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

  
 مقطوع ۵۱,۷۵۴,۰۰۰

متر، با  ۱۰۰۰تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری ضربه ای.

۰۱۰۱۰۱ 

  
 مقطوع ۱۰۳,۵۰۹,۰۰۰

متر، با  ۳۰۰۰تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری ضربه ای.

۰۱۰۱۰۲ 

  
 مقطوع ۱۵۵,۲۶۳,۰۰۰

متر، با  ۶۰۰۰تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری ضربه ای.

۰۱۰۱۰۳ 

  
 مقطوع ۱۱۳,۵۱۸,۰۰۰

متر، با  ۱۰۰۰تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دوران..

۰۱۰۲۰۱ 

  
 مقطوع ۲۲۷,۰۳۷,۰۰۰

متر، با  ۳۰۰۰تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دوران..

۰۱۰۲۰۲ 

  
 مقطوع ۳۴۰,۵۵۵,۰۰۰

متر، با  ۶۰۰۰تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دوران..

۰۱۰۲۰۳ 

  
 مقطوع ۱۳۶,۵۹۸,۰۰۰

متر، با  ۱۰۰۰تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دوران. ضربه ای.

۰۱۰۳۰۱ 

  
 مقطوع ۲۷۳,۱۹۷,۰۰۰

متر، با  ۳۰۰۰تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دوران. ضربه ای.

۰۱۰۳۰۲ 

  
 مقطوع ۴۰۹,۷۹۶,۰۰۰

متر، با  ۶۰۰۰تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا
 دستگاه حفاری دوران. ضربه ای.

۰۱۰۳۰۳ 

 ۰۱۰۴۰۱ یا چاه پیمایی. تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش پمپاژ حلقه چاه ۵,۷۸۷,۰۰۰  

 ۰۱۰۵۰۱ ای. آوری دستگاه حفاری ضربه و جمع  جابجایی،نصب حلقه چاه ۲۰,۰۴۱,۰۰۰  

 ۰۱۰۵۰۲ آوری دستگاه حفاری دوران.. جابجایی، نصب و جمع حلقه چاه ۲۶,۱۱۳,۰۰۰  

  
 حلقه چاه ۳۶,۰۵۷,۰۰۰

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

۰۱۰۵۰۳ 

  

 کیلومتر ۱۶,۹۰۰

هر تعداد و متعلقات   حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های  متر، در جاده ۱۰۰۰مربوط و پرسنل برای حفاری تا 

 آسفالت..

۰۱۰۶۰۱ 

  

 کیلومتر ۲۱,۹۰۰

هر تعداد و متعلقات   حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های  متر، در جاده ۱۰۰۰مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 خاک..

۰۱۰۶۰۲ 

  

 کیلومتر ۳۳,۷۰۰

هر تعداد و متعلقات   حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های  متر، در جاده ۳۰۰۰مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 آسفالت..

۰۱۰۶۰۳ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 کیلومتر ۴۳,۸۰۰

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های  متر، در جاده ۳۰۰۰مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 خاک..

۰۱۰۶۰۴ 

  

 کیلومتر ۵۰,۶۰۰

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
های  متر، در جاده ۶۰۰۰مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 آسفالت..

۰۱۰۶۰۵ 

  

 کیلومتر ۶۵,۸۰۰

هر تعداد و متعلقات  حمل دستگاه حفاری ضربه ای به
 های متر، در جاده ۶۰۰۰مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 خاک..

۰۱۰۶۰۶ 

  

 کیلومتر ۶۰,۲۰۰

هر  حمل دستگاه حفاری دوران. و دوران. ضربه ای به
 ۱۰۰۰تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 متر، در جاده های آسفالت..

