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 کاربرد  دستورالعمل
 
فصلها،   ، مقدمه کاربرد، کلیات  دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده  چاه  بهاي اختصار فهرست به  که  چاه  رشته  واحد پایه  بهاي  . فهرست1-1

 : زیر است  شرح بها، به فهرست  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  شرح
 ،باالسري  ايه هزینه  اقالم  ) شرح1 پیوست
 کارهاي جدید.) 2 پیوست

هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  اسالمی ایران ، و طرح) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی   سرمایه هاي پروژه
 بها و مقادیر فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه2
  که  قرار دهد. در مواردي  را زیر پوشش  چاه  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي ردیف  . شرح1ـ2

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

واحد   بهاي دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  ردیف
شود.  می  مورد نظر درج  در برابر ردیفمحاسبه و  هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت  قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي ردیف
  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  هرگاه

 گردد. می
با   هر فصل  هاي ، ردیف جدید در آینده  هاي ردیف  درج  از و امکانمورد نی  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت بها، به  فهرست  . در این2ـ2

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

دیگر،   روش، یا  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  . براي3ـ2
  شده  تعیین  روش به  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  تعیین

 شوند. می  محسوب  پایه  هاي ردیف  اقالم  این  حالت  شود. در این  درج  یاد شده  ردیف  گردد، در مقابل می  محاسبه
  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی  . بهاي4ـ2

 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شوند و این می
  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  هاي واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  اقالم( 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  . شرح5ـ2

 برسد.  اجرایی  دستگاه  تصویب کار، به  اجراي  برآورد هزینه  بررسی

برآورد   مبلغ  جمع به   ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی.6ـ2
) درصد باشد، الزم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي ردیف

  قیمت  با تجزیه  پس از تصویب، همراهرا،   رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
فنی (بر   عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالسازمان برنامه و بودجه کشور، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

قرار گیرد. در کارهایی که از   عمل  ك، مال دار و فهرست بهاي کارهاي خاص) هاي ستاره هاي نحوه تهیه و تصویب ردیف اساس دستورالعمل
 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( طریق مناقصه محدود یا ترك تشریفات مناقصه واگذار می
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  تعیین  روش  زیر، طبق  هاي ، ضریب آن به  مربوط  غیر پایۀ  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به  تهیه  . هنگام7ـ2
 شود. می  ، اعمال8ـ2در بند   شده

که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر بی. ضر1ـ7ـ2
 يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه)فاتیترك تشر

(و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي، و برا41/1 ابربر شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها
 است.  شده  درج 1 وستیراهنما در پ  به عنوان يباالسر  بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یواگذار م مناقصه)

 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2
  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ  . براي8ـ2

  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این
 شود. می  ، تهیه ردیفهاست

،  فصل  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  در این 
  جمع ، به اي و ضریب منطقه باالسريضریب ، سپس آید می  دست کار موردنظر به  بها براي  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ  و از جمع

،  شده  ، ضمیمه1  فصلها و پیوست  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك کار خواهدبود. به  اجراي  برآورد هزینۀکهنتیجه   شده  ها ضرب ردیف  مبلغ
 شود. می  ، نامیده)کار  اجراي  برآورد هزینهمنضم به پیمان ( بها و مقادیرکار  فهرست  عنوان ، به شده  تهیه  مجموعۀ

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

  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  . در کارهایی4
شود.  می  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  عملدستورال  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي

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

 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  ملحق
االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1400این فهرست نسبت به فهرست سال  براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در.5

گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان  اصالحی، عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت
 است.
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  کلیات
 
 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزاي  ها و شرح فصل  ، مقدمۀ . مفاد کلیات1
از   واحد هر یـک   بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کنندة  تعیین  تنهایی  ، به ها و کلیات فصل  در مقدمۀ  شده  درج  ها و شرح ردیف  . شرح2

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

،  انسانی  نیروي  کارگیري و به  تأمین  هاي هزینه  و شامل  بوده  چاه  رشتۀ به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینۀ  طبها، متوس فهرست  این  هاي . قیمت3
  ، اتالف در کارگاه  مصالح  جایی ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگیري ، تهیه مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت  ماشین
  بینی بها پیش  فهرست  این  هاي واحد ردیف  مورد)، در بهاي  (برحسب  اندازي و راه  آزمایش  . هزینۀ کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  ، وبه مصالح

 . است  شده
،  زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه  گونه  . هیچ است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  بها، قیمتهاي  فهرست  این  . قیمتهاي4

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

  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده پیمان  به  کار منضم  اجراي  در برآورد هزینه  که  ، در صورتی باالسري  واي  هاي منطقه ضریب  به  مربوط  .مبلغ5
 باشد. ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است

روز یا   با قیمتهاي  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهاي  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  فصلهاي  از مقایسۀ  گیري  . با نتیجه6
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  تجزیه استناد به

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  . در هر بخش7
و دستور   اجرایی  هاي در نقشه  شده  تعیین  و مشخصات  پیمان  به  منضم  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی  . منظور از مشخصات8

 . کارهاست
 . است  یک  پرتلند نوع  ، منظور سیمان است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  هایی در ردیف .9
، تنها در مورد  جداگانه  حمل  و هزینه  است  شده  بینی ردیفها پیش  کیلومتر در قیمت 30  تا فاصله  مصالح  و باراندازي  حمل  بارگیري  . هزینه10

 شود. می  پرداخت  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فصل  هاي ردیف از  با استفاده  فوالدي  هاي لوله
 مشاور برسد.  تأیید مهندس به  از سفارش  ، قبل فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  . نمونه11
 ، مجلسهاست  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها، بر اساس  گیري . اندازه12

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

  ریزي و شن  لوله  ، نصب زمین  بندي ، مانند طبقه آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی  شود و امکان می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  . عملیاتی13
  ، با مهندس شدن  از پوشیده  بلکار و ق  اجراي  و دستور کارها، حین  فنی  ، مشخصات اجرایی  هاي آنها با نقشه  جدار، باید مطابقت  دور لوله

 شوند.  جلسه  مشاور، صورت
 . کارفرماست  عهده به  آن به  مربوط  هاي هزینه  و پرداخت  حفر چاه  براي  مجوز الزم  . کسب14
 شود. پیمانکار می  تحویل  جلسه  صورت  و طی  مشاور تعیین  کارفرما یا مهندس  وسیله به  چاه  حفاري  . محل15
  هاي هزینه  و پرداخت  آن  باشد، انجام  دسترسی  راه نیاز به  حفاري  در محل  حفاري  و استقرار دستگاههاي  حفاري  وسایل  بردن  براي  . چنانچه16

 . کارفرماست  عهده به  مربوط
  بیشتر باشد، بابت  برداري نمونه ور نیاز بهمشا  مهندس  تشخیص ، به یا کیفیت آب طبقات  تغییر جنس  علت به  ها، چنانچه چاه  . در حفاري17
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  کلیات
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 گیرد. نمی  صورت  پرداختی  اضافی  برداري نمونه
 مشاور برسد.  تأیید مهندس بهبار و سایر شرایط الزم  از نظر عدم آلودگی زیانباید   حفاري  عملیات  مورد نیاز براي  آب  تهیه  منبع  . محل18
متر و   حدود یک  طول به ،)Double Tube Corebarrel(  گیر دو جداره مغزه  وسیله )، به (مغزه  نخورده  دست  هاي ، نمونه حفاري  . عملیات19

و   هاست و قطر نمونه  با طول  متناسب  ابعاد آن  که  مخصوص  هاي ، باید در جعبه یاد شده  هاي شود. نمونه می  متر، برداشت میلی 58قطر   حداقل
  مهندس  و تحویل  نگهداري  یاد شده  هاي ، در جعبه عمق  و با درج  طور مرتب به  شده  برداشت  هاي شود. نمونه  گذاشته  موجود است  در سر چاه
 . پیمانکار است  عهده شود، به می  مشاور تعیین  آنها با نظر مهندس  مشخصات  که  مخصوص  هاي جعبه  تهیه  گردد. هزینه مشاور می

 10و حداکثر تا د بر سه روز اول. در صورتی که دستگاه حفاري بدون قصور پیمانکار، بیش از سه روز متوقف بماند، به ازاي هر روز مازا20
 ، ده متر از بهاي ردیف عمق حفاري مربوط در وجه پیمانکار قابل پرداخت است.روز کاري

 شود. هاي حفاري مربوطه اضافه می درصد به بهاي ردیف 15هاي آب در هر نوع سازند (آبرفتی و سخت)  شکنی چاه . براي کف21
 . است  شده  محاسبه 1400  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  . این22
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  کارگاه  ن. تجهیز و برچید اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

  کارگاه  . تجهیز و برچیدن اول  فصل
 

  مقدمه
 
 : زیر است  شرح به براي حفر چاه  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . عملیات1
 . الزم  با تجهیزات  حفاري  گروه  براي  مناسب  مسکن  . تأمین1-1
حفاري   (براي  حفاري  گل  و ایجاد حوضچه  حفاري  استقرار دستگاه  محل  کردن  )، آماده و غیره  تعمیرات  انبار، محل  (تأمین  . استقرار کارگاه1-2

 ). اي ربهض -  و دورانی  دورانی
 . حفاري  عملیات  و مصرف  حفاري  گروه  مصرف  براي  آب  . تأمین1-3
 . کارگاه  و تمیز کردن  مواد زاید از محل  کردن  . خارج1-4
  کسري  که  کارگاه  تجهیز و برچیدن  کامل  از هزینه  برآورد، ضریبی  تهیه  نیاز ندارند، هنگام  کامل  صورت را به  پیشگفته  عملیات  که  در کارهایی 

 شود. می  پیمانکار انجام به  گردد و پرداخت می  مقدار درج  در ستون  مربوط  ردیف  و در مقابل  باشد تعیین می  از عدد یک
یاد   در دفترچه  که  ، در مورد راههایی است شهرسازيو   راه  وزارت  مسافات  دفترچه  آخرین  طبق  راه  ترین ، نزدیک حمل  فاصله  تعیین  . مبناي2 

 شود. می  تعیین  حمل  مشاور، مسافت  نظر مهندس  ، طبق راه  ترین کوتاه  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعیین  براي  مسافتی  شده
و   کارگاه بهمحل دفتر مرکزي شرکت پیمانکار ر از شه  حمل  و پمپاژ، فاصله  پیمایی ، چاه حفاري  دستگاههاي  حمل  فاصله  تعیین  . براي3

 گردد. می  کیلومتر محاسبه 150  و برگشت  رفت  فاصله  شود. حداقل می  بار، در نظر گرفته  یک  ) و فقط و برگشت  مسیر رفت  (طول  برعکس
 شود.  پیمانکار انجام  وسیله به  آن  اشد و حملکارفرما ب  عهده به  خرید لوله  شود که می  پرداخت  مواردي  ، تنها براي011001  . ردیف4
 گردد: می  زیر تعیین  شرح به  حمل  هزینه  پرداخت  براي  لوله  شود. مبدأ حمل می  گیري اندازه  نقشه  ، طبق حمل  هزینه  محاسبه  براي  لوله  . وزن5
خرید   براي  شود، مبدأ حمل  خریداري  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  هیهیا مرکز ت  داخلی  هاي ، مستقیماً از کارخانه لوله  که  . در صورتی1ـ5

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

،  شهر تهران  نشود، مبدأ حمل  خریداري  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه  داخلی  هاي مستقیمًا از کارخانه  لوله  که  ی. در صورت2ـ5
 شود. می  در نظر گرفته

 شود. براي پرداخت هزینه حمل به شرح زیر تعیین می . مبدا حمل میلگرد و سیمان،6
هاي داخلی خریداري شود، مبدا حمل، محل کارخانه مربوط است. در این حالت، محل  مستقیماً از کارخانه . در صورتیکه سیمان و میلگرد6-1

 خرید باید قبالً به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.
انه سیمان یا کارخانه هاي داخلی خریداري نشود، مبدا حمل، محل نزدیکترین کارخ . در صورتیکه سیمان و میلگرد مستقیماً از کارخانه6-2

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

به  5/1هاي حمل میلگرد و سیمان پاکتی با اعمال ضریب  کیلومتر باشد، براساس ردیف 450شود و اگر مسافت حمل بیش از  پرداخت می
 شود. کیلومتر پرداخت می 30تمام طول مسیر پس از کسر 

درصد،  30هاي مربوط در این فصل به اضافه  هاي خاکی و شنی انجام شود، بهاي ردیف . در صورتی که حمل میلگرد و سیمان در راه8
شود. پرداخت می
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  کارگاه  . تجهیز و برچیدن اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

 مقطوع ٩٧٢,٠٠٠,٢۶۵  

متر، با  ١٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری ضربه ای.

٠١٠١٠١ 

 مقطوع ٠٠٠,۵٣١,٩۴۵  

متر، با  ٣٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری ضربه ای.

٠١٠١٠٢ 

 مقطوع ٧٩٧,٩١٧,٠٠٠  

متر، با  ۶٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری ضربه ای.

٠١٠١٠٣ 

 مقطوع ٠٠٠,۵٨٣,٣٨۵  

متر، با  ١٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دورانی.

٠١٠٢٠١ 

 مقطوع ٧٧١,٠٠٠,١,١۶۶  

متر، با  ٣٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دورانی.

٠١٠٢٠٢ 

 مقطوع ٠٠٠,١,٧۵٠,١۵۶  

متر، با  ۶٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دورانی.

٠١٠٢٠٣ 

 مقطوع ٧٠١,٩٩٧,٠٠٠  

متر، با  ١٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دورانی ضربه ای.

٠١٠٣٠١ 

 مقطوع ٠٠٠,۴٠٣,٩٩۵,١  

متر، با  ٣٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دورانی ضربه ای.

٠١٠٣٠٢ 

 مقطوع ٩٩٣,٠٠٠,٢,١٠۵  

متر، با  ۶٠٠٠تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دورانی ضربه ای.

