   انجام  يكسان  هاي ، و با فاصله منظم  صورت و به  برقي  ، با مته اينچ 8و  6، 4، 3  قطرهاي  ، به . سي . وي پي  هاي لوله  كردن  . مشبك1

  ترتيب ، به اينچ 8و  6، 4، 3  قطرهاي  ، براي متر لوله  ها در يك . شمار سوراخ است متر ميلي 5تا  4و قطر آنها حدود   اي ها دايره سوراخ  شكل
 بماند.  باقي  غير مشبك متر سانتي 30تا  20  ، بايد بين لوله  عدد باشد. ابتدا و انتهاي 300و  250، 200، 150برابر با   بايد حداقل

خواهد شد.   انجام  يكسان  هاي ، با فاصله منظم  صورت و به  برقي  ، با مته اينچ 4و  3، 2  قطرهاي  به  يا سياه  گالوانيزه  هاي لوله  كردن  . مشبك2
بايد   ترتيب ، به اينچ 4و  3، 2  قطرهاي  ، براي متر لوله  . شمار سوراخها در يك است متر ميلي 5تا  3و قطر آنها حدود   اي ها دايره سوراخ  شكل

 بماند.  باقي  غير مشبك متر سانتي 30تا  20  ، بايد بين لوله  نتهايعدد باشد. ابتدا و ا 200و  150، 100  حداقل
، با  منظم  صورت و به  و كاربيت  از اكسيژن  ، با استفاده اينچ 20و  18، 16، 14، 12، 10، 8، 6  هايقطر  به  فوالدي  هاي لوله  كردن  . مشبك3

. شمار  است متر ميلي 200  و طول متر ميلي 3تا  2  بين  با عرض  مستطيل  مربع  تصور شكافها، به  خواهد شد. شكل  انجام  يكسان  هاي فاصله
 100و  80، 60، 50، 40، 30، 20، 15برابر   بايد حداقل  ترتيب ، به اينچ 20و  18، 16، 14، 12، 10، 8، 6  قطرهاي  براي  متر لوله  هادر يك شبكه

 . درز، مجاز نيست  روي  بماند. ايجاد شكاف  باقي  غيرمشبك متر سانتي 30تا  20  ، بايد بين لوله  عدد باشد.ابتدا و انتهاي
 . است  شده  بيني شود، پيش  كارفرما تهيه  آنها توسط  و متعلقات  يا اسكرين  لوله  كه  مواردي  ها، براي ها و اسكرين لوله  نصب  هاي . رديف4
 . است  لوله  نصب  هاي واحد رديف  برابر بهاي 25/1ها،  لوله  انواع  تمام  ي، برا از چاه  لوله  كشيدن  واحد بيرون  . بهاي5



  دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

۵١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٩٣,٧٠٠  
 ، ١١٠، ٧۵های قطر  بهمشب کردن لوله های پی.وی.س

. میل ١۶٠و  متر با مته برق
٠٨٠١٠١ 

 مترطول ۵٠٠,١٩٨  
 ، متر، میل ٢٢۵ قطر  بهمشب کردن لوله های پی.وی.س

.  با مته برق
٠٨٠١٠٢ 

 مترطول ٩۵,۵٠٠  
 بهمشب کردن لوله های فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار، 

. ٣و  ٢های قطر  اینچ، با مته برق
٠٨٠٢٠١ 

 مترطول ١١۴,۵٠٠  
 بهمشب کردن لوله فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار، 

. ۶و  ۴های قطر  اینچ، با مته برق
٠٨٠٢٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,١١۵  
اینچ، با ٨ قطر  بهمشب کردن لوله فوالدی سیاه درزدار 

 جوش کاربیت.
٠٨٠٢٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,١١٨  
اینچ، با ١٠قطر  بهمشب کردن لوله فوالدی سیاه درزدار 