۰۱۰۷۰۱ 

  

 کیلومتر ۷۸,۲۰۰

حمل دستگاه حفاری دوران. و دوران. ضربه ای 
برای حفاری هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل  به
 متر، در جاده های خاک.. ۱۰۰۰تا

۰۱۰۷۰۲ 

  

 کیلومتر ۱۲۰,۵۰۰

حمل دستگاه حفاری دوران. و دوران. ضربه ای 
هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری  به
 متر، در جاده های آسفالت.. ۳۰۰۰تا

۰۱۰۷۰۳ 

  

 کیلومتر ۱۵۶,۵۰۰

حمل دستگاه حفاری دوران. و دوران. ضربه ای 
هرتعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری  به
 متر، در جاده های خاک.. ۳۰۰۰تا

۰۱۰۷۰۴ 

  

 کیلومتر ۱۸۰,۵۰۰

هر  حمل دستگاه حفاری دوران. و دوران. ضربه ای به
 ۶۰۰۰تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 متر، در جاده های آسفالت..

۰۱۰۷۰۵ 

  

 کیلومتر ۲۳۴,۵۰۰

هر  دستگاه حفاری دوران. و دوران. ضربه ای بهحمل 
 ۶۰۰۰تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا

 متر، در جاده های خاک..

۰۱۰۷۰۶ 

  
 کیلومتر ۹,۸۸۰

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

۰۱۰۸۰۱ 

  
 کیلومتر ۱۲,۸۰۰

های  در جادهحمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط 
 خاک..

۰۱۰۸۰۲ 

  
 کیلومتر ۱۳,۵۰۰

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

۰۱۰۹۰۱ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 کیلومتر ۱۷,۶۰۰

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

۰۱۰۹۰۲ 

 ۰۱۱۰۰۱ کیلومتر و باراندازی. ۳۰بارگیری لوله، حمل تا تن ۳۸۵,۰۰۰  

  
 کیلومتر  - تن  ۱,۱۸۰

 ۳۰مازاد بر حمل لوله در جاده های آسفالت. نسبت به
 کیلومتر.

۰۱۱۰۰۲ 

 ۰۱۱۰۰۳ کیلومتر. ۳۰مازاد بر حمل لوله درجاده های خاک. نسبت به کیلومتر  - تن  ۱,۵۶۰  

  

 مقطوع ۴۰۷,۹۳۸,۰۰۰

کارگاه برای حفاری و اجرای یK حلقه  تجهیز و برچیدن
متر از تراز مبنای زمین،  ۳۰چاه مخزن. دهانه گشاد تا عمق 

 همراه با گالریهای شعایی.

۰۱۱۱۰۱ 

  

 کیلومتر ۸۰,۱۰۰

بارگیری و حمل تجهیزات حفاری و پمپاژ (شامل بتونیر، 
جرثقیل چرخ زنجیری مجهز به تجهیزات حفاری، ابزار 
آالت، کانتینر لوازم، دستگاه جK حفاری گالریهای شعاع. 
و تجهیزات آبVش. و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات 
مورد نیاز) و افراد برای احداث یK حلقه چاه مخزن. 

 های آسفالت.. در جادهدهانه گشاد، 

۰۱۱۱۰۲ 

  

 کیلومتر ۱۱۴,۰۰۰

بارگیری و حمل تجهیزات حفاری و پمپاژ (شامل بتونیر، 
جرثقیل چرخ زنجیری مجهز به تجهیزات حفاری، ابزار 
آالت، کانتینر لوازم، دستگاه جK حفاری گالریهای شعاع. 
و تجهیزات آبVش. و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات 
مورد نیاز) و افراد برای احداث یK حلقه چاه مخزن. 

 های خاک.. در جادهدهانه گشاد، 

۰۱۱۱۰۳ 

  

 مترمVعب ۹۰۷,۰۰۰

های مشبK یا غیر مشبK با هر جنس و  بارگیری انواع لوله
های  قطر که در گالریهای شعاع. باق. میمانند، اعم از لوله

فایبرگالس، پل. اتیلن، پی. وی. س. فشرده و یا مشابه، 
 کیلومتر و بار اندازی. ۳۰وحمل تا 

۰۱۱۱۰۴ 

  

۹۰۰ 

  - مترمVعب
 کیلومتر

حمل انواع لوله با هر قطر و جنس (موضوع ردیف 
 ۳۰های آسفالت. نسبت به مازاد بر  ) در جاده۰۱۱۱۰۴
 کیلومتر.