٠١٠٣٠٣ 

 ٠١٠۴٠١ پمپاژ یا چاه پیمایی.تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش  حلقه چاه ٢٩,٧۴٣,٠٠٠  

 ٠١٠۵٠١ ای. آوری دستگاه حفاری ضربه و جمع  جابجایی،نصب حلقه چاه ٠٠٠,٨٧,٨١۵  

 ٠١٠۵٠٢ آوری دستگاه حفاری دورانی. جابجایی، نصب و جمع حلقه چاه ٠٠٠,۶٩۵,١٢١  

 حلقه چاه ١٧٧,١٧٧,٠٠٠  

آوری دستگاه حفاری دورانی  جابجایی، نصب و جمع
 ای. ضربه

٠١٠۵٠٣ 

  

 کیلومتر ۵٠٠,١٠٢

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

 آسفالتی.

٠١٠۶٠١ 

  

 کیلومتر ۵٠٠,١٣٣

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

 خاکی.

٠١٠۶٠٢ 

  

 کیلومتر ٢٠۵,۵٠٠

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

 آسفالتی.

٠١٠۶٠٣ 
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  کارگاه  . تجهیز و برچیدن اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

  

 کیلومتر ٢۶٧,٠٠٠

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

 خاکی.

٠١٠۶٠۴ 

  

 کیلومتر ٣٠٨,٠٠٠

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

 آسفالتی.

٠١٠۶٠۵ 

  

 کیلومتر ۵٠٠,۴٠٠

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

 خاکی.

٠١٠۶٠۶ 

  

 کیلومتر ٣۶۶,۵٠٠

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

 متر، در جاده های آسفالتی.

٠١٠٧٠١ 

  

 کیلومتر ٠٠٠,۴٧۶

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

٠١٠٧٠٢ 

  

 کیلومتر ۵٠٠,٧٣٢

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

٠١٠٧٠٣ 

  

 کیلومتر ۵٠٠,٩۵٢

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

٠١٠٧٠۴ 

  

 کیلومتر ١,٠٩٨,٠٠٠

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

 متر، در جاده های آسفالتی.

٠١٠٧٠۵ 

  

 کیلومتر ۴٢٨,٠٠٠,١

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

 متر، در جاده های خاکی.

٠١٠٧٠۶ 

 کیلومتر ۶٠,١٠٠  

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

٠١٠٨٠١ 

 کیلومتر ٧٨,٢٠٠  

های  چاه پیمایی و پرسنل مربوط در جادهحمل دستگاه 
 خاکی.

٠١٠٨٠٢ 

 کیلومتر ۵٠٠,٨٢  

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

٠١٠٩٠١ 
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  کارگاه  . تجهیز و برچیدن اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

 کیلومتر ١٠٧,٠٠٠  

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

٠١٠٩٠٢ 

 ٠١١٠٠١ کیلومتر و باراندازی. ٣٠بارگیری لوله، حمل تا تن ۵٩٠,٠٠٠,٢  

 کیلومتر  -تن  ٨,٩۴٠  

 ٣٠مازاد بر حمل لوله در جاده های آسفالتی نسبت به
 کیلومتر.

٠١١٠٠٢ 

 ٠١١٠٠٣ کیلومتر. ٣٠مازاد بر حمل لوله درجاده های خاکی نسبت به کیلومتر  -تن  ١١,٨٠٠  

  

 مقطوع ۶١٩,٣٢٩,٠٠٠,١

تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری و اجرای یک حلقه 
متر از تراز مبنای  ٣٠چاه مخزنی دهانه گشاد تا عمق 

 زمین، همراه با گالریهای شعایی.

٠١١١٠١ 

  

 کیلومتر ۴٠٩,٠٠٠

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

آالت، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفاری گالریهای شعاعی 
و تجهیزات آبکشی و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات 
مورد نیاز) و افراد برای احداث یک حلقه چاه مخزنی 

 های آسفالتی. دهانه گشاد، در جاده

٠١١١٠٢ 

  

 کیلومتر ۵٨١,٠٠٠

پمپاژ (شامل بتونیر،  بارگیری و حمل تجهیزات حفاری و
جرثقیل چرخ زنجیری مجهز به تجهیزات حفاری، ابزار 
آالت، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفاری گالریهای شعاعی 
و تجهیزات آبکشی و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات 
مورد نیاز) و افراد برای احداث یک حلقه چاه مخزنی 

 های خاکی. دهانه گشاد، در جاده

٠١١١٠٣ 

  

 مترمکعب ٢٠٢,٠٠٠,۴

های مشبک یا غیر مشبک با هر جنس و  بارگیری انواع لوله
های  قطر که در گالریهای شعاعی باقی میمانند، اعم از لوله

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

٠١١١٠۴ 

  

۴,۴٠٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

٠١١١٠۵ 

  

۶,٠٩٠ 

-مترمکعب 

 کیلومتر  

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

٠١١١٠۶ 

 کیلومتر -تن  ۴۶٠,٩  

 ٣٠گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  میلحمل 
 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله 

٠١١١٠٧ 

 کیلومتر -تن  ٣٨٠,۶  

 ٧۵گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله 

٠١١١٠٨ 

 

 
 

٨  

 
 



  کارگاه  . تجهیز و برچیدن اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

 کیلومتر -تن  ٠٢٠,۴  

 ١۵٠گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله 

٠١١١٠٩ 

 کیلومتر -تن  ٣,٣١٠  

 ٣٠٠گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله 

٠١١١١٠ 

 کیلومتر -تن  ٢,٨۴٠  

 ۴۵٠گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله 

٠١١١١١ 

 کیلومتر -تن  ٢,٣۶٠  

 ٧۵٠گرد و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر.

٠١١١١٢ 

 

 
 

٩  

 
 



  دستی  روش به  . حفاری دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

  دستی  روش به  . حفاری دوم  فصل
 

  مقدمه
 
 شود. می  ، اضافه020104تا  020101  هاي ردیف  قیمت درصد به 50شود،   انجام  سخت  هاي در زمین  زنی چاه  که  . در صورتی1
 شود. می  ، اضافه020304تا 020301  هاي ردیف  قیمت درصد به 50شود،   انجام  سخت  هاي در زمین  زنی چاه  که  . در صورتی2
 شود. می  اضافه  میله  زنی چاه  هاي ردیف  قیمت درصد به 20شود،   انجام  در گالري  حفاري  که  ی. در صورت3
  در زیر سطح  زنی چاه  هاي ردیف  درصداز قیمت 5شود،   کارفرماتأمین  توسط  کش کف  ، الکتروپمپ آب  زیر سطح  در حفاري  که  . در صورتی4

 شود. کسر می  آب
  درصد از قیمت 12شود،   کارفرما تأمین  توسط  کش کف  یا موتور ژنراتور و الکتروپمپ  ، برق آب  زیرسطح  در حفاري  که  . در صورتی5

 شود. کسر می  آب  در زیر سطح  زنی چاه  هاي ردیف
  درصد از قیمت 18، شود  کارفرماتأمین  و ژنراتور توسط  کش کف  ، کمپرسور، الکتروپمپ آب  زیر سطح  در حفاري  که  . در صورتی6

 شود. کسر می  آب  در زیر سطح  زنی چاه  هاي ردیف

 

 
 

١٠  

 
 



  دستی  روش به  . حفاری دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

 مترمکعب ٠٠٠,۶۴۵,٢  

چاه زنی میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، تا عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ٢٠

٠٢٠١٠١ 

 مترمکعب ٣,٨٩٢,٠٠٠  

چاه زنی میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از عمق 
 چاه.متری اطراف  ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ٣٠تا ٢٠

٠٢٠١٠٢ 

 مترمکعب ٨٠٨,٠٠٠,۴  

چاه زنی میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از عمق 
 متری اطراف چاه. ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۴٠تا ٣٠

٠٢٠١٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,۵,۵٨۶  

چاه زنی میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از عمق 
 چاه.متری اطراف  ١۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۵٠تا ۴٠

٠٢٠١٠۴ 

  

 مترمکعب ۶٩٢,٠٠٠,١٢

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

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

٠٢٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ١٧,١٨٨,٠٠٠

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

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

٠٢٠٢٠٢ 

  

 مترمکعب ٢٣,٨٣٩,٠٠٠

چاه زنی میله در زمینهای سنگی و باالی سطح آب، با 
چکش، مواد منفجره و یا استفاده از کمپرسور، قلم و 
متر و حمل مواد  ۴٠تا ٣٠وسایل مشابه آن، از عمق 

 متری اطراف چاه. ١۵حاصل تا شعاع 

٠٢٠٢٠٣ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٢٧,٠٠۴

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

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

٠٢٠٢٠۴ 

  

 مترمکعب ١١,١١٨,٠٠٠

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

 متری اطراف چاه. ١۵

٠٢٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١۵,۴٣۶

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

 متری اطراف چاه. ١۵شعاع 

٠٢٠٣٠٢ 

  

 مترمکعب ١٧,٢٧٠,٠٠٠

چاه زنی 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 

 

 
 

١١  

 
 



  دستی  روش به  . حفاری دوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

  

 مترمکعب ٠٠٠,۴۵۴,١٩

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

 متری اطراف چاه. ١۵شعاع 

٠٢٠٣٠۴ 

  

 مترمکعب ۴۵٢,٠٠٠,١٨

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

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

٠٢٠۴٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٠۴۵,٢۵

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

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

٠٢٠۴٠٢ 

  

 مترمکعب ٢٩,١۶٣,٠٠٠

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

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

٠٢٠۴٠٣ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,٣٢,٨۵۶

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

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

٠٢٠۴٠۴ 

 

 
 

١٢  

 
 



  ای ربهض  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 

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

 شود. می  درصد اضافه 30)،  عمق  (در آن  آبرفت  هاي در زمین  حفاري  قیمت  باشد، به
شخصات چاه هاي نایلونی مناسب ریخته شده و عمق برداشت و دیگر م هاي آبرفتی و سنگی باید در کیسه هاي برداشت شده در زمین . نمونه2

 بر روي آن ثبت گردد.
هاي حفاري لحاظ گردیده است و پیمانکار باید نسبت به برداشت و نگهداري آن در ظروفی که توسط  برداري از آب چاه در هزینه . نمونه3

 گیرد، با ذکر عمق برداشت و مشخصات چاه اقدام نماید. کارفرما دراختیارش قرار می

 

 
 

١٣  

 
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١رشته چاه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

       

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

 مترطول ٣,٩٨٠,٠٠٠  

 ٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠عمق اینچ، تا 

٠٣٠١٠١ 

 مترطول ١۴٢,٠٠٠,۴  

 ٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠١٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٣٨۶,۴  

 ٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ١۵٠تا ١٠٠عمق اینچ، از 

٠٣٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,۴,۶٢۵  

 ٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠١٠۴ 

 مترطول ٠٢٧,٠٠٠,۵  

 ٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠١٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,۵,۵٠۶  

 ٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠١٠۶ 

 مترطول ٢٣٢,٠٠٠,۴  

 ١٠قطر بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣٠٢٠١ 

 مترطول ٠٠٠,٣٨۶,۴  

 ١٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٢٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,۴,۶٢۵  

 ١٠قطر بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٢٠٣ 

 مترطول ٠٢٧,٠٠٠,۵  

 ١٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، ازعمق 

٠٣٠٢٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,۵,۵٠۶  

 ١٠قطر آبرفتی، بهروش ضربه ای در زمینهای  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٢٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,٢٢۴,۶  

 ١٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٢٠۶ 

 مترطول ۴,۴٧٢,٠٠٠  

 ١٢قطر  زمینهای آبرفتی، بهروش ضربه ای در  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣٠٣٠١ 

 مترطول ٠٠٠,۴,۶٢۵  

 ١٢قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق

٠٣٠٣٠٢ 

 مترطول ٩٣٧,٠٠٠,۴  

 ١٢قطر  زمینهای آبرفتی، بهروش ضربه ای در  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٣٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,۵,۴١۶  

 ١٢قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٣٠۴ 

 

 
 

١۴  

 
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١رشته چاه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

       

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

 مترطول ٠٠٠,٩٨۵,۵  

 ١٢قطر  ضربه ای در زمینهای آبرفتی، بهروش  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٣٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,٧٩۴,۶  

 ١٢قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٣٠۶ 

 مترطول ٧١١,٠٠٠,۴  

 ١۴قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به به حفاری
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣٠۴٠١ 

 مترطول ٩٣٧,٠٠٠,۴  

 ١۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۴٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,۵,۴١۶  

 ١۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به بهحفاری 
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۴٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٩٨۵,۵  

 ١۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۴٠۴ 

 مترطول ۶,۶١٣,٠٠٠  

 ١۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق

٠٣٠۴٠۵ 

 مترطول ۴٢٢,٠٠٠,٧  

 ١۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۴٠۶ 

 مترطول ١١٨,٠٠٠,۵  

 ١۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ ، تا عمق 

٠٣٠۵٠١ 

 مترطول ٠٠٠,۵,۴١۶  

 ١۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۵٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٨٣۶,۵  

 ١۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۵٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,۶,۴۶۴  

 ١۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۵٠۴ 

 مترطول ٧,١٨٢,٠٠٠  

 ١۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۵٠۵ 

 مترطول ٨,١۴٠,٠٠٠  

 ١۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣ متر و برداشت نمونه از هر ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۵٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,۵,۵٠۶  

 ١٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣٠۶٠١ 

 مترطول ٠٠٠,٨٣۶,۵  

 ١٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣ متر و برداشت نمونه از هر ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۶٠٢ 

 

 
 

١۵  

 
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١رشته چاه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

       

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

 مترطول ٠٠٠,٢٢۴,۶  

 ١٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۶٠٣ 

 مترطول ٧,٠٣٣,٠٠٠  

 ١٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣نمونه از هر متر و برداشت  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۶٠۴ 

 مترطول ٧,٩٠٠,٠٠٠  

 ١٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۶٠۵ 

 مترطول ٨,٩۴٩,٠٠٠  

 ١٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣برداشت نمونه از هر  متر و ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠۶٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,٨٣۶,۵  

 ٢٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵اینچ، تا عمق 

٠٣٠٧٠١ 

 مترطول ٠٠٠,٩٨۵,۵  

 ٢٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣برداشت نمونه از هر متر و  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 

٠٣٠٧٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٢٢۴,۶  

 ٢٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٧٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٧٩۴,۶  