 جوش کاربیت.
٠٨٠٢٠۴ 

 مترطول ١٢٢,٠٠٠  
اینچ، با ١٢قطر  بهمشب کردن لوله فوالدی سیاه درزدار 

 جوش کاربیت.
٠٨٠٢٠۵ 

 مترطول ١٢٧,٠٠٠  
اینچ، با ١۴ قطر  بهمشب کردن لوله فوالدی سیاه درزدار 

 جوش کاربیت.
٠٨٠٢٠۶ 

 مترطول ١٣١,٠٠٠  
اینچ، با ١۶قطر  بهمشب کردن لوله فوالدی سیاه درزدار 

 جوش کاربیت.
٠٨٠٢٠٧ 

 مترطول ١٣۴,۵٠٠  
اینچ، با ١٨مشب کردن لوله فوالدی سیاه درزداربه قطر 

 جوش کاربیت.
٠٨٠٢٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,١٣٩  
اینچ، با ٢٠قطر  بهمشب کردن لوله فوالدی سیاه درزدار 

 جوش کاربیت.
٠٨٠٢٠٩ 

 مترطول ٢٠۴,۵٠٠  
، تا عمق  متر با متعلقات ۵٠نصب لوله های پی.وی.س

 مربوط.
٠٨٠٣٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠

، برای نصب لوله در عمق بیش٠٨٠٣٠١ردیف  اضافه بها به
۵٠متر اولیه، برای  ۵٠مترعمق مازاد بر ۵٠ازا هر متر به ۵٠از

همین ترتیب برای متردوم دوبار و به ۵٠متر اول ی بار، 
 عمقهای بیشتر.

٠٨٠٣٠٢ 

 مترطول ١٠۵,۵٠٠  
هایقطر  بهنصب لوله های فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار 

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ۶و  ۴، ٣، ٢
٠٨٠۴٠١ 



  دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

۵٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,١٠

، برای نصب لوله در عمق بیش٠٨٠۴٠١ردیف  بهاضافه بها 
۵٠متر اولیه، برای  ۵٠مترعمق مازاد بر ۵٠ازا هر متر به ۵٠از

همین ترتیب برای متردوم دوبار و به ۵٠متر اول ی بار، 
 عمقهای بیشتر.

٠٨٠۴٠٢ 

 مترطول ١٧٩,٠٠٠  
رین ها  اینچ و لوله فوالدی و انواع ۶قطر  بهنصب انواع اس

رین   متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ١٢و ١٠،  ٨های قطر  بهاس
٠٨٠۵٠١ 

  

 مترطول ۴٠٠,١٧

، برای نصب لوله در عمق بیش٠٨٠۵٠١ردیف  اضافه بها به
۵٠متر اولیه، برای  ۵٠مترعمق مازاد بر ۵٠ازا هر متر به ۵٠از

همین ترتیب برای متردوم دوبار و به ۵٠متر اول ی بار، 
 عمقهای بیشتر.

٠٨٠۵٠٢ 

 مترطول ٢٨۴,۵٠٠  
رین  و ١۶،  ١۴های قطر  بهنصب لوله فوالدی و انواع اس

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ١٨
٠٨٠۶٠١ 

  

 مترطول ۴٠٠,٢٧

، برای نصب لوله در عمق بیش٠٨٠۶٠١ردیف  اضافه بها به
متر اولیه، برای ۵٠متر عمق مازاد بر ۵٠ازا هر متر به ۵٠از
بار،  ۵٠ همین ترتیب برای و بهمتردوم دوبار  ۵٠متر اول ی

 عمقهای بیشتر.

٠٨٠۶٠٢ 

 مترطول ٣٩٠,٠٠٠  
رین  اینچ، تا عمق ٢٠قطر  بهنصب لوله فوالدی و انواع اس

 متر. ۵٠
٠٨٠٧٠١ 

  

 مترطول ٣٧,٩٠٠

، برای نصب لوله در عمق بیش٠٨٠٧٠١ردیف  اضافه بها به
متر اولیه، برای ۵٠متر عمق مازاد بر ۵٠ازا هر متر به ۵٠از
بار،  ۵٠ همین ترتیب برای متردوم دوبار و به ۵٠متر اول ی

 عمقهای بیشتر.