۰۱۱۱۰۵ 

  

۱,۲۵۰ 

-مترمVعب 
 کیلومتر  

حمل انواع لوله با هر قطر و جنس (موضوع ردیف 
 ۳۰های خاک. نسبت به مازاد بر  ) در جاده۰۱۱۱۰۴
 کیلومتر.

۰۱۱۱۰۶ 

  
 کیلومتر - تن  ۱,۲۵۰

کیلومتر  ۳۰گرد و سیمان پاکت.، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر. ۷۵تا فاصله 

۰۱۱۱۰۷ 

  
 کیلومتر - تن  ۸۴۵

کیلومتر  ۷۵گرد و سیمان پاکت.، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر. ۱۵۰تا فاصله 

۰۱۱۱۰۸ 



   کارگاه  . تجهیز و برچیدن اول  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۹   

 
 

       

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

  
 کیلومتر - تن  ۵۳۰

 ۱۵۰نسبت به مازاد بر گرد و سیمان پاکت.،  حمل میل
 کیلومتر. ۳۰۰کیلومتر تا فاصله 

۰۱۱۱۰۹ 

  
 کیلومتر - تن  ۴۴۰

 ۳۰۰گرد و سیمان پاکت.، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر. ۴۵۰کیلومتر تا فاصله 

۰۱۱۱۱۰ 

  
 کیلومتر - تن  ۳۷۵

 ۴۵۰گرد و سیمان پاکت.، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر. ۷۵۰کیلومتر تا فاصله 

۰۱۱۱۱۱ 

  
 کیلومتر - تن  ۳۱۵

 ۷۵۰گرد و سیمان پاکت.، نسبت به مازاد بر  حمل میل
 کیلومتر.

۰۱۱۱۱۲ 



   دست1  روش به  . حفاری دوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۰   

 
 

   دست1  روش به  حفاری.  دوم  فصل
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   دست1  روش به  . حفاری دوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
واحد بهای 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمVعب ۶۹۸,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، تا عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۲۰

۰۲۰۱۰۱ 

  
 مترمVعب ۱,۰۱۹,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۳۰تا ۲۰

۰۲۰۱۰۲ 

  
 مترمVعب ۱,۲۶۰,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۴۰تا ۳۰

۰۲۰۱۰۳ 

  
 مترمVعب ۱,۴۶۳,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای نرم و باالی سطح آب، از عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵متر و حمل خاک تا شعاع  ۵۰تا ۴۰

۰۲۰۱۰۴ 

  

 مترمVعب ۲,۴۹۹,۰۰۰

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

متر و حمل مواد حاصل تا  ۲۰وسایل مشابه آن، تا عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵شعاع 

۰۲۰۲۰۱ 

  

 مترمVعب ۳,۵۳۶,۰۰۰

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

متر و حمل مواد حاصل  ۳۰تا ۲۰وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵تا شعاع 

۰۲۰۲۰۲ 

  

 مترمVعب ۴,۷۷۰,۰۰۰

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

متر و حمل مواد حاصل  ۴۰تا ۳۰وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵تا شعاع 

۰۲۰۲۰۳ 

  

 مترمVعب ۵,۵۷۱,۰۰۰

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

متر و حمل مواد حاصل  ۵۰تا ۴۰وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵تا شعاع 

۰۲۰۲۰۴ 

  

 مترمVعب ۲,۸۱۱,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده 
متری و حمل خاک تاشعاع  ۲۰از تلمبه موتوری، تا عمق 

 متری اطراف چاه. ۱۵

۰۲۰۳۰۱ 

  