 ٢٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٧٠۴ 

 مترطول ۶۶١,٠٠٠,٧  

 ٢٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٧٠۵ 

 مترطول ۶١٩,٠٠٠,٨  

 ٢٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٧٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,٩,٨١۶  

 ٢٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٧٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,٠٧۶,۶  

 ٢٢قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵عمق اینچ، تا 

٠٣٠٨٠١ 

 مترطول ٠٠٠,٣١۵,۶  

 ٢٢قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 

٠٣٠٨٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٧٩۴,۶  

 ٢٢قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠عمق اینچ، از 

٠٣٠٨٠٣ 

 مترطول ٧,٣٣١,٠٠٠  

 ٢٢قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٨٠۴ 

 مترطول ٨,٢٣٠,٠٠٠  

 ٢٢قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٨٠۵ 

 

 
 

١۶  

 
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١رشته چاه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

       

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

 مترطول ٠٠٠,٩,٢۴۶  

 ٢٢قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٨٠۶ 

 مترطول ۶٨٣,٠٠٠,١٠  

 ٢٢قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٨٠٧ 

 مترطول ۶,۶١٣,٠٠٠  

 ٢۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر ٢۵اینچ، تا عمق 

٠٣٠٩٠١ 

 مترطول ٩۴٣,٠٠٠,۶  

 ٢۴قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفتی،  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 

٠٣٠٩٠٢ 

 مترطول ٧,٣٣١,٠٠٠  

 ٢۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٩٠٣ 

 مترطول ٧,٩٩١,٠٠٠  

 ٢۴قطر  آبرفتی، بهروش ضربه ای در زمینهای  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٩٠۴ 

 مترطول ٨,٩۴٩,٠٠٠  

 ٢۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٩٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,١٠,١۴۶  

 ٢۴قطر  زمینهای آبرفتی، به روش ضربه ای در حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٩٠۶ 

 مترطول ۵٨٢,٠٠٠,١١  

 ٢۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٠٩٠٧ 

 مترطول ٧,١٨٢,٠٠٠  

 ٢۶قطر  ضربه ای در زمینهای آبرفتی، بهروش  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵اینچ، تا عمق 

٠٣١٠٠١ 

 مترطول ۵١٢,٠٠٠,٧  

 ٢۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 

٠٣١٠٠٢ 

 مترطول ٧,٩٠٠,٠٠٠  

 ٢۶قطر  ضربه ای در زمینهای آبرفتی، بهروش  حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٠٠٣ 

 مترطول ٨,٧٠٩,٠٠٠  

 ٢۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٠٠۴ 

 مترطول ۶۶٧,٠٠٠,٩  

 ٢۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به بهحفاری 
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٠٠۵ 

 مترطول ١٠,٩٢٢,٠٠٠  

 ٢۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٠٠۶ 

 مترطول ۵۴٠,٠٠٠,١٢  

 ٢۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٠٠٧ 

 

 
 

١٧  

 
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١رشته چاه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

       

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

 مترطول ٧,٨١٠,٠٠٠  

 ٢٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵اینچ، تا عمق 

٠٣١١٠١ 

 مترطول ٨,١۴٠,٠٠٠  

 ٢٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 

٠٣١١٠٢ 

 مترطول ۶١٩,٠٠٠,٨  

 ٢٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١١٠٣ 

 مترطول ٩,٣٣٧,٠٠٠  

 ٢٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١١٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,١٠,٣٨۵  

 ٢٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١١٠۵ 

 مترطول ١١,٨٢٢,٠٠٠  

 ٢٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١١٠۶ 

 مترطول ۴٩٨,٠٠٠,١٣  

 ٢٨قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣هر متر و برداشت نمونه از  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١١٠٧ 

 مترطول ۴٧٠,٠٠٠,٨  

 ٣٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵اینچ، تا عمق 

٠٣١٢٠١ 

 مترطول ٨,٧٠٩,٠٠٠  

 ٣٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا ٢۵اینچ، از عمق 

٠٣١٢٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٩,٢۴۶  

 ٣٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٢٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١٠,١۴۶  

 ٣٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣از هر متر و برداشت نمونه  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٢٠۴ 

 مترطول ١١,٢۵٢,٠٠٠  

 ٣٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٢٠۵ 

 مترطول ١٢,٧٧٩,٠٠٠  

 ٣٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣برداشت نمونه از هر متر و  ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٢٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,١۴,۶٠۴  

 ٣٠قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفتی، به حفاری به
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٢٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,۶٧٧  

ازای  ، به٠٣١٢٠٧تا  ٠٣١٢٠١های  ردیف بها نسبت به اضافه
 اینچ. ٣۶حفاری، تا قطر  هر دو اینچ اضافه قطر

٠٣١٣٠١ 

  

 مترطول ١۴,۴۵٩,٠٠٠

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
متر و  ۵٠اینچ، تا عمق ١٢قطر  تشکیالت سنگی، به

 متر. ٣برداشت نمونه از هر

٠٣١۴٠١ 

 

 
 

١٨  

 
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١رشته چاه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

       

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

  

 مترطول ١۵,۵٠٨,٠٠٠

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
متر و  ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  بهتشکیالت سنگی، 

 متر. ٣برداشت نمونه از هر 

٠٣١۴٠٢ 

  

 مترطول ٨١٨,٠٠٠,١۵

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
متر و  ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق  ١٢قطر تشکیالت سنگی، به
 متر. ٣برداشت نمونه از هر

٠٣١۴٠٣ 

  

 مترطول ٧۴٩,٠٠٠,١۶

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

 متر. ٣و برداشت نمونه از هر

٠٣١۴٠۴ 

  

 مترطول ۶٧٩,٠٠٠,١٧

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

 متر. ٣و برداشت نمونه از هر 

٠٣١۴٠۵ 

  

 مترطول ١٨,٧٢٩,٠٠٠

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

 متر. ٣و برداشت نمونه از هر 

٠٣١۴٠۶ 

 نمونه ٠٠٠,۴٧۶,١١  

صورت دست نخورده، با دستگاههای  برداشت نمونه به
 متر. ١٠٠سنگی تا عمق مخصوص، از هر گونه طبقات 

٠٣١۵٠١ 

  

 نمونه ۵٩٨,٠٠٠,١٢

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

 متر.

٠٣١۵٠٢ 

  

 نمونه ٠٠٠,١٣,٧۶۶

صورت دست نخورده، با دستگاههای  برداشت نمونه به
 ٣٠٠تا  ٢٠٠مخصوص، از هر گونه طبقات سنگی از عمق 

 متر.

٠٣١۵٠٣ 

  

 مترطول ١۵١,٠٠٠,۴

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١۴قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣١۶٠١ 

  

 مترطول ٣۴٢,٠٠٠,۴

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

 متر. ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١۶٠٢ 

  

 مترطول ۴,۵٣٣,٠٠٠

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١۴قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١۶٠٣ 

  

 مترطول ٧٧١,٠٠٠,۴

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١۴قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١۶٠۴ 

 

 
 

١٩  

 
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١رشته چاه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

       

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

  

 مترطول ٩۶٢,٠٠٠,۴

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١۴قطر تا  به اینچ و تبدیل آن ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١۶٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,۵,۴۶۴

روش  تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به
 ١۴قطرتا اینچ وتبدیل آن به ١٢قطر ضربه ای سنگین ، به

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ ، ازعمق 

٠٣١۶٠۶ 

  

 مترطول ٩,١١٣,٠٠٠

روش  زمینهای سنگی بهتراش گمانه شناسایی حفر شده در 
 ١۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣١٧٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٩۶,٩

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٩,٩٢۵

روش  تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به
 ١۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٢۶,١٠

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

 متر. ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,١٠,٨۵۵

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠۵ 

  

 مترطول ۶۶٧,٠٠٠,١١

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٧٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣٨۶,١۴

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

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣١٨٠١ 

  

 مترطول ٠٧٩,٠٠٠,١۵

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١٨قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ١٠٠تا ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠٢ 

  

 مترطول ٨١٨,٠٠٠,١۵

روش  زمینهای سنگی بهتراش گمانه شناسایی حفر شده در 
 ١٨قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر ضربه ای سنگین، به

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠٣ 

 

 
 

٢٠  

 
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١رشته چاه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

       

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

  

 مترطول ٧۴٩,٠٠٠,١۶

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١٨قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠۴ 

  

 مترطول ۶٧٩,٠٠٠,١٧

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ١٨قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠۵ 

  

 مترطول ١٨,٧٢٩,٠٠٠

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

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٨٠۶ 

  

 مترطول ۶۶٢,٠٠٠,٢٠

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ٢٠قطر تا اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر ضربه ای سنگین، به

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣١٩٠١ 

  

 مترطول ٢٢,١۴٠,٠٠٠

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ٢٠قطر تا اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠٢ 

  

 مترطول ٢٢,٩۵٢,٠٠٠

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ٢٠تا قطر اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢٣,٧۶۴

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ٢٠قطر تا اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٢٠٠تا  ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠۴ 

  

 مترطول ٨١٣,٠٠٠,٢۴

روش  زمینهای سنگی بهتراش گمانه شناسایی حفر شده در 
 ٢٠قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,٨۶۵,٢۶

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ٢٠قطر تا اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣١٩٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢٧,٩١۵

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ٢٢قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٣٢٠٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴۶۶,٢٩

روش  تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگی به
 ٢٢قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢ قطر ضربه ای سنگین، به

 متر. ١٠٠تا  ۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٢٠٠٢ 

 

 
 

٢١  

 
 



  ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ١۴٠١رشته چاه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

       

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

  

 مترطول ٠٠٠,٣١,٠١۶

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ٢٢قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ١۵٠تا ١٠٠اینچ، از عمق

٠٣٢٠٠٣ 

  

 مترطول ۶٣٧,٠٠٠,٣١

روش  گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی بهتراش 
 ٢٢قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٢٠٠تا ١۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٢٠٠۴ 

  

 مترطول ٣٢,٨٧٧,٠٠٠

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ٢٢قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر ضربه ای سنگین، به

 متر. ٢۵٠تا ٢٠٠اینچ، از عمق 

٠٣٢٠٠۵ 

  

 مترطول ٧٨٨,٠٠٠,٣۵

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگی به
 ٢٢قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ١٢قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ٣٠٠تا ٢۵٠اینچ، از عمق 

٠٣٢٠٠۶ 

 

 
 

٢٢  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 

   مقدمه
 
)  سنگ (قلوه  دانه  درشت  مصالح)، یا  (کنگلومرا یا جوشسنگ  سخت  هاي از آبرفت  طبقات  مشاور و کارفرما، جنس  یید مهندسابا ت  . چنانچه1

 شود. می  درصد اضافه 30)،  عمق  (در آن  آبرفت  هاي در زمین  و برقوزدن  حفاري  هاي ردیف  قیمت  باشد، به
لیتر در  10تا  5  یدرصد، با دب 20،  لیتر در ثانیه 5تا  3  درصد، با دبی 10،  لیتر در ثانیه 3تا   با دبی  آرتزین  هاي در سفره  حفاري  . در صورت2

 شود. می  اضافه  آبرفت  هاي در زمین  حفاري  هاي ردیف  بهاي درصد به 100،  لیتر در ثانیه 10از   بیش  درصد و با دبی 50،  ثانیه
  کاري سیمان  عملیات  ینهشود، هز  انجام  سیمان  تزریق  ، عملیات و آهکی  سنگی  هاي الیه  از ریزش  یا جلوگیري  حفره  پر کردن  براي  . چنانچه3

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

 شود. می
، متناسب با شرایط کار، با تایید مهندس مشاور و کارفرما خواهد بود041808تا  041801هاي  استفاده و پرداخت از ردیف. 5

 

 
 

٢٣  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ۵,۵۵٨,٠٠٠

روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ۵٠اینچ، تا عمق   ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر 

٠۴٠١٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٨٠۵,۵

دورانی، با استفاده از گل حفاری در روش  حفاری به 
تا  ۵٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١٠٠

٠۴٠١٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣٣۴,۶

روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ١٠٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ١۵٠تا 

٠۴٠١٠٣ 

  

 مترطول ٩٠٨,٠٠٠,۶

روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ١۵٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢٠٠تا 

٠۴٠١٠۴ 

  

 مترطول ۴٨٢,٠٠٠,٧

دورانی، با استفاده از گل حفاری در روش  حفاری به 
 ٢٠٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٢۵٠تا 

٠۴٠١٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,٨,٢٢۶

روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ٢۵٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣٠٠تا 

٠۴٠١٠۶ 

  

 مترطول ٨,٨١٧,٠٠٠

روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ٣٠٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ٣۵٠تا 

٠۴٠١٠٧ 

  

 مترطول ٩,٣٩١,٠٠٠

دورانی، با استفاده از گل حفاری در روش  حفاری به 
 ٣۵٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۴٠٠تا 

٠۴٠١٠٨ 

  

 مترطول ١٠,٣۵٣,٠٠٠

روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ۴٠٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۴۵٠تا 

٠۴٠١٠٩ 

  

 مترطول ۶٨٨,٠٠٠,١١

روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ۴۵٠اینچ، از عمق  ١٢قطر  ای، به  های آبرفتی و ماسه زمین

 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠٠تا 

٠۴٠١١٠ 

 نمونه ١٣,٠٢٢,٠٠٠  

نخورده، با وسیله مخصوص، از هر  برداشت نمونه دست
 متر. ١٠٠ای تا عمق  گونه طبقات آبرفتی و ماسه

٠۴٠٢٠١ 

 نمونه ١۴,۵۵٩,٠٠٠  

برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر 
 متر. ٢٠٠تا  ١٠٠ای از عمق  گونه طبقات آبرفتی و ماسه

٠۴٠٢٠٢ 

 

 
 

٢۴  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

 نمونه ٠٠٠,٠٩۵,١۶  

وسیله مخصوص، از هر برداشت نمونه دست نخورده، با 
 متر. ٣٠٠تا  ٢٠٠ای از عمق  گونه طبقات آبرفتی و ماسه

٠۴٠٢٠٣ 

  

 مترطول ٣,٢٠٠,٠٠٠

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

٠۴٠٣٠١ 

  