٠٨٠٧٠٢ 



 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزن
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

۵٣  
 

 

 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزن
 

 مقدمه
شود و لبه بااليي تيغه فوالدي مالك  در محاسبه عمق، حد فاصل بين تراز مبناي زمين كه توسط دستگاه نظارت در ابتداي كار مشخص مي. 1

 باشد. عمل مي
 لحاظ شده است. AIIكيلوگرم سيمان در مترمكعب و ميلگرد، نوع  350)، بتن با عيار 090103. در هزينه اجراي چاه مخزني (موضوع رديف 2
 شود. بيني نشده است، از اين رو هزينه آن طبق رديفهاي مربوط پرداخت مي هاي مربوط به حفاري زمين پيش ، هزينه090103. در رديف 3
به  درصد 30) در باالي تراز آب زيرزميني باشد، كسر بهايي معادل 090109تا  090104هاي  . در صورتي كه حفاري مخزن، (موضوع رديف4

 گردد. اعمال مي 090109تا  090104هاي  رديف
 باشد. با تاييد مهندس مشاور و كارفرما، قابل پرداخت مي  )090111و  090110هاي  بها مربوط به جنس زمين (موضوع رديف . اضافه5
 باشد. بعهده كارفرما مي 090111. تامين مواد منفجره موضوع رديف 6
 شود. شتم پرداخت مياينچ از فصل ه 8اينچ و  6هاي  . بهاي مشبك كردن لوله7
)، هزينه مربوط به تخليه مصالح حاصله، و خارج نمودن آن از 090207تا  090204هاي  هاي افقي (موضوع رديف . در بهاي حفاري گمانه8

 متري از محل چاه مالحظه شده است. 30داخل چاه و حمل آن تا فاصله 
)، هزينه تمامي تجهيزات و امكانات الزم حفاري افقي از جمله 090207تا  090204هاي  هاي افقي (موضوع رديف . در بهاي حفاري گمانه9

 سرمته حفاري نيز ديده شده است.
 



 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزن
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 
 

 

۵۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۶٧,٣٠٠

های تهیه و ساخت چاقو با ورق فوالدی، به همراه شاخ
رد طبق مشخصات فن و استقرار در محل اتصال از میل

 احداث چاه.

٠٩٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٨٧,١٠٠

های بتون دار در قالب تهیه و کار گذاشتن بوشن کونی
ها و تهیه و نصب فلنج بدنه چاه و آببندی داخل بوشن

 صاف با استفاده از فلنج کور.

٠٩٠١٠٢ 

  
 مترطول ١٨,٨۵١,٠٠٠

اجرای چاه مخزن دهانه گشاد به صورت قائم، به قطر
بندی، متر شامل قالب ۴متر و قطر خارج  ٣داخل 

 آرماتور گذاری و بتن ریزی بدنه چاه.

٠٩٠١٠٣ 

  

 مترطول ٩,٣٢۴,۵٠٠

متر و ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت

شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزش با استفاده از روش
(مانند کالم شل) از سطح زمین حفاری دست یا ماشین

) و حمل مواد ۵تا عمق  متر (زیر تراز آب زیر زمین
متری از مرکز محل حفاری ٣٠ی تا فاصله حاصل از حفار

 شده.

٠٩٠١٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٧,٠۶٨

متر و ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت

شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزش با استفاده از روش
(مانند کالم شل) برای عمق  بیشحفاری دست یا ماشین

) و حمل مواد ١٠تا  ۵از  متر (زیر تراز آب زیر زمین
متری از مرکز محل حفاری ٣٠حاصل از حفاری تا فاصله 

 شده.

٠٩٠١٠۵ 

  

 مترطول ٢٢,٧۵٨,٠٠٠

متر و ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت

ریزش با استفاده از روششامل شن و ماسه ریزدانه و 
(مانند کالم شل) برای عمق بیش از  تا ١٠حفاری ماشین

) و حمل مواد حاصل از ١۵ متر (زیر تراز آب زیر زمین
 متری از مرکز محل حفاری شده. ٣٠حفاری تا فاصله 

٠٩٠١٠۶ 

  

 مترطول ١٣۶,۵٠٠,٣۴

متر و ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل 
پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتخاکبرداری و 

شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزش با استفاده از روش
(مانند کالم شل) برای عمق بیش از  تا ١۵حفاری ماشین

) و حمل مواد حاصل از ٢٠ متر (زیر تراز آب زیر زمین
 متری از مرکز محل حفاری شده. ٣٠حفاری تا فاصله 

٠٩٠١٠٧ 



 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزن
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 مترطول ۴۵,۵١۵,۵٠٠

متر و ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت

شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزش با استفاده از روش
تا ٢٠حفاری ماشین (مانند کالم شل) برای عمق بیش از 