 مترمVعب ۳,۸۷۷,۰۰۰

و زیر سطح آب، با استفاده  چاه زن. میله در زمینهای نرم
متر و حمل خاک تا  ۳۰تا ۲۰از تلمبه موتوری، از عمق 

 متری اطراف چاه. ۱۵شعاع 

۰۲۰۳۰۲ 

  

 مترمVعب ۴,۳۲۷,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده 
متر و حمل خاک تا  ۴۰تا ۳۰از تلمبه موتوری، از عمق 

 متری اطراف چاه. ۱۵شعاع 

۰۲۰۳۰۳ 



   دست1  روش به  . حفاری دوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
واحد بهای 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمVعب ۴,۸۵۵,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای نرم و زیر سطح آب، با استفاده 
متر و حمل خاک تا  ۵۰تا ۴۰از تلمبه موتوری، از عمق 

 متری اطراف چاه. ۱۵شعاع 

۰۲۰۳۰۴ 

  

 مترمVعب ۳,۸۴۸,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای سنگ. و زیر سطح آب با استفاده 
کمپرسور، قلم و چVش، مواد منفجره و از تلمبه موتوری و 

متر و حمل مواد حاصل  ۲۰یا وسایل مشابه آن، تا عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵تا شعاع 

۰۲۰۴۰۱ 

  

 مترمVعب ۵,۳۹۴,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای سنگ. و زیر سطح آب با استفاده 
از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چVش، مواد منفجره و 

متر و حمل مواد  ۳۰تا ۲۰مشابه آن، از عمق یا وسایل 
 متری اطراف چاه. ۱۵حاصل تا شعاع 

۰۲۰۴۰۲ 

  

 مترمVعب ۶,۳۵۱,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای سنگ. و زیر سطح آب با استفاده 
از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چVش، مواد منفجره و 

متر و حمل مواد  ۴۰تا ۳۰یا وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵حاصل تا شعاع 

۰۲۰۴۰۳ 

  

 مترمVعب ۷,۲۱۰,۰۰۰

چاه زن. میله در زمینهای سنگ. و زیر سطح آب با استفاده 
از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چVش، مواد منفجره و 

متر و حمل مواد  ۵۰تا ۴۰یا وسایل مشابه آن، از عمق 
 متری اطراف چاه. ۱۵حاصل تا شعاع 

۰۲۰۴۰۴ 



   ای ربهض  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۳   

 
 

   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
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   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۸۳۹,۰۰۰

 ۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۳۰۱۰۱ 

  
 مترطول ۸۷۳,۵۰۰

 ۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۱۰۲ 

  
 مترطول ۹۲۵,۰۰۰

 ۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۱۰۳ 

  
 مترطول ۹۷۵,۵۰۰

 ۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۱۰۴ 

  
 مترطول ۱,۰۶۰,۰۰۰

 ۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۱۰۵ 

  
 مترطول ۱,۱۶۱,۰۰۰

 ۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۱۰۶ 

  
 مترطول ۸۹۳,۰۰۰

 ۱۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۳۰۲۰۱ 

  
 مترطول ۹۲۵,۰۰۰

 ۱۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۲۰۲ 

  
 مترطول ۹۷۵,۵۰۰

 ۱۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۲۰۳ 

  
 مترطول ۱,۰۶۰,۰۰۰

 ۱۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، ازعمق 

۰۳۰۲۰۴ 

  
 مترطول ۱,۱۶۱,۰۰۰

 ۱۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۲۰۵ 

  
 مترطول ۱,۳۱۳,۰۰۰

 ۱۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۲۰۶ 

  
 مترطول ۹۴۳,۵۰۰

 ۱۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰ اینچ، تا عمق

۰۳۰۳۰۱ 

  
 مترطول ۹۷۵,۵۰۰

 ۱۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق

۰۳۰۳۰۲ 

  
 مترطول ۱,۰۴۱,۰۰۰

 ۱۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۳۰۳ 

  
 مترطول ۱,۱۴۲,۰۰۰

 ۱۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۳۰۴ 



   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۱,۲۶۲,۰۰۰

 ۱۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰از عمق  اینچ،

۰۳۰۳۰۵ 

  
 مترطول ۱,۴۳۳,۰۰۰

 ۱۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۳۰۶ 

  
 مترطول ۹۹۴,۰۰۰

 ۱۴قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۳۰۴۰۱ 

  
 مترطول ۱,۰۴۱,۰۰۰

 ۱۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۴۰۲ 

  
 مترطول ۱,۱۴۲,۰۰۰

 ۱۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۴۰۳ 

  
 مترطول ۱,۲۶۲,۰۰۰

 ۱۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۴۰۴ 

  
 مترطول ۱,۳۹۵,۰۰۰

 ۱۴قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت.،  حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق

۰۳۰۴۰۵ 

  
 مترطول ۱,۵۶۵,۰۰۰

 ۱۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۴۰۶ 

  
 مترطول ۱,۰۷۹,۰۰۰

 ۱۶قطر  آبرفت.، بهروش ضربه ای در زمینهای  حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰اینچ ، تا عمق 

۰۳۰۵۰۱ 

  
 مترطول ۱,۱۴۲,۰۰۰

 ۱۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۵۰۲ 

  
 مترطول ۱,۲۳۰,۰۰۰

 ۱۶قطر  آبرفت.، به روش ضربه ای در زمینهای حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۵۰۳ 

  
 مترطول ۱,۳۶۳,۰۰۰

 ۱۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۵۰۴ 

  
 مترطول ۱,۵۱۵,۰۰۰

 ۱۶قطر  زمینهای آبرفت.، به روش ضربه ای در حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۵۰۵ 

  
 مترطول ۱,۷۱۷,۰۰۰

 ۱۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۵۰۶ 

  
 مترطول ۱,۱۶۱,۰۰۰

 ۱۸قطر  ضربه ای در زمینهای آبرفت.، بهروش  حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۳۰۶۰۱ 

  
 مترطول ۱,۲۳۰,۰۰۰

 ۱۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۶۰۲ 



   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۱,۳۱۳,۰۰۰

 ۱۸قطر  ضربه ای در زمینهای آبرفت.، بهروش  حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۶۰۳ 

  
 مترطول ۱,۴۸۳,۰۰۰

 ۱۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۶۰۴ 

  
 مترطول ۱,۶۶۶,۰۰۰

 ۱۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به به حفاری
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۶۰۵ 

  
 مترطول ۱,۸۸۷,۰۰۰

 ۱۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۶۰۶ 

  
 مترطول ۱,۲۳۰,۰۰۰

 ۲۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵اینچ، تا عمق 

۰۳۰۷۰۱ 

  
 مترطول ۱,۲۶۲,۰۰۰

 ۲۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰تا ۲۵اینچ، از عمق 

۰۳۰۷۰۲ 

  
 مترطول ۱,۳۱۳,۰۰۰

 ۲۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۷۰۳ 

  
 مترطول ۱,۴۳۳,۰۰۰

 ۲۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۷۰۴ 

  
 مترطول ۱,۶۱۶,۰۰۰

 ۲۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۷۰۵ 

  
 مترطول ۱,۸۱۸,۰۰۰

 ۲۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۷۰۶ 

  
 مترطول ۲,۰۷۰,۰۰۰

 ۲۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۷۰۷ 

  
 مترطول ۱,۲۸۱,۰۰۰

 ۲۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵اینچ، تا عمق 

۰۳۰۸۰۱ 

  
 مترطول ۱,۳۳۱,۰۰۰

 ۲۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰تا ۲۵اینچ، از عمق 

۰۳۰۸۰۲ 

  
 مترطول ۱,۴۳۳,۰۰۰

 ۲۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۸۰۳ 

  
 مترطول ۱,۵۴۶,۰۰۰

 ۲۲قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۸۰۴ 

  
 مترطول ۱,۷۳۶,۰۰۰

 ۲۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳از هر متر و برداشت نمونه  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۸۰۵ 