 مترطول ٣,٢٢٩,٠٠٠

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

٠۴٠٣٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,۵١۴,٣

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

٠۴٠٣٠٣ 

  

 مترطول ۶٨٩,٠٠٠,٣

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

٠۴٠٣٠۴ 

  

 مترطول ٣,٩٨٧,٠٠٠

آبرفتی و های  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 ٢٩٧,٠٠٠,۴

های آبرفتی 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 ٣,٢٢٩,٠٠٠

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

٠۴٠۴٠١ 

  

 مترطول ۵٢٧,٠٠٠,٣

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

٠۴٠۴٠٢ 

  

 مترطول ۶٨٩,٠٠٠,٣

های آبرفتی و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، تا  ١۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ١۵٠تا  ١٠٠عمق 

٠۴٠۴٠٣ 

  

 مترطول ٣,٨٣٨,٠٠٠

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

٠۴٠۴٠۴ 

  

 مترطول ١۴٨,٠٠٠,۴

های آبرفتی 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 

 

 
 

٢۵  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ۴,۶٠٨,٠٠٠

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

٠۴٠۴٠۶ 

  

 مترطول ۵٢٧,٠٠٠,٣

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

٠۴٠۵٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶٧۶,٣

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

٠۴٠۵٠٢ 

  

 مترطول ٣,٨٣٨,٠٠٠

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

٠۴٠۵٠٣ 

  

 مترطول ١۴٨,٠٠٠,۴

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

٠۴٠۵٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴,۴۴۶

های آبرفتی 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 ٠٠٠,٠۵۴,۵

آبرفتی و های  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 ۶٨٩,٠٠٠,٣

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

٠۴٠۶٠١ 

  

 مترطول ٣,٨٣٨,٠٠٠

های آبرفتی 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 ١۴٨,٠٠٠,۴

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

٠۴٠۶٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴,۴۴۶

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

٠۴٠۶٠۴ 

 

 
 

٢۶  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ٩٩٠,٠٠٠,۴

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

٠۴٠۶٠۵ 

  

 مترطول ٣٧٧,٠٠٠,۵

های آبرفتی 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 ٣,٨٣٨,٠٠٠

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

٠۴٠٧٠١ 

  

 مترطول ١۴٨,٠٠٠,۴

های آبرفتی 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 ٢٩٧,٠٠٠,۴

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

٠۴٠٧٠٣ 

  

 مترطول ٧۵٧,٠٠٠,۴

های آبرفتی 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 ٠٠٠,٢١۶,۵

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

٠۴٠٧٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,٨٢۴,۵

های آبرفتی 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 ١۴٨,٠٠٠,۴

های آبرفتی و  زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در 
اینچ، تا  ٢۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵٠عمق 

٠۴٠٨٠١ 

  

 مترطول ٢٩٧,٠٠٠,۴

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

٠۴٠٨٠٢ 

  

 مترطول ٧۵٧,٠٠٠,۴

های آبرفتی 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 

 

 
 

٢٧  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ٠۶٧,٠٠٠,۵

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

٠۴٠٨٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,۵,۶٧۵

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

٠۴٠٨٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢٨۴,۶

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

٠۴٠٨٠۶ 

  

 مترطول ٢٩٧,٠٠٠,۴

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

٠۴٠٩٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴,۴۴۶

های آبرفتی 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 ٠۶٧,٠٠٠,۵

های آبرفتی 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 ٠٠٠,٢١۶,۵

های آبرفتی 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 ٠٠٠,٩٨۶,۵

های آبرفتی 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 ٧۴٣,٠٠٠,۶

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

 متر. ٣٠٠تا  ٢۵٠ازعمق 

٠۴٠٩٠۶ 

  

 مترطول ٧۵٧,٠٠٠,۴

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

٠۴١٠٠١ 

  

 مترطول ٠۶٧,٠٠٠,۵

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

٠۴١٠٠٢ 

 

 
 

٢٨  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ٠٠٠,٢١۶,۵

های آبرفتی 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 ٠٠٠,٢٨۴,۶

های آبرفتی 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 ٠٠٠,۶,۵٩۴

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

٠۴١٠٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,٧,٣۶۴

های آبرفتی 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 ٠۶٧,٠٠٠,۵

های آبرفتی و  شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه 
اینچ، تا  ٣٠قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ١٢قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵٠عمق 

٠۴١١٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢١۶,۵

های آبرفتی و  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 ٠٠٠,٨٢۴,۵

های آبرفتی 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 ٠٠٠,٢٨۴,۶

های آبرفتی 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 ٧,٠۵٣,٠٠٠

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

٠۴١١٠۵ 

  

 مترطول ٧,٨٢٣,٠٠٠

های آبرفتی 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 

  

 مترطول ٠٠٠,٣۶۵,۵

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

٠۴١٢٠١ 

 

 
 

٢٩  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ٠٠٠,۵,۶٧۵

های آبرفتی 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 ٠٠٠,٩٨۶,۵

آبرفتی و های  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 ٠٠٠,٨٢۴,۵

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

٠۴١٣٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٩٨۶,۵

های آبرفتی 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 ٠٠٠,۶,۵٩۴

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

٠۴١٣٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,٩٨۶,۵

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

٠۴١۴٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢٨۴,۶

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

٠۴١۴٠٢ 

  

 مترطول ٧۴٣,٠٠٠,۶

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

٠۴١۴٠٣ 

  

 مترطول ۶۶٣,٠٠٠,١٧

ای (چکشی)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
اینچ،  ١٢قطر  زا در هر نوع تشکیالت سنگی، به  ماده کف
 متر. ٣متر و برداشت نمونه از هر  ۵٠تا عمق 

٠۴١٧٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٩۴,١٩

استفاده از ای (چکشی)، با  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
اینچ، از  ١٢قطر  زا در هر نوع تشکیالت سنگی، به  ماده کف

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

٠۴١٧٠٢ 

  

 مترطول ٢٠,٢٢٣,٠٠٠

ای (چکشی)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
اینچ، از  ١٢قطر  زا در هر نوع تشکیالت سنگی، به  ماده کف

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

٠۴١٧٠٣ 

 

 
 

٣٠  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ٢١,٣٠٩,٠٠٠

ای (چکشی)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
اینچ، از  ١٢قطر  زا در هر نوع تشکیالت سنگی، به  ماده کف

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

٠۴١٧٠۴ 

  

 مترطول ٢٢,٠٣٨,٠٠٠

ای (چکشی)، با استفاده از  با دستگاه دورانی ضربهحفاری 
اینچ، از  ١٢قطر  زا در هر نوع تشکیالت سنگی، به  ماده کف

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

٠۴١٧٠۵ 

  

 مترطول ٢٣,٨٧٠,٠٠٠

ای (چکشی)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
اینچ، از  ١٢قطر  تشکیالت سنگی، به زا در هر نوع  ماده کف

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

٠۴١٧٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢۵,۶٨۵

ای (چکشی)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
اینچ، از  ١٢قطر  زا در هر نوع تشکیالت سنگی، به  ماده کف

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

٠۴١٧٠٧ 

  

 مترطول ٢٧,٨٧٣,٠٠٠

ای (چکشی)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
اینچ، از  ١٢قطر  زا در هر نوع تشکیالت سنگی، به  ماده کف

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

٠۴١٧٠٨ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٣۴,٣٠

(چکشی)، با استفاده از ای  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
اینچ، از  ١٢قطر  زا در هر نوع تشکیالت سنگی، به  ماده کف

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

٠۴١٧٠٩ 

  

 مترطول ٣٢,٢۴٩,٠٠٠

ای (چکشی)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
از  اینچ، ١٢قطر  زا در هر نوع تشکیالت سنگی، به  ماده کف

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

٠۴١٧١٠ 

  

 مترطول 

ای، مجهز به سیستم  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
Airliftزا در هر نوع تشکیالت  ، با استفاده از مواد کف

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

٠۴١٨٠١ 

  

 مترطول 

ای، مجهز به سیستم  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
Airliftزا در هر نوع تشکیالت  ، با استفاده از مواد کف

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

٠۴١٨٠٢ 

  

 مترطول 

ای، مجهز به سیستم  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
Airlift، زا در هر نوع تشکیالت  مواد کف با استفاده از

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

٠۴١٨٠٣ 

 

 
 

٣١  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول 

ای، مجهز به سیستم  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
Airliftزا در هر نوع تشکیالت  ، با استفاده از مواد کف

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

٠۴١٨٠۴ 

  

 مترطول 

ای، مجهز به سیستم  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
Airliftزا در هر نوع تشکیالت  ، با استفاده از مواد کف

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

٠۴١٨٠۵ 

  

 مترطول 

ای، مجهز به سیستم  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
Airliftزا در هر نوع تشکیالت  ، با استفاده از مواد کف

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

٠۴١٨٠۶ 

  

 مترطول 

ای، مجهز به سیستم  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
Airlift زا در هر نوع تشکیالت  از مواد کف، با استفاده

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

٠۴١٨٠٧ 

  

 مترطول 

ای، مجهز به سیستم  حفاری با دستگاه دورانی ضربه
Airliftزا در هر نوع تشکیالت  ، با استفاده از مواد کف

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

٠۴١٨٠٨ 

  

 مترطول ٠٠٠,٧,٣٢۴

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

٠۴١٩٠١ 

  

 مترطول ۶٢٢,٠٠٠,٧

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

٠۴١٩٠٢ 

  

 مترطول ٧,٩٠٧,٠٠٠

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

٠۴١٩٠٣ 

  

 مترطول ۴٩١,٠٠٠,٨

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

٠۴١٩٠۴ 

  

 مترطول ٨,٧٨٩,٠٠٠

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

٠۴١٩٠۵ 

 

 
 

٣٢  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ٩,٣٧٢,٠٠٠

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

٠۴١٩٠۶ 

  

 مترطول ١٢,٢٨٩,٠٠٠

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

٠۴٢٠٠١ 

  

 مترطول ١٢,٨٧٣,٠٠٠

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

٠۴٢٠٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴۵۶,١٣

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

٠۴٢٠٠٣ 

  

 مترطول ١٣,٧۴٢,٠٠٠

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

٠۴٢٠٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣٢۵,١۴

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

٠۴٢٠٠۵ 

  

 مترطول ٧٩٠,٠٠٠,١۵

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

٠۴٢٠٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,١٩,٩۴۵

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

٠۴٢١٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢٠,٨١۴

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

٠۴٢١٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶٩۵,٢١

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

٠۴٢١٠٣ 

  

 مترطول ٢٢,٨۶٢,٠٠٠

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

٠۴٢١٠۴ 

 

 
 

٣٣  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ٠٠٠,٢٣,٧۴۴

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

٠۴٢١٠۵ 

  

 مترطول ٧٨٠,٠٠٠,٢۵

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

٠۴٢١٠۶ 

  

 مترطول ٢٨,١١٣,٠٠٠

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

٠۴٢٢٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۵۶۶,٢٩

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

٠۴٢٢٠٢ 

  

 مترطول ٣١,٠٣١,٠٠٠

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

٠۴٢٢٠٣ 

  

 مترطول ۴٨٣,٠٠٠,٣٢

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

٠۴٢٢٠۴ 

  

 مترطول ٣٣,٩۴٨,٠٠٠

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

٠۴٢٢٠۵ 

  

 مترطول ٢٨٢,٠٠٠,٣۶

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

٠۴٢٢٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶٧۵,٣٨

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

٠۴٢٣٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶٨۶,۴٠

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

٠۴٢٣٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٢,١٧۶

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

٠۴٢٣٠٣ 

 

 
 

٣۴  

 
 



 ای و دورانی ضربه  دورانی  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ١۴٠١بهای واحد پایه رشته چاه سال فهرست 

  

       

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

  

 مترطول ۴۴,۵١٩,٠٠٠

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

٠۴٢٣٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴۵,۶۶۴

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

٠۴٢٣٠۵ 

  

 مترطول ۵٠,٠۵٩,٠٠٠

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

٠۴٢٣٠۶ 

  

 مترطول ۴٨,٨٩٢,٠٠٠

های سنگی  حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی 
اینچ) و تبدیل آن  ١٢ای، (به قطر  روش دورانی ضربه به 
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٢۶قطر  به 

٠۴٢۴٠١ 

  

 مترطول ۵١١,٠٠٠,۵١

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

٠۴٢۴٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,۵٣,٨۴۵

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

٠۴٢۴٠٣ 

  

 مترطول ٨٩٣,٠٠٠,۵۵

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

٠۴٢۴٠۴ 

  

 مترطول ١٧٩,٠٠٠,۵۶

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

٠۴٢۴٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶١,١۴۴

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

٠۴٢۴٠۶ 

 

 
 

٣۵  

 
 



  لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

  لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 

  مقدمه
 
  هاي ردیف  موضوع  گالوانیزه  فوالدي  هاي ، لولهDIN 8062استاندارد   ، طبق050104تا  050101  هاي ردیف  موضوع  ، سی ، وي پی  هاي . لوله1

 B.S1387یا  DIN 2440استاندارد   ، طبق050504تا  050501  هاي ردیف  موضوع  درزجوش  سیاه  فوالدي  هاي و لوله 050404تا  050401
تایید   . در صورت است API 5Lاستاندارد   ، طبق050511تا  050505  هاي ردیف  موضوع  درزجوش  سیاه  فوالدي  هاي ) و لوله متوسط  (وزن

  معتبر و با همان  سایر استانداردهاي  طبق  شده  ساخته  هاي ، در مورد لوله فصل  این  هاي واحد ردیف  کارفرما، بهاي  مشاور و تصویب  مهندس
 DINالمللی  ون) که طبق استاندارد بینوایر (طرح جانس-هاي فوالدي مشبک جدار چاه آب وي چنانچه از لوله. ، نیز نافذ است مشخصات

یا سایر استانداردهاي معتبر با همان مشخصات تولیده شده است که داراي شیار و پوشش سطح داخلی و خارجی،  DIN 4935-3الی  4935-1
 گردد. ه میهاي مذکور اضاف میکرون است، استفاده شود، ده درصد به بهاي ردیف 5ضد زنگ با رنگ اپوکسی زینک ریچ به ضخامت 

  گیرد. هنگام  انجام  مخصوص  چسب  وسیله و به  از بوشن  آنها با استفاده  باشند و اتصال  و شکستگی  ترك  ، باید بدون . سی . وي پی  هاي . لوله2
 شوند.  ، وارد چاه ضربه  وارد کردن  آزاد و بدون  صورت آید تا به  عمل به  کافی  ، باید دقت یاد شده  هاي لوله  نصب

 . است  منظور شده  لوله  براي  و متعلقات  اتصاالت  ، هزینه لوله  و نصب  تهیه  هاي . در ردیف3
  هاي ردیف  و همچنین  فصل  این  هاي مورد از ردیف  متر، بر حسب 50بیشتر از   در عمقهاي  لوله  و نصب  تهیه  بهاي  پرداخت  . براي4

 خواهد شد.  استفاده  دستمزدي  کارهاي  متر از فصل 50از   بیش  در عمقهاي  لوله  نصب  بهاي اضافه
5 . 
6.