) و حمل مواد حاصل از ٢۵ متر (زیر تراز آب زیر زمین
 متری از مرکز محل حفاری شده. ٣٠تا فاصله حفاری 

٠٩٠١٠٨ 

  

 مترطول ٨٩۴,۵٠٠,۵۶

متر و ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت

شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزش با استفاده از روش
تا ٢۵حفاری ماشین (مانند کالم شل) برای عمق بیش از 

) و حمل مواد حاصل از ٣٠ متر (زیر تراز آب زیر زمین
 متری از مرکز محل حفاری شده. ٣٠حفاری تا فاصله 

٠٩٠١٠٩ 

  

 مترطول ۶۴۴,۵٠٠,١٣

در  ،٠٩٠١٠٩تا  ٠٩٠١٠۴بها نسبت به ردیفهای  اضافه
ه حفاری در زمینهای آبرفت درشت دانه با ترکیبی صورتی

همراه متر و شن به میل ١٠٠سنگ به قطر بیش از  از قلوه
ای که بدنه بتن چاه گونه ماسه و ماسه سیلت انجام گیرد، به

برداری به صورت وزن پایین نرود و نیاز به در اثر خاک
 بارگذاری روی چاه باشد.

٠٩٠١١٠ 

  

 مترطول ۴٠۴,۵٠٠,٣٣

در  ،٠٩٠١٠٩تا  ٠٩٠١٠۴بها نسبت به ردیفهای  اضافه
ه حفاری در  زمینهای سنگ یا کنگلومرای انجامصورتی

ای که برای پایین بردن بدنه بتن چاه، استفاده گونه گیرد، به
 ای یا مواد منفجره نیاز باشد. از دستگاههای ضربه

٠٩٠١١١ 

عب ٢,٣٢٣,٠٠٠    مترم
) و تهیه، حفاری مخزن عمودی (به منظور سنگ چین

 چاه.الشه) به درون  حمل و ریختن مصالح سنگ (سنگ
٠٩٠١١٢ 

  

عب ١,٢۶۵,۵٠٠  مترم

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته شده طبیع یا
سته با  عب برای آب ۴٠٠ش بندی کیلوگرم سیمان در مترم

کف چاه (با لوله ترم یا پمپ بتن) و کنترل و ثابت نگه
ریزی، و سپس داشتن تراز آب درون چاه در حین بتن

متر در سانت ٣٠تا  ٢٠ اجرای ی الیه بتن به ضخامت
 کف چاه (پس از تخلیه آب درون چاه).

٠٩٠١١٣ 

کیلوگرم سیمان ۵٣  
درصورت ٠٩٠١١۴و  ٠٩٠١٠٣ردیفهای  بها نسبت به اضافه

 در بتن. ۵استفاده از سیمان ضدسولفات نوع 
٠٩٠١١۴ 

 مقطوع ۵٠٠,١٠٩,۶  
پمپاژ و تخلیه آب درون چاه مخزن و شستشوی درون

 گیرش بتن کف.چاه پس از 
٠٩٠٢٠١ 



 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزن
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 نوبت ٢٣,٠٩٨,٠٠٠  
نصب، استقرار و تنظیم دستگاه حفاری افق برای حفاری

 گالریهای افق در هر تراز درون چاه.
٠٩٠٢٠٢ 

 گمانه ۵٠٠,۴,۴٧٨  
جابجایی و تنظیم دستگاه حفاری افق برای حفاری هر

 گمانه افق در هر تراز.
٠٩٠٢٠٣ 

 مترطول ٣,٧٣٨,٠٠٠  
١٠های افق به قطر تا  گذاری موقت گمانه لولهحفاری و 

 متر. ١٠اینچ و عمق تا 
٠٩٠٢٠۴ 

 مترطول ٣,٩١٩,٠٠٠  
١٠های افق به قطر تا  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله

 متر. ٢٠متر تا  ١٠اینچ و عمق بیش از 
٠٩٠٢٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,۴,۴٧٨  
١٠ های افق به قطر تا گذاری موقت گمانه حفاری و لوله

 متر. ٣٠متر تا  ٢٠اینچ و عمق بیش از 
٠٩٠٢٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,٠٣٨,۵  
١٠های افق به قطر تا  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله

 متر. ۴٠متر تا  ٣٠اینچ و عمق بیش از 
٠٩٠٢٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩١٣

اینچ همراه با ۶تهیه و نصب لوله مشب دائم به قطر 
لوله جداری موقت درقطعات اتصال و خارج کردن 

. گمانه  های افق

٠٩٠٢٠٨ 

  
 مترطول ١,٠١۵,۵٠٠

اینچ همراه با ٨تهیه و نصب لوله مشب دائم به قطر 
قطعات اتصال و خارج کردن لوله جداری موقت در

. گمانه  های افق

٠٩٠٢٠٩ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٢۶٩

تهیه و نصب لوله (به طول ی متر)با ته بند فلزی و
برای نصب در محل گمانه افق و بدنه چاه ازآببندی شده 
. جنس لوله  های مشب

٠٩٠٢١٠ 

 عدد ۵٠٠,١٠,٩۶٩  
اینچ بر روی فلنجهای ۶تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 

 نصب شده بر روی بدنه چاه.
٠٩٠٣٠١ 

 عدد ٣۵٩,٠٠٠,١۶  
اینچ بر روی فلنجهای ٨تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 

 چاه.نصب شده بر روی بدنه 
٠٩٠٣٠٢ 

  
 عدد 

اینچ بر روی فلنجهای ١٠تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 
 نصب شده بر روی بدنه چاه.

٠٩٠٣٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٣٧

تهیه و نصب لوله میل فرمان گالوانیزه به قطر ی و ی
دوم اینچ از روی کاله شیر تا سطح فوقان چاه همراه با

 پالستی یا مشابه.های گالوانیزه و بوشن  بست

٠٩٠٣٠۴ 

  
 عدد 

تهیه و کارگذاری تبدیل فلنج به شیر از جنس گالوانیزه
 همراه متعلقات الزم. به

٠٩٠٣٠۵ 
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۵٧  
 

 

  باالسری  های هزینه  اقالم  شرح. ١پیوست 
 

 شود. مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه
 
  عمومي  باالسري  . هزينه1
 در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
 . و خدمات  ، تداركات ومالي  ،اموراداري ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  . هزينه1ـ1
 . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام كارفرما)، به  (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  . هزينه2ـ1
 شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  . هزينه3ـ1
 . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  . هزينه4ـ1
 . دفتر مركزي  نگهداري  . هزينه5ـ1
 . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  . هزينه6ـ1
 . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  . هزينه7ـ1
 . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  . هزينه8ـ1
 . دفتر مركزي  آبدارخانهو   پذيرايي  . هزينه9ـ1
 . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  . هزينه10ـ1
 . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  . هزينه11ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  . هزينه12ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  . هزينه13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي . هزينه14ـ1
 . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  . هزينه15ـ1
 . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  . هزينه16ـ1
 مركزي.اي دفتر  . هزينه دستگاهها و تجهيزات رايانه17ـ1
 كار  باال سري  . هزينه2

 در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
 : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي . هزينه1ـ2
 . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  . هزينه1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  . هزينه2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  . هزينه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  . هزينه1ـ2ـ2
 . پرداخت  شپي  نامه  ضمانت  . هزينه2ـ2ـ2
 كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  . هزينه3ـ2ـ2
 . ماليات  . هزينه3ـ2
 . سود پيمانكار.4ـ2
 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي . هزينه5ـ2
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۵٨  
 

 

،  . همچنين و خدمات  و كانتين  كمپ ، و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  . هزينه1ـ5ـ2
 . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  هاي رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل  هزينه

 گيرد. ر ميقرا  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي  . هزينه2ـ5ـ2
 . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  . هزينه3ـ5ـ2
 . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  . هزينه4ـ5ـ2
 پيمانكار.  و كارمندان  كاركنان  غذاي  . هزينه5ـ5ـ2
 . كارگاه  پذيرايي  . هزينه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه ، مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه پست  هاي نه. هزي7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  . هزينه8ـ5ـ2
 . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  . هزينه9ـ5ـ2
 هاي پيمانكار. آزمايش  . هزينه10ـ5ـ2
 ) و حفاظت كار.HSE، بهداشت، محيط زيست (هاي مربوط به ايمني . هزينه11ـ5ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي . هزينه6ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي . هزينه1ـ6ـ2
 )، در حد نياز كار.Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  . هزينه2ـ6ـ2
 ).As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  . هزينه3ـ6ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي . هزينه4ـ6ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي . هزينه5ـ6ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي . هزينه6ـ6ـ2