 

 
 

٣۶  

 
 



  لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

 مترطول ٣,٢٨٨,٠٠٠  

متر  میلی ٧۵قطر خارجی  تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به
 متر. ۵٠متر، تا عمق  میلی ٣٫۶و حداقل ضخامت جدار 

٠۵٠١٠١ 

  

 مترطول ١۶٧,٠٠٠,۴

 ١١٠قطر خارجی  تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به
 ۵٠متر، تا عمق  میلی ٣٫۵متر و حداقل ضخامت جدار  میلی
 متر.

٠۵٠١٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٩٧۵,۵

 ١۶٠قطر خارجی  تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به
 ۵٠متر، تا عمق  میلی ٧٫٧متر و حداقل ضخامت جدار  میلی
 متر.

٠۵٠١٠٣ 

  

 مترطول ٩,٣۴٨,٠٠٠

 ٢٢۵قطر خارجی  تهیه و نصب لوله پی.وی.سی، به
متر، تا عمق  میلی ١٠٫٨متر و حداقل ضخامت جدار  میلی

 متر. ۵٠

٠۵٠١٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,٣,٨٠۶  

اینچ، تا  ٢قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 متر. ۵٠عمق 

٠۵٠۴٠١ 

 مترطول ۵,۴٣٧,٠٠٠  

اینچ، تا  ٣قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 متر. ۵٠عمق 

٠۵٠۴٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٧,١۴۴  

اینچ، تا  ۴قطرنامی  گالوانیزه، بهتهیه و نصب لوله فوالدی 
 متر. ۵٠عمق 

٠۵٠۴٠٣ 

 مترطول ۵۴٨,٠٠٠,١٠  

اینچ، تا  ۶قطر نامی  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 متر. ۵٠عمق 

٠۵٠۴٠۴ 

 مترطول ٣,٣٣٨,٠٠٠  

 ٢قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درزجوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠۵٠۵٠١ 

 مترطول ۴,۶١٧,٠٠٠  

 ٣قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درزجوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠۵٠۵٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٩۵۵,۵  

 ۴قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠۵٠۵٠٣ 

 مترطول ۶٠٢,٠٠٠,٨  

 ۶قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠۵٠۵٠۴ 

 مترطول ١٢,٢٧٣,٠٠٠  

و  ٨قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢٠حداقل ضخامت جدار 

٠۵٠۵٠۵ 

 مترطول ١۵,۴٨٠,٠٠٠  

 ١٠قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢٢و حداقل ضخامت جدار 

٠۵٠۵٠۶ 

 مترطول ١٨,٢٠٧,٠٠٠  

 ١٢قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢٢و حداقل ضخامت جدار 

٠۵٠۵٠٧ 
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  لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

 مترطول ٠٠٧,٠٠٠,٢۴  

 ١۴قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢۵و حداقل ضخامت جدار 

٠۵٠۵٠٨ 

 مترطول ٠٠٠,٩٩۴,٢۶  

 ١۶قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢۵و حداقل ضخامت جدار 

٠۵٠۵٠٩ 

 مترطول ٣٢,٨٢٠,٠٠٠  

 ١٨قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵٠تا عمق اینچ،  ٠٫٢٨و حداقل ضخامت جدار 

٠۵٠۵١٠ 

 مترطول ٠٠٠,۴٣۵,٣٧  

 ٢٠قطر نامی   تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ٠٫٢٨و حداقل ضخامت جدار 

٠۵٠۵١١ 
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  صحرایی  وعملیات  . آزمایش ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

  صحرایی  وعملیات  . آزمایش ششم  فصل
 

  مقدمه
 
،  است  ریز دانه  اي ماسه  طبقات  داراي  زمین  طبقات  که  مناطقی  و اسکرینها، براي  فوالدي  هاي دور لوله  ) براي پکت  (پري  ساخته . فیلتر پیش1

  مصرف  فیلتر مصنوعی  عنوان به  باشد که  با شنی  متناسب  آن  و سوراخهاي  بوده  ، باید ضد زنگ استفادهمورد   فلزي  خواهد شد. توري  انجام
شود تا   محکم  ضد زنگ  اتصاالت  وسیله باید به  باشد، توري  مربوط  متر کمتر از ابعاد شن میلی 2حدود   توري  ، ابعاد سوراخ شود. در واقع می

  که  توري  داخل  شن  آید. ضخامت  عمل به  ، جلوگیري چاه  داخل به  شن  و ریختن  توري  و یا جدا شدن  شدن  از پاره  چاهدر   لوله  نصب  هنگام
، باید  اسکرین  و لوله  توري  بین  شده  بندي دانه  شن  باشد. ضخامت  ، باید یکنواخت لوله  دور و طول  شود، در تمام می  نصب  مشبک  لوله  روي
 باشد.  اینچ 3  از اطراف  قلحدا

و   بندي ، دانه اي رودخانه  شود، باید از نوع می  ریخته  چاه  جدار و دیواره  لوله  بین  که  فیلتر مصنوعی  براي  مصرفی  ، شن060401  . در ردیف2
  انتخاب  مشبک  هاي لوله  و ابعاد شکافهاي  حفر شده  بقاتط  هاي دانه  با اندازه  ، متناسب فیلتر مصنوعی  براي  شن  هاي باشد. ابعاد دانه  شده  شسته

، در  چاه  جدار و دیواره  لوله  بین  شن  ریختن باشد. براي می  اي غیرماسه  هاي متر در چاه میلی 6تا  4  ، بین شن  هاي شوند، معموالً قطر دانه می
از   گیرد. شن  شوند، انجام می  نصب  چاه  متر از انتهاي 6  فاصله به  که  ترمی  هاي لوله  متر بیشتر باشد، باید توسط 100از   چاه  عمق  که صورتی

را پر   چاه  ها و دیواره لوله  خالی  متر از فضاي 6  طول  که  شن  مقداري  از ریختن  خواهد شد. پس  ریخته  یاد شده  هاي لوله  داخل  قیف  طریق
  متر باالتر از سطح 20تا   ، باید حداقل ریزي شن  پیدا خواهد کرد. عمق  ادامه  زمین  تا سطح  ریزي و شن  را باز نموده  ترمی  بند لوله  کند، یک
 ها باشد. لوله  در پشت  ایستایی

،  چاه  تقریبی  یخواهد شد. دب  هستند، انجام  اندکی  آب  داراي  که  هایی چاه  ، براي حفاري  ) دستگاه کش با بیلر(گل  ، آبکشی060501  . در ردیف3
 آید. می  دست زیر به  از رابطه

  دبی =  کش شمار گل ×  کش گل  حجم / تخلیه  زمان 
 
و   حفاري  و عملیات  مثبت  شود، چاه  انجام  سریع  اولیه  سطح به  آب  ناچیزباشد، یا برگشت  کش گل  وسیله به  چاه  از تخلیه  ناشی  افت  چنانچه 

 شود.  خودداري  گذاري و لوله  ، باید از گشادکردن صورت  پیدا خواهد کرد. در غیر این  ادامه  گذاري لوله
  حفاري  که  هایی . در چاه هستند، امکانپذیر است  آب  داراي  که  هایی با کمپرسور، در چاه  چاه  شستشوي  عملیات  ، اجراي060601  . در ردیف4

از   صاف  با آب  چاه  کردن جدار و پاك  لوله  از نصب  ، پس بهتر چاه  شستشوي  ، براي است  شده  انجام  حفاري  از گل  و با استفاده  دورانی  با روش
  شان نصب  ، باید قطر و عمق آب  هاي هوا و لوله  هاي از هوا، لوله  استفاده  شود. در صورت می  ، شستشو باکمپرسور انجام دستگاه  پمپ  طریق

  کافی  قدرت  د داراي، بای آورد، ضمنًا کمپرسور مورد استفاده  زمین  سطح به  راحتی به  چاه  را از داخل  آب  بتوان  که  صورتی باشد، به  متناسب
از   قرار گیرند و پس  مشبک  هاي لوله  هوا در مقابل  خروج  ، باید مجاري حفاري  آنها از گل  کردن و پاك  متخلخل  هاي الیه  بازشدن  باشد. براي

در   مانده  باقی  ، گل فشار ایجاد شده  ختالفشود تا با ا و باز می  بسته  نوبت  ، در چندین چاه  داخل ، شیر هوا به چاه  و تمیز شدن  آب  شدن  صاف
  از چاه  که  ، آبی ، تکرار خواهد شد. در پایان موجود در چاه  مشبک  هاي لوله  تمام  در مقابل  عمل  هوا، این  هاي لوله  کردن  شود. با کم  شسته  الیه

 باشد.  شود، باید کامالً صاف می  خارج
  گل  قشر نازك  کردن  و پاك  چاه  از داخل  حفاري  گل  کردن  منظور خارج ، به صاف  و آب  دستگاه  با پمپ  اهچ  ، شستشوي060602  . در ردیف5

  را کم  چاه  داخل  گل  ، غلظت صاف  و آب  دستگاه  از پمپ  کار، باید با استفاده  این  . براي است  مانده  باقی  چاه  دیواره  روي  به  که  است  حفاري
، نباید  از چاه  شده  خارج  و گل  نشود. آب  چاه  دیواره  ریزش  موجب  که  نحوي نمود به  اقدام  شده  بندي دانه  شن  ریختن به  ، نسبت زمان هم کرد و
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  صحرایی  وعملیات  . آزمایش ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

،  حفاري  گل  ظتغل  کردن  کم  در ضمن  شود که  کار کند. باید توجه  آرامی به  باشد و پمپ  ، باید کم شود. فشار جریان  وارد چاه  دو مرتبه
 شود.  جلوگیري  چاه  دیواره  گیرد تا از ریزش  صورت  همزمان  ریزي شن  عملیات

، باید  مورد استفاده  کرد. قطر پیستون  استفاده  پیستون  از روش  توان ، می حفاري  از گل  چاه  کردن  شستشو و پاك  ، براي060603  . در ردیف6
جدار   هاي لوله  کردن از زخمی  شود، که  انتخاب  ، باید طوري پیستون  روي  جدار باشد و الیه  لوله  جذب کامالً  شود، که  انتخاب  طوري

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

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

  و تخلخل  نفوذپذیري  داراي  شده  حفاري  هاي نباشد، الیه  مناسب  آن  زیاد و کیفیت  در چاه  مصرفی  مقدار گل  ، چنانچه060604  . در ردیف7
و نیز   و مواد مشابه  سدیم  مانند هگزامتافسفات  مواد شیمیایی  وسیله به  توان باشد، می  مانده  یباق  در چاه  مدتی  حفاري  گل  باشند، یا اینکه  فراوان

 شستشو داد.طبق دستور دستگاه نظارت را   ، چاه پیستونی  پمپ  از طریق
  آشامیدنی  آب  و براي  حفر شده  برداري بهره  عنوان به  اگر چاه  ویژه ، به چاه  داخل به  سطحی  از نفوذ آبهاي  جلوگیري  ، براي060701  . در ردیف8

و یا این که براي مسدود کردن یک الیه آب شور که باالتر از  ) برخورد خواهد شد فشار (آرتزین  تحت  هاي الیه به  شود که  بینی باشد، یا پیش
نمود. قطر   آن  در داخل  لوله  نصب به  و اقدام  مورد نظر گشاد کرده  را تا عمق  شده  حفاري  ، باید گمانهیک الیه آبدار شیرین قرار گرفته باشد

باشد.   کافی  اندازه قطر آنها، باید به  به  با توجه  لوله  خواهد بود و ضخامت  چاهنهایی کمتر از قطر   اینچ 4  ، حداقل شده  نصب  هادي  لوله
  تزریق  از اجراي  باشد. قبل  اندازه  یک ، به چاه  ها و دیواره لوله  بین  فاصله  که  صورتی وند، بهش  نصب  چاه  ، باید کامالً در وسط یاد شده  هاي لوله

، از نظر کمبود  عملیات  اجراي  شود، تا ضمن  ، مشخص چاه  ها و دیواره لوله  بین  خالی  فضاي به  با توجه  مصرفی  ، باید مقدار سیمان سیمان
  شسته  و ماسه  سیمان  حجم  و یک  آب  دو حجم  نسبت )، به شسته  و ماسه  ، سیمان آب  (مخلوط  شده  تهیه  د. دوغابنیای  پیش  لیک، مش مصالح

  دو صورت به  توان را می  تزریق  خواهدشد و عمل  استفاده  کافی  قدرت به  پیستونی  ، از پمپ شده  آماده  سیمان  دوغاب  تزریق  خواهد بود. براي
 اد.د  انجام

  و با فشار کافی  پیستونی  پمپ  توسط  سیمان  قرار گیرند. دوغاب  چاه  ها در کف شود و لوله  تخلیه  از چاه  تا حد امکان  حفاري  ) ابتدا باید گل1
  تا تمام  تکرار شده  عمل  ، این رمیت  هاي لوله  شود. با باالآوردن می  گیرند، تزریق قرار می  چاه  متر باالتر از کف  یک  که  ترمی  هاي لوله  از طریق

  و در این  است  ساعت 72  ، حداقل سیمان  دوغاب  شدن  سخت  براي  الزم  پر شود. زمان  سیمان  ها، از دوغاب و لوله  چاه  دیواره  بین  فضاي
 هادي نصب شده باید بدون شبکه باشد.  در این عملیات لوله شود.  متوقف  باید حفاري  مدت