  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  و هزينهجز  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  ) هزينه1  توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه  بابت

كارگاه، ماليات بر   انساني  نيروي  بيكاري  كارفرما، بيمه  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي ) در طرح2توضيح 
  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  دستگاههاي  )، توسط مشمول  پيمانهاي  (براي  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزودهارزش 

 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي شود، هزينه مي
 



 . کارهای جدید ٢پیوست 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 . کارهای جدید ٢پیوست 
 

 شود: ها به شرح زير عمل مي جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديد  بها و مقادير منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي، شرح و قيمت واحد پيش فهرست در چنانچه  .1

 شود. شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 
شده باشد و يا روش تعيين بيني  بها و مقادير منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2

 بيني شده باشد يا نه)، براي پرداخت قيمت جديد عيناً ها تصريح شده باشد (اعم از اين كه براي آن مقدار پيش قيمت واحد آن در مقدمه فصل
سب مورد ساير هاي باالسري، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برح هاي مندرج در پيمان (مانند هزينه از همان قيمت با اعمال تمام ضريب

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديفو  شود ميهاي مربوط) استفاده  ضريب
 است. مبلغ اوليه پيمان درصد 25كار تا 
  بيني پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  شود. مبلغ مي  ها، با پيمانكار توافق آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده

 .شود  تواند توافق مي  نپيما  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
 

 
 



تعالی بسمه  

  تشكر و قدرداني 
  

از زمان تشكيل كه   بوده ييها وليتجزو مسوهاي مختلف  د پايه در رشتهبهاي واح هاي تتهيه، تدوين و ابالغ فهرس    
 ) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب15/12/1351مصوب (قانون برنامه و بودجه  23به استناد ماده  و سازمان

 تهيه اي كشور توسعههاي  پروژه هاي اجراي هزينه در تهيه برآورد هماهنگي و يكنواختي ايجاد منظوربه ، )20/4/1385
ه است. اولين گرديد ابالغ ميو پيمانكاران  ، مهندسان مشاورهاي اجرايي به دستگاهاالجرا)  از نوع گروه اول (الزمو  دهش

بازخورد كسب و عوامل و  هاكاال ياستعالم بهااله با تهيه و ابالغ گرديد و هر س 1355پايه در سال  واحد فهرست بهاي
بهاي  هاي ترسفه .ه استگرفت بازنگري، توسعه و اصالح قرار  سازي، هنگامه ب مورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور

ه اراي با قابليت دريافت اطالعات،تعديل  و ملي فهرست بهابراي اولين بار با استفاده از سامانه  1393واحد پايه سال 
  است.تهيه شده پيشنهادها و انجام اصالحات از جانب كاربران عمومي 

سال  40ارزشمندي كه در طول قريب به نظران  و صاحبكارشناسان  تمام مديران، زحماتياد و ضمن گراميداشت     
 گنجد، اين مقوله نمي ين عزيزان درتجميع نام تمام ا از آنجا كه فهارس بهاي واحد پايه تالش كردند، در جريان تدوين

  .براي ايشان آرزومند سالمتي و بهروزي داريم
فهارس بها  مرجع هدايت و تصويبشورا، كه آن اعضاي سابق  و ،شوراي عالي فني محترم اعضاياز  اين وسيله  به   

تدوين، بررسي و هاي پايه، كارشناسي،  كه در مراحل تعيين قيمت نظراني كارشناسان و صاحب  مديران،و  اند، بوده
از بارگاه را  گيو توفيق همگردد  مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1393سال  پايه واحد بهاي تصويب فهرست
   آرزومندم.پروردگار سبحان 

  
 

   :چاهتدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته و كارشناسيكارگروه 
  

    غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني)    
  )فني نظام امور معاون( فر قانع جواد سيد   
   شريعتي سهيال  

    رضا اميني  

   امير جهانشاهي  

 
   
 
 
   محمد مهدي رحمتي   
     معاون نظارت راهبردي

 