حدود   شود. سوزن و مهار می  نصب  چاه  متر باالتر از کف 5/0حدود   هادي  لوله  شود، سپس می  تخلیه  از چاه  تا حد امکان  حفاري  ابتدا گل) 2
  سیمان  د. دوغابشو مسدود می  لوله  ، در دهانه حفاري  و سوزن  هادي  لوله  بین  و فضاي  قرار گرفته  آن  و در وسط  هادي  لوله  متر در داخل  یک

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

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

 به ابعاد مناسب باشد.
قرار گیرد.   ابتدایی  شده  حفاري  قسمت  ، در کف است  شده  کمتر از قطر حفاري  اینچ 4  قطر آن  که  هادي  له، ابتدا باید لو060702  . در ردیف9

  و دیواره  لوله  بین  فاصله  که  صورتی شود، به  نصب  چاه  کامالً در وسط  یاد شده  باشد و لوله  کافی  اندازه ، باید به قطر آن  به  با توجه  لوله  ضخامت
،  چاه  و دیواره  هادي  لوله  بین  خالی  فضاي  با در نظر گرفتن  مصرفی  ، باید مقدار سیمان سیمان  دوغاب  از ریختن  باشد. قبل  اندازه  یک ، به چاه
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  حجم  و یک  آب  دو حجم  نسبت ، به شسته  و ماسه  و سیمان  وجود نیاید. مقدار آب به  ، کمبود مصالح عملیات  اجراي  شود، تا ضمن  مشخص
و   هادي  لوله  بین  فضاي  که  شود و تا هنگامی می  ریخته  هادي  لوله  ، در اطراف سطل  وسیله به  سیمان  خواهد بود. دوغاب  شسته  و ماسه  سیمان
  شدن  سخت  ، براي ساعت 48  ، باید حداقل عملیات  از پایان  پیدا خواهد کرد. پس  ادامه  ، عملیات پر نشده  سیمان  کامالً از دوغاب  چاه  دیواره
 کرد.  کار را تعطیل  سیمان

 . زیر است  شرح متر، به 100  تا عمق  نصب  ، براي آزمایشی  اینچی 6  پمپ  ، مشخصات060801  . در ردیف10
 ). در دقیقه  گالن 800(  لیتر در ثانیه 50  ، حداقل پمپ  ) ظرفیت1
 . اسب 175  حداقل  میاس  قدرت ، به ) موتور دیزل2
 .6  به 5  تبدیل  با نسبت  اسب 100  حداقل  انتقالی  قدرت ، به دنده  ) جعبه3
 . زیر است  شرح متر، به 200  تا عمق  نصب  ، براي آزمایشی  اینچی 6  پمپ  ، مشخصات060803و  060802  هاي . در ردیف11
 ). در دقیقه  گالن 800تا  600(  لیتر در ثانیه 50تا  40،  پمپ  ) ظرفیت1
 . اسب 300تا  250  اسمی  قدرت ، به ) موتور دیزل2
 .6  به 5  تبدیل  با نسبت  اسب 200  حداقل  انتقالی  قدرت ، به دنده  ) جعبه3
 . زیر است  شرح متر، به 100  تا عمق  نصب  ، براي آزمایشی  اینچی 8  پمپ  ، مشخصات060804  . در ردیف12
 ). در دقیقه  گالن 1500(  لیتر در ثانیه 95  ، حداقل پپم  ) ظرفیت1
 . اسب 300  حداقل  اسمی  قدرت ، به ) موتور دیزل2
 .6  به 5  تبدیل  با نسبت  اسب 200  حداقل  انتقالی  قدرت ، به دنده  ) جعبه3

 . زیر است  شرح متر، به 200  تا عمق  نصب  ، براي آزمایشی  اینچی 8  پمپ  ، مشخصات060806و  060805  . در ردیف13
 ). در دقیقه  گالن 1500(  لیتر در ثانیه 95،  پمپ  ) ظرفیت1
 . اسب 500  حداقل  اسمی  قدرت ، به ) موتور دیزل2
 .6  به 5  تبدیل  با نسبت  اسب 350حدود   قدرت ، به دنده  ) جعبه3

 . زیر است  شرح متر، به 100  تا عمق  نصب  براي،  آزمایشی  اینچی 10  پمپ  ، مشخصات060807  . در ردیف14
 ). در دقیقه  گالن 2200(  لیتر در ثانیه 140، حدود  پمپ  ) ظرفیت1
 . اسب 400حدود   اسمی  قدرت ، به ) موتور دیزل2
 .6  به 5  تبدیل  با نسبت  اسب 300حدود   انتقال  ، با قدرت دنده  ) جعبه3

 . زیر است  شرح پمپاژ، به  آزمایش  فنی  ، مشخصات061006تا  061001  هاي . در ردیف15
 . آن  از آغاز پمپاژ و پایان  ، قبل چاه  ایستایی  سطح  گیري ) اندازه1
 . توربین  نصب  ) عمق2
 ناظر.  ا نظر مهندس)، ب چهار پله  (حداقل  ، با تغییر دور موتور دیزل تا حداکثر پمپ  حداقل  ، با دبی اي پله  یا برگشت  افت  ) آزمایش3
 ناظر.  ، با نظر مهندس آب  سطح  اي لحظه  گیریهاي اندازه  ، با درج ساعت 24  حداقل  مدت به  ثابت  با دبی  و برگشت  افت  ) آزمایش4
 . چاه  بحرانی  دهی مجاز و آب  دبی  ) تعیین5
 خواهد شد.  ، استفاده و مانند آن  ، اریفیس الکتریکی  یاب ، مانند عمق مناسب  ، از لوازم چاه  دهی و آب  آب  سطح  گیري اندازه  ضمناً، براي 

  برگشت  شموتور در آزمای  )، و استراحت (بعد از آزمایش  آغاز آزمایش  موتور براي  استراحت  زمان  پمپاژ، مدت  آزمایش  هاي . در ردیف16
 شود. می  پمپاژ محاسبه  ، جزوساعتهاي آب
  که  است  شود. ضروري  انجام  شده  کنترل  و از قبل  سالم  دستگاههاي  وسیله (کاروتاژ)، باید به  پیمایی چاه  ، آزمایش061101  . در ردیف17

  هایی . قطر گمانه را گرفت  ، حداکثر نتیجه آمده  دست به  از منحنیهاي  انبداند، تا بتو  خوبی کار را به  این  فنی  ، اصول پیمایی چاه  دستگاه  متصدي
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 8باشد (حدود   الکتریسیته  و گیرندة  دهنده  الکترودهاي  برابر فاصله  نفوذ، نباید بیشتر از سه  شعاع  دلیل شود، به می  در آنها انجام  پیمایی چاه  که
نمود و یا   را عوض  زیاد باشد، آن  گل  شوري  شود، تا چنانچه  گیري اندازه  حفاري  گل  مقاومت  است  مکار، الز از آغاز به  ). قبل اینچ 10تا 
سوند وجود   در اطراف  جریان  شود، تا انتقال  نوار پیچ  خوبی یا سوند، باید به  کابل  اتصال  کرد. محل  اضافه  آن به  شیرین  گل  کافی  اندازه به

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

  منحنیها را با هم  این  شود، تا بتوان  دو بار انجام نمودار  ثبت  عمل  است  ، ضروري آمده  دست به  پیمایی نمودارهاي چاهو   کار دستگاهصحت از 
پر از   شود، باید گمانه می  انجام  یکیالکتر  آزمایشهاي  که  هایی باال خواهد بود و در گمانه  طرف به  گمانه  ، از انتهاينمودارها  کرد. ثبت  مقایسه

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

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

 تکرار آزمایش تا حصول نتیجه صحیح (طبق نظر دستگاه نظارت) خواهد بود.
  خواهد شد. بعضی  و درپوش  سیمانی  بلوك  ، نصب مهار چاه به  ، اقدام ریزي و شن  گذاري لوله  عملیات  از پایان  ، پس061201  . در ردیف18

  ضخامت  که  چاه  درپوش  ، نصب گیرد، اما در هر صورت می  پمپاژ صورت  آزمایش و  عملیات  از پایان  ، پس سیمانی  بلوك  ، مهار و نصب مواقع
کامالً   الکتریکی  جوش  وسیله شود، به می  جدار نصب  لوله  روي  که  یادشده  ، و باید درپوش است  متر کمتر نخواهد بود، ضروري میلی 5از   آن

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

 . است  کیلوگرم 250،  سیمانی  بلوك  ر مکعبمت  یک  ساخت  براي  الزم  سیمان
 . شیرفلکه  نصب  انضمام ، به است 061201  مانند ردیف  مشخصات 061203و  061202  هاي . در ردیف19
  نمره  رآهنتی  ، از دو قطعه12  نمره  تیرآهن  جاي ، تنها به است 061201  پیزومتر، مانند ردیف  هاي مهار چاه  ، مشخصات061205  . در ردیف20
 . است 1 × 1 × 5/0  سیمانی  خواهد شد و ابعاد بلوك  متر استفاده 5/0  طول به  ، هرقطعه10
تهیه موتور پمپ براي آزمایش پمپاژ به عهده پیمانکار است، ولی پس از آزمایش الزم، پمپ متعلق به  060810تا  060801هاي  . در ردیف21

 پیمانکار خواهد بود.
 شود. ، براي هر متر شستشو از عمق چاه، نیم ساعت منظور می060604تا  060601ي ها . در ردیف22
هاي آب اعم از آبرفتی و آهکی ضروري است.مفید در حین حفاري چاه. شستشو و توسعه چاه جهت افزایش عمر 23
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ٣,٩٧٢,٠٠٠  

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ۶قطر لوله فوالدی یا اسکرینها، به

٠۶٠١٠١ 

 مترطول ٢۵١,٠٠٠,۴  

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ٨قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

٠۶٠١٠٢ 

 مترطول ۴,۶٢٩,٠٠٠  

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ١٠قطر لوله فوالدی یا اسکرینها، به

٠۶٠١٠٣ 

 مترطول ١١٧,٠٠٠,۶  

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ١٢قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

٠۶٠١٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,٧,٠١۶  

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 متر. ١٠٠اینچ تا عمق  ١۴قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

٠۶٠١٠۵ 

  

 مترطول ۵,۴٨٨,٠٠٠

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 ٢٠٠تا ١٠٠اینچ از عمق  ۶قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 متر.

٠۶٠٢٠١ 

  

 مترطول ٨٩٧,٠٠٠,۵

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 ٢٠٠تا ١٠٠اینچ از عمق  ٨قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 متر.

٠۶٠٢٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢٧۵,۶

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 ٢٠٠تا ١٠٠اینچ از عمق  ١٠قطر لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 متر.

٠۶٠٢٠٣ 

  

 مترطول ۶,۶٣٠,٠٠٠

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 ١٠٠اینچ از عمق  ١٢قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 متر. ٢٠٠تا

٠۶٠٢٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,٧,٠١۶

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 ١٠٠اینچ از عمق  ١۴قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 متر. ٢٠٠تا

٠۶٠٢٠۵ 

  

 مترطول ٨٧٣,٠٠٠,۵

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 ٣٠٠تا ٢٠٠اینچ از عمق  ۶قطر  اسکرینها، بهلوله فوالدی یا 

 متر.

٠۶٠٣٠١ 

  

 مترطول ٢٨٢,٠٠٠,۶

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 ٣٠٠تا ٢٠٠اینچ از عمق  ٨قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 متر.

٠۶٠٣٠٢ 

  

 مترطول ۶,۶۶٠,٠٠٠

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 ٣٠٠تا ٢٠٠اینچ از عمق  ١٠قطر لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 متر.

٠۶٠٣٠٣ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ٠٠٠,٧,٠١۵

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پکت)، برای دور 
 ٢٠٠اینچ از عمق  ١٢قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 متر. ٣٠٠تا

٠۶٠٣٠۴ 

  

 مترطول ۴٠١,٠٠٠,٧

پکت)، برای دور تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری 
 ٢٠٠اینچ از عمق  ١۴قطر  لوله فوالدی یا اسکرینها، به

 متر. ٣٠٠تا

٠۶٠٣٠۵ 

 مترمکعب ٠٠٠,۶,۵٧۴  

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

٠۶٠۴٠١ 

 ساعت ۵,۶۴٣,٠٠٠  

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

٠۶٠۵٠١ 

 ساعت ٠٠٠,۶٢۵,٧  

قدرت کافی،  شست و شوی برای توسعه چاه با کمپرسور به
 در هر عمق.

٠۶٠۶٠١ 

 ساعت ٩۴٢,٠٠٠,١۶  

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

٠۶٠۶٠٢ 

 ساعت ٠٢٩,٠٠٠,١۶  

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

٠۶٠۶٠٣ 

  
 ساعت 

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

٠۶٠۶٠۴ 

 ٠۶٠٧٠١ متر. ٢۵تهیه و تزریق سیمان، دور لوله هادی تا عمق  مترمکعب ٠٠٠,٩,٢١۵  

 ٠۶٠٧٠٢ متر. ٢۵تهیه و ریختن سیمان دور لوله هادی تا عمق  مترمکعب ۵۴٠,٠٠٠,٧  

 مترمکعب ۶٩,٩٨١,٠٠٠  

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

٠۶٠٧٠٣ 

 حلقه چاه ٠٠٠,٩٠۶,٧۶  

 ۶تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

٠۶٠٨٠١ 

 حلقه چاه ۵۴٢,٠٠٠,١٠٢  

 ۶تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر. ١۵٠اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

٠۶٠٨٠٢ 

 حلقه چاه ١۶۵,۴٨٧,٠٠٠  

 ۶تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر. ٢٠٠ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق

٠۶٠٨٠٣ 

 حلقه چاه ۵۴٢,٠٠٠,١٠٢  

 ٨تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

٠۶٠٨٠۴ 

 حلقه چاه ١۶۵,۴٨٧,٠٠٠  

 ٨تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر.١۵٠الزم، تا عمق اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات 

٠۶٠٨٠۵ 

 

 
 

۴۴  

 
 



  صحرایی  وعملیات  . آزمایش ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

 حلقه چاه ٠٠٠,۵٨۵,١٩٨  

 ٨تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر. ٢٠٠اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق 

٠۶٠٨٠۶ 

 حلقه چاه ١۶۵,۴٨٧,٠٠٠  

تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر. ١٠٠و تجهیزات الزم، تا عمق اینچ، با قدرت کافی  ١٠

٠۶٠٨٠٧ 

 حلقه چاه ٠٠٠,۵٨۵,١٩٨  

تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر. ١۵٠اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق  ١٠

٠۶٠٨٠٨ 

 حلقه چاه ٢۵٧,٨٠٢,٠٠٠  

تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر. ٢٠٠با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق اینچ،  ١٠

٠۶٠٨٠٩ 

 حلقه چاه ٢۵٧,٨٠٢,٠٠٠  

تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 
 متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات الزم، تا عمق  ١٢

٠۶٠٨١٠ 

 ساعت ١٧١,٠٠٠,۶  

 ٨یا  ۶شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایشی توربینی 
 متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 

٠۶٠٩٠١ 

 ساعت ٨٠٣,٠٠٠,۶  

 ٨یا  ۶شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایشی توربینی 
 متر. ٢٠٠اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 

٠۶٠٩٠٢ 

 ساعت ٧,٠٢٣,٠٠٠  

 ١٠شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 
 متر. ١٠٠اینچ، باقدرت کافی، تا عمق 

٠۶٠٩٠٣ 

 ساعت ٧,٠٢٣,٠٠٠  

 ١٠شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 
 متر. ٢٠٠اینچ، باقدرت کافی، تا عمق 

٠۶٠٩٠۴ 

 ساعت ٠٠٠,٧,٢۴۵  

 ١٢شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 
 متر. ١٠٠اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 

٠۶٠٩٠۵ 

 ساعت ٠٠٠,٧,٢۴۵  

 ١٢موتور پمپ آزمایشی توربینی شست و شوی چاه با 
 متر. ٢٠٠اینچ، باقدرت کافی، تا عمق 

٠۶٠٩٠۶ 

 ساعت ۶,۶٣٩,٠٠٠  

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، 
 متر. ١٠٠اینچ، تا عمق  ٨یا  ۶باپمپ توربینی 

٠۶١٠٠١ 

 ساعت ٧,٢٧١,٠٠٠  

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با 
 متر. ٢٠٠اینچ، تا عمق  ٨یا  ۶پمپ توربینی 

٠۶١٠٠٢ 

 ساعت ۴٩١,٠٠٠,٧  

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با 
 متر. ١٠٠اینچ، تا عمق  ١٠پمپ توربینی 

٠۶١٠٠٣ 

 ساعت ۴٩١,٠٠٠,٧  

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با 
 متر. ٢٠٠عمق اینچ، تا  ١٠پمپ توربینی 

٠۶١٠٠۴ 

 ساعت ٧,٧١٣,٠٠٠  

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با 
 متر. ١٠٠اینچ، تا عمق  ١٢پمپ توربینی 

٠۶١٠٠۵ 

 

 
 

۴۵  

 
 



  صحرایی  وعملیات  . آزمایش ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

 ساعت ٧,٧١٣,٠٠٠  

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با 
 متر. ٣٠٠اینچ، تا عمق  ١٢پمپ توربینی 

٠۶١٠٠۶ 

  

 ساعت 

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک و 
 ٣٠٠تا   ٢٠٠میزان آبدهی مجاز با الکتروپمپ، برای عمق 

 متر.

٠۶١٠٠٧ 

  

 ساعت 

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک و 
 ۴٠٠تا  ٣٠٠میزان آبدهی مجاز با الکتروپمپ، برای عمق 

 متر.

٠۶١٠٠٨ 

  

 چاهحلقه  ٠٠٨,٠٠٠,١٧۶

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

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

٠۶١١٠١ 

 حلقه چاه ٠٠٠,۵١۴,٢٣  

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

٠۶١٢٠١ 

  
 حلقه چاه 

مهار چاه آرتزین، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش، 
 اینچ ومتعلقات مربوط. ۶شیرفلکه 

٠۶١٢٠٢ 

  
 حلقه چاه 

مهارچاه آرتزین، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش، 
 اینچ و متعلقات مربوط. ٨شیرفلکه 

٠۶١٢٠٣ 

  
 حلقه چاه 

مهار چاه پیزومتر، با بلوک سیمانی، تیرآهن، درپوش، شیر 
 اینچ و متعلقات مربوط، برای چاه آرتزین. ٣فلکه 

٠۶١٢٠۴ 

 حلقه چاه ٠٠٠,١۴,۵١۶  

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

٠۶١٢٠۵ 

 ٠۶١٣٠١ بادستگاه نمونه گیر.برداشت نمونه آب  نمونه ۵٠٠,٧٣٩  

  

 حلقه چاه 

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

 متر. ١٠٠

٠۶١۴٠١ 

  

 حلقه چاه 

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

 متر. ٢٠٠تا ١٠٠

٠۶١۴٠٢ 

 

 
 

۴۶  

 
 



  متفرقه  . کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

  متفرقه  . کارهای هفتم  فصل
 

  مقدمه
 
 . است  شده  در نظر گرفته  هر عمق  ، براي و سفالی  بتنی  کولهاي  و نصب  تهیه  هاي . ردیف1
 . است  شده  در نظر گرفته  بتنی  کولهاي  و نصب  تهیه  هاي ، در ردیف آب  در زیر سطح  کول  نصب  صعوبت  . هزینه2
کسر خواهد شد.  مسلح  بتنی  کول  و نصب  تهیه  ردیف  درصد از بهاي 30باشد،   غیرمسلح  صورت به  کول  که  . در صورتی3

 

 
 

۴٧  

 
 



  متفرقه  . کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

  

 مترطول ٨,١٧٩,٠٠٠

کیلوگرم  ٣٠٠عیار تهیه و نصب کول بتنی مسلح، با بتن به
ابعاد حدود  سیمان در متر مکعب و با مقطع تخم مرغی، به

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

٠٧٠١٠١ 

  

 مترطول ۴٠٨,٠٠٠,٣

 ٨٠قطر داخلی  تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به
متر، با بتن  سانتی ١٠متر و ضخامت جدار حدود  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣٠٠عیار به

٠٧٠٢٠١ 

  

 مترطول ۴,۴٩٨,٠٠٠

 ١٠٠قطر داخلی  تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره ای، به
متر، با بتن  سانتی ١٢متر و ضخامت جدار حدود  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣٠٠عیار به

٠٧٠٢٠٢ 

  

 مترطول ٠٢١,٠٠٠,۵

 ١٢٠قطر داخلی  نصب کول بتنی مسلح دایره ای، بهتهیه و 
متر، با بتن  سانتی ١۴متر و ضخامت جدار حدود  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب. ٣٠٠عیار به

٠٧٠٢٠٣ 

 ٠٧٠٣٠١ تهیه و نصب کول سفالی، باالی سطح آب. مترطول ۵٢٠,٠٠٠,٢  

 ٠٧٠٣٠٢ تهیه و نصب کول سفالی، زیر سطح آب. مترطول ٣,٠۴٧,٠٠٠  

 عدد ٠٠٠,١,٧۵۵  

متر و  سانتی ١٠٠قطرتا  تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به
 متر. سانتی ١٠ضخامت حدود 

٠٧٠۴٠١ 

 عدد ۶١٠,٠٠٠,٢  

متر و  سانتی ١٢٠قطر تا تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به
 متر. سانتی ١۵ضخامت حدود 

٠٧٠۴٠٢ 

 عدد ١٧١,٠٠٠,۶  

متر  سانتی ١۵٠قطر تا  بهتهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، 
 متر. سانتی ٢٠و ضخامت حدود 

٠٧٠۴٠٣ 

 

 
 

۴٨  

 
 



  دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

  دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 

  مقدمه
 
خواهد شد.   انجام  یکسان  هاي ، و با فاصله منظم  صورت و به  برقی  ، با مته اینچ 8و  6، 4، 3  قطرهاي ، به . سی . وي پی  هاي لوله  کردن  . مشبک1

  ترتیب ، به اینچ 8و  6، 4، 3  قطرهاي  ، براي متر لوله  ها در یک . شمار سوراخ متر است میلی 5تا  4و قطر آنها حدود   اي ها دایره سوراخ  شکل
 بماند  باقی  متر غیر مشبک سانتی 30تا  20  ، باید بین لوله  عدد باشد. ابتدا و انتهاي 300و  250، 200، 150برابر با   باید حداقل

خواهد شد.   انجام  نیکسا  هاي ، با فاصله منظم  صورت و به  برقی  ، با مته اینچ 4و  3، 2  قطرهاي  به  یا سیاه  گالوانیزه  هاي لوله  کردن  . مشبک2
باید   ترتیب ، به اینچ 4و  3، 2  قطرهاي  ، براي متر لوله  . شمار سوراخها در یک متر است میلی 5تا  3و قطر آنها حدود   اي ها دایره سوراخ  شکل

 بماند.  باقی  متر غیر مشبک سانتی 30تا  20  ، باید بین لوله  عدد باشد. ابتدا و انتهاي 200و  150، 100  حداقل
، با  منظم  صورت و به  و کاربیت  از اکسیژن  ، با استفاده اینچ 20و  18، 16، 14، 12، 10، 8، 6  قطرهاي  به  فوالدي  هاي لوله  کردن  . مشبک3

. شمار  متر است میلی 200  متر و طول میلی 3تا  2  بین  با عرض  مستطیل  مربع  صورت شکافها، به  خواهد شد. شکل  انجام  یکسان  هاي فاصله
 100و  80، 60، 50، 40، 30، 20، 15برابر   باید حداقل  ترتیب ، به اینچ 20و  18، 16، 14، 12، 10، 8، 6  قطرهاي  براي  متر لوله  هادر یک شبکه

 . درز، مجاز نیست  روي  بماند. ایجاد شکاف  باقی  متر غیرمشبک سانتی 30تا  20  ، باید بین لوله  عدد باشد.ابتدا و انتهاي
و . است  شده  بینی شود، پیش  کارفرما تهیه  آنها توسط  و متعلقات  یا اسکرین  لوله  که  مواردي  ها، براي ها و اسکرین لوله  نصب  هاي . ردیف4

اده شود (این ضریب استف 20/1هاي مرتبط مندرج با ضریب  اینچ و باالتر از ردیف 14استینلس استیل با قطر هاي مشبک  براي نصب لوله
 شود). بهاي مربوط نمی هاي اضافه مشمول ردیف

 . است  لوله  نصب  هاي واحد ردیف  برابر بهاي 25/1ها،  لوله  انواع  تمام  ، براي از چاه  لوله  کشیدن  واحد بیرون  . بهاي5
باشد. هزینه بارگیري و حمل این  ده کارفرما میمشبک لحاظ نگردیده است و تامین آن بر عهUPVC، بهاي تهیه لوله 080801دیف ردر . 6

 شود. می  پرداخت  011106و  011105، 011104هاي  ها از محل تحویلی کارفرما تا کارگاه براساس ردیف لوله
) باشدDIN4925یا ASTM F-480المللی (مانند  باید براساس استانداردهاي معتبر بین 080801ردیف UPVCهاي مشبک  لوله. 7

 

 
 

۴٩  

 
 



  دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,۶۶٠  

 ١١٠، ٧۵قطرهای  مشبک کردن لوله های پی.وی.سی، به
 متر با مته برقی. میلی ١۶٠و

٠٨٠١٠١ 

 مترطول ۵٩١,٠٠٠,١  

متر، با  میلی ٢٢۵قطر  مشبک کردن لوله های پی.وی.سی، به
 مته برقی.

٠٨٠١٠٢ 

 مترطول ۶٧۴,۵٠٠  

مشبک کردن لوله های فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار، 
 اینچ، با مته برقی. ٣و  ٢قطرهای  به

٠٨٠٢٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٨٣٢  

قطرهای  مشبک کردن لوله فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار، به
 اینچ، با مته برقی. ۶و  ۴

٠٨٠٢٠٢ 

 مترطول ٨۴٠,٠٠٠  

اینچ، با  ٨قطر  مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 جوش کاربیت.

٠٨٠٢٠٣ 

 مترطول ٨٧١,٠٠٠  

اینچ، با  ١٠قطر مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 کاربیت.جوش 

٠٨٠٢٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٩٠١  

اینچ، با  ١٢قطر مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 جوش کاربیت.

٠٨٠٢٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٩۴٢  

اینچ، با  ١۴قطر  مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 جوش کاربیت.

٠٨٠٢٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,٩٧٣  

اینچ، با  ١۶قطر مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 جوش کاربیت.

٠٨٠٢٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,١,٠٠۴  

اینچ، با  ١٨مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزداربه قطر 
 جوش کاربیت.

٠٨٠٢٠٨ 

 مترطول ٠٠٠,١,٠۴۵  

اینچ، با  ٢٠قطر مشبک کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 جوش کاربیت.

٠٨٠٢٠٩ 

 مترطول ٠٠٠,١,٧٨۵  

متر با متعلقات  ۵٠عمق نصب لوله های پی.وی.سی، تا 
 مربوط.

٠٨٠٣٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٧٨

، برای نصب لوله در عمق بیش ٠٨٠٣٠١ردیف  بها به اضافه
 ۵٠متر اولیه، برای  ۵٠مترعمق مازاد بر ۵٠ازا هر متر به ۵٠از

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

٠٨٠٣٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٩١۵  

قطرهای  نصب لوله های فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ۶و  ۴، ٣، ٢

٠٨٠۴٠١ 

 

 
 

۵٠  

 
 



  دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,٩١

، برای نصب لوله در عمق بیش ٠٨٠۴٠١ردیف  بها به اضافه
 ۵٠متر اولیه، برای  ۵٠مترعمق مازاد بر ۵٠ازا هر متر به ۵٠از

همین ترتیب برای  بهمتردوم دوبار و  ۵٠متر اول یک بار، 
 عمقهای بیشتر.

٠٨٠۴٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,۵۵۵,١  

اینچ و لوله فوالدی و انواع  ۶قطر نصب انواع اسکرین ها به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق  ١٢و ١٠،  ٨قطرهای  اسکرین به

٠٨٠۵٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,١۵١

، برای نصب لوله در عمق بیش ٠٨٠۵٠١ردیف  بها به اضافه
 ۵٠متر اولیه، برای  ۵٠مترعمق مازاد بر ۵٠هرازا  متر به ۵٠از

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

٠٨٠۵٠٢ 

 مترطول ۴٧٠,٠٠٠,٢  

 ١٨و  ١۶، ١۴قطرهای  نصب لوله فوالدی و انواع اسکرین به
 متر. ۵٠اینچ، تا عمق 

٠٨٠۶٠١ 

  

 مترطول ٢٣٩,٠٠٠

، برای نصب لوله در عمق بیش ٠٨٠۶٠١ردیف  بها به اضافه
 ۵٠متر اولیه، برای  ۵٠متر عمق مازاد بر ۵٠ازا هر متر به ۵٠از

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

٠٨٠۶٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٣,٣٨۵  

اینچ، تا عمق  ٢٠قطر نصب لوله فوالدی و انواع اسکرین به
 متر. ۵٠

٠٨٠٧٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٣٠

، برای نصب لوله در عمق بیش ٠٨٠٧٠١ردیف  بها به اضافه
 ۵٠متر اولیه، برای  ۵٠متر عمق مازاد بر ۵٠ازا هر متر به ۵٠از

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

٠٨٠٧٠٢ 

 مترطول ۶٩۴,۵٠٠  

 ١۴تا  مشبک جدار چاه، به قطر نامی UPVC نصب لوله
 متر. ١۵٠متر تا عمق  میلی ٢٠تا  ١٠اینچ و ضخامت 

٠٨٠٨٠١ 

 

 
 

۵١  

 
 



 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزنی
 ١۴٠١سال فهرست بهای واحد پایه رشته چاه 

  

 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزنی
 

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

 باشد. عمل می
 لحاظ شده است. AIIکیلوگرم سیمان در مترمکعب و میلگرد، نوع  350)، بتن با عیار 090103. در هزینه اجراي چاه مخزنی (موضوع ردیف 2
 شود. بینی نشده است، از این رو هزینه آن طبق ردیفهاي مربوط پرداخت می هاي مربوط به حفاري زمین پیش ، هزینه090103. در ردیف 3
درصد به  30) در باالي تراز آب زیرزمینی باشد، کسر بهایی معادل 090109تا  090104هاي  . در صورتی که حفاري مخزن، (موضوع ردیف4

 گردد. اعمال می 090109تا  090104هاي  ردیف
 باشد. با تایید مهندس مشاور و کارفرما، قابل پرداخت می  )090111و  090110هاي  بها مربوط به جنس زمین (موضوع ردیف . اضافه5
 باشد. بعهده کارفرما می 090111. تامین مواد منفجره موضوع ردیف 6
 شود. می اینچ از فصل هشتم پرداخت 8اینچ و  6هاي  . بهاي مشبک کردن لوله7
)، هزینه مربوط به تخلیه مصالح حاصله، و خارج نمودن آن از 090207تا  090204هاي  هاي افقی (موضوع ردیف . در بهاي حفاري گمانه8

 متري از محل چاه مالحظه شده است. 30داخل چاه و حمل آن تا فاصله 
)، هزینه تمامی تجهیزات و امکانات الزم حفاري افقی از جمله 090207تا  090204هاي  هاي افقی (موضوع ردیف . در بهاي حفاري گمانه9

سرمته حفاري نیز دیده شده است.

 

 
 

۵٢  

 
 



 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزنی
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

  

 کیلوگرم ۵٠٠,۵٩٠

های  تهیه و ساخت چاقو با ورق فوالدی، به همراه شاخک
اتصالی از میلگرد طبق مشخصات فنی و استقرار در محل 

 احداث چاه.

٠٩٠١٠١ 

  

 کیلوگرم ٧۶٣,٠٠٠

های بتونی  دار در قالب تهیه و کار گذاشتن بوشن کونیک
ها و تهیه و نصب فلنج  آببندی داخل بوشنبدنه چاه و 

 صاف با استفاده از فلنج کور.

٠٩٠١٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,١۶٧,٢٢۴

اجرای چاه مخزنی دهانه گشاد به صورت قائم، به قطر 
بندی،  متر شامل قالب ۴متر و قطر خارجی  ٣داخلی 

 آرماتور گذاری و بتن ریزی بدنه چاه.

٠٩٠١٠٣ 

  

 مترطول ٨٠,٩۵٣,٠٠٠

متر و  ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش 
حفاری دستی یا ماشینی(مانند کالم شل) از سطح زمین 

متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد  ۵تا عمق 
متری از مرکز محل حفاری  ٣٠صله حاصل از حفاری تا فا

 شده.

٠٩٠١٠۴ 

  

 مترطول ۶٣١,٠٠٠,١۴٩

متر و  ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش 
حفاری دستی یا ماشینی(مانند کالم شل) برای عمق بیش 

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

 شده.

٠٩٠١٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٩,٠٠٠,١٩٩

متر و  ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 

استفاده از روش  شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با
تا  ١٠حفاری ماشینی(مانند کالم شل) برای عمق بیش از 

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

٠٩٠١٠۶ 

  

 مترطول ٢٩٩,٢۶٣,٠٠٠

متر و  ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
بدنه چاه در زمینهای آبرفتی خاکبرداری و پایین بردن 

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

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

٠٩٠١٠٧ 

 

 
 

۵٣  

 
 



 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزنی
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

  

 مترطول ٣٩٩,٠١٨,٠٠٠

متر و  ٣مخزن عمودی چاه به قطر داخلی  حفاری
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش 

تا  ٢٠حفاری ماشینی (مانند کالم شل) برای عمق بیش از 
متر (زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از  ٢۵

 تری از مرکز محل حفاری شده.م ٣٠حفاری تا فاصله 

٠٩٠١٠٨ 

  

 مترطول ۴٩٨,٧٧٣,٠٠٠

متر و  ٣حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخلی 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفتی 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش 

تا  ٢۵حفاری ماشینی (مانند کالم شل) برای عمق بیش از 
(زیر تراز آب زیر زمینی) و حمل مواد حاصل از متر  ٣٠

 متری از مرکز محل حفاری شده. ٣٠حفاری تا فاصله 

٠٩٠١٠٩ 

  

 مترطول ١٢٠,٠٢٨,٠٠٠

در   ،٠٩٠١٠٩تا  ٠٩٠١٠۴های  بها نسبت به ردیف اضافه
دانه با ترکیبی  صورتیکه حفاری در زمینهای آبرفتی درشت

همراه  متر و شن به میلی ١٠٠سنگ به قطر بیش از  از قلوه
ای که بدنه بتنی چاه  گونه ماسه و ماسه سیلتی انجام گیرد، به

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

٠٩٠١١٠ 

  

 مترطول ٢٧٢,٠٠٠,٢٩۴

در   ،٠٩٠١٠٩تا  ٠٩٠١٠۴های  بها نسبت به ردیف اضافه
زمینهای سنگی یا کنگلومرای انجام صورتیکه حفاری در 

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

٠٩٠١١١ 

 مترمکعب ۴٣٠,٠٠٠,٢٠  

حفاری مخزن عمودی (به منظور سنگ چینی) و تهیه، 
 چاه.الشه) به درون  حمل و ریختن مصالح سنگی (سنگ

٠٩٠١١٢ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١٠,٢۵۵

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته شده طبیعی یا 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای  ۴٠٠شکسته با 

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

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

٠٩٠١١٣ 

 کیلوگرم سیمان ٢۴۵  

 ٠٩٠١١٣و  ٠٩٠١٠٣های  ردیف بها نسبت به اضافه
 در بتن. ۵درصورت استفاده از سیمان ضدسولفات نوع 

٠٩٠١١۴ 

 مقطوع ٠٠٠,۵٣,٨٧۴  

پمپاژ و تخلیه آب درون چاه مخزنی و شستشوی درون 
 پس از گیرش بتن کف. چاه

٠٩٠٢٠١ 

 نوبت ١٨٨,٨١٨,٠٠٠  

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

٠٩٠٢٠٢ 

 

 
 

۵۴  

 
 



 فصل نهم. حفاری و اجرای چاه مخزنی
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

       

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

 گمانه ٠١٢,٠٠٠,٣۵  

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

٠٩٠٢٠٣ 

 مترطول ٢٨,٠٨٨,٠٠٠  

 ١٠های افقی به قطر تا  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 متر. ١٠اینچ و عمق تا 

٠٩٠٢٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,۶٣۵,٣٠  

 ١٠های افقی به قطر تا  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 متر. ٢٠متر تا  ١٠اینچ و عمق بیش از 

٠٩٠٢٠۵ 

 مترطول ٠١٢,٠٠٠,٣۵  

 ١٠های افقی به قطر تا  گمانهگذاری موقت  حفاری و لوله
 متر. ٣٠متر تا  ٢٠اینچ و عمق بیش از 

٠٩٠٢٠۶ 

 مترطول ٣٩,٣٨٨,٠٠٠  

 ١٠های افقی به قطر تا  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 متر. ۴٠متر تا  ٣٠اینچ و عمق بیش از 

٠٩٠٢٠٧ 

  

 مترطول ٨,٧١٢,٠٠٠

اینچ همراه با  ۶تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر 
قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداری موقت در 

 های افقی. گمانه

٠٩٠٢٠٨ 

  

 مترطول ٩,٩٢٧,٠٠٠

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

 های افقی. گمانه

٠٩٠٢٠٩ 

  

 عدد ١٩,٧٨٩,٠٠٠

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

 های مشبک. جنس لوله

٠٩٠٢١٠ 

 عدد ٠٠٠,۵٩,٣۵۵  

های  اینچ بر روی فلنج ۶تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 
 نصب شده بر روی بدنه چاه.

٠٩٠٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,٨١۶,٨۴  

های  فلنجاینچ بر روی  ٨تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 
 نصب شده بر روی بدنه چاه.

٠٩٠٣٠٢ 

  
 عدد 

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

٠٩٠٣٠٣ 

  

 مترطول ٢,٠۶١,٠٠٠

تهیه و نصب لوله میل فرمان گالوانیزه به قطر یک و یک 
دوم اینچ از روی کالهک شیر تا سطح فوقانی چاه همراه با 

 های گالوانیزه و بوشن پالستیکی یا مشابه. بست

٠٩٠٣٠۴ 

  
 عدد 

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

٠٩٠٣٠۵ 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  شرح. ١پیوست 
 

 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه
 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  . هزینه1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  . هزینه2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  . هزینه3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  . هزینه4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  . هزینه5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  . هزینه6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  . هزینه7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  . هزینه8ـ1
 . دفتر مرکزي  دارخانهو آب  پذیرایی  . هزینه9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  . هزینه10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  . هزینه11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  . هزینه12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  . هزینه13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي ینههز  ، شامل متفرقه  هاي . هزینه14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  . هزینه15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  . هزینه16ـ1
 مرکزي.اي دفتر  . هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي . هزینه1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  . هزینه1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  . هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  . هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  . هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  شپی  نامه  ضمانت  . هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  . هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  . هزینه3ـ2
 . سود پیمانکار.4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي . هزینه5ـ2
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،  . همچنین و خدمات  و کانتین  کمپ ، و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  . هزینه1ـ5ـ2
 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل  هزینه

 گیرد. ر میقرا  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  . هزینه2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  . هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  . هزینه4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  . هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  . هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه ، مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه پست  هاي نه. هزی7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  . هزینه8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  . هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  . هزینه10ـ5ـ2
 ) و حفاظت کار.HSEایمنی، بهداشت، محیط زیست (هاي مربوط به  . هزینه11ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي . هزینه6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي . هزینه1ـ6ـ2
 )، در حد نیاز کار.Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  . هزینه2ـ6ـ2
 ).As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  . هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي . هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي . هزینه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي . هزینه6ـ6ـ2

  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  تآال ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  ) هزینه1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه  بابت

کارگاه، مالیات بر ارزش   انسانی  نیروي  بیکاري  کارفرما، بیمه  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي ) در طرح2توضیح 
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  محل از  اجرایی  دستگاههاي  )، توسط مشمول  پیمانهاي  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
. است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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 . کارهای جدید٢پیوست 
 

 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب
بینی نشده باشد  براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقدار پیش (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان .چنانچه در فهرست 1

 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 
بینی شده باشد و یا روش تعیین  قیمت واحد و مقدار پیشبها و مقادیر منضم به پیمان  که براي کار جدید ابالغی در فهرست  .در صورتی2

هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل
شود و حداکثر جمع  مربوط) استفاده می هاي هاي باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه

درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مبلغ مربوط به این ردیف
 است.

 شود. اعمال میبه آن  14/1کار جدید ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري  ) چنانچه  1تبصره 

  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) 2تبصره 
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك  شده

 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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 تشکر و قدردانی
 

هایی بوده که از  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست    
قانون برنامه و بودجه (مصوب  23زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

هـ  57697/ت 25254وزیران به شماره ) و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات 15/12/1351
اي  هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه1400/ 03/ 08مورخ 

هاي اجرایی، مهندسان مشاور  االجرا) بوده و به دستگاه شود. این فهارس از نوع گروه اول (الزم کشور انجام می
ابالغ گردید و از آن پس،  1355بهاي واحد پایه در سال  شود. اولین فهرست و پیمانکاران ابالغ می

هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان  فهرست
 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام کشور مورد به

نظران ارزشمندي  داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب پاس داشت یاد و خاطره و ضمن گرامی
اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و  هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45که در طول 

 بهروزي داریم.

رایی ، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اج1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست
 ها برداشته شده است. ه براي برآورد بهنگام طرح ها و پروژکشور یکپارچه 

به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 
هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب  نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب

 گردد. تشکر میبه شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و  1401بهاي واحد پایه رشته چاه سال  فهرست
  توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 
 

 :1401 کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته چاه
 (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) فر سیدجواد قانع

 مسعود شکیبایی فر
  کار کیهاندخت نازك

 اللهی طاهر فتح

 سهیال شریعتی
 امیر جهانشاهی
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