   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۱,۹۵۱,۰۰۰

 ۲۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۸۰۶ 

  
 مترطول ۲,۲۵۴,۰۰۰

 ۲۲قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳برداشت نمونه از هر متر و  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۸۰۷ 

  
 مترطول ۱,۳۹۵,۰۰۰

 ۲۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر ۲۵اینچ، تا عمق 

۰۳۰۹۰۱ 

  
 مترطول ۱,۴۶۴,۰۰۰

 ۲۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳برداشت نمونه از هر متر و  ۵۰تا ۲۵اینچ، از عمق 

۰۳۰۹۰۲ 

  
 مترطول ۱,۵۴۶,۰۰۰

 ۲۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۹۰۳ 

  
 مترطول ۱,۶۸۵,۰۰۰

 ۲۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۹۰۴ 

  
 مترطول ۱,۸۸۷,۰۰۰

 ۲۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۹۰۵ 

  
 مترطول ۲,۱۴۰,۰۰۰

 ۲۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۹۰۶ 

  
 مترطول ۲,۴۴۳,۰۰۰

 ۲۴قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۰۹۰۷ 

  
 مترطول ۱,۵۱۵,۰۰۰

 ۲۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵تا عمق  اینچ،

۰۳۱۰۰۱ 

  
 مترطول ۱,۵۸۴,۰۰۰

 ۲۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰تا ۲۵اینچ، از عمق 

۰۳۱۰۰۲ 

  
 مترطول ۱,۶۶۶,۰۰۰

 ۲۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰از عمق اینچ، 

۰۳۱۰۰۳ 

  
 مترطول ۱,۸۳۷,۰۰۰

 ۲۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۰۰۴ 

  
 مترطول ۲,۰۳۹,۰۰۰

 ۲۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۰۰۵ 

  
 مترطول ۲,۳۰۴,۰۰۰

 ۲۶قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۰۰۶ 

  
 مترطول ۲,۶۴۵,۰۰۰

 ۲۶قطر  بهروش ضربه ای در زمینهای آبرفت.،  حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۰۰۷ 



   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۱,۶۴۷,۰۰۰

 ۲۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵اینچ، تا عمق 

۰۳۱۱۰۱ 

  
 مترطول ۱,۷۱۷,۰۰۰

 ۲۸قطر  به روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰تا ۲۵اینچ، از عمق 

۰۳۱۱۰۲ 

  
 مترطول ۱,۸۱۸,۰۰۰

 ۲۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۱۰۳ 

  
 مترطول ۱,۹۶۹,۰۰۰

 ۲۸قطر  آبرفت.، بهروش ضربه ای در زمینهای  حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۱۰۴ 

  
 مترطول ۲,۱۹۰,۰۰۰

 ۲۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۱۰۵ 

  
 مترطول ۲,۴۹۳,۰۰۰

 ۲۸قطر  زمینهای آبرفت.، بهروش ضربه ای در  حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۱۰۶ 

  
 مترطول ۲,۸۴۷,۰۰۰

 ۲۸قطر  روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۱۰۷ 

  
 مترطول ۱,۷۸۶,۰۰۰

 ۳۰قطر ضربه ای در زمینهای آبرفت.، بهروش  حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵اینچ، تا عمق 

۰۳۱۲۰۱ 

  
 مترطول ۱,۸۳۷,۰۰۰

 ۳۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰تا ۲۵اینچ، از عمق 

۰۳۱۲۰۲ 

  
 مترطول ۱,۹۵۱,۰۰۰

 ۳۰قطر ضربه ای در زمینهای آبرفت.، بهروش  حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۲۰۳ 

  
 مترطول ۲,۱۴۰,۰۰۰

 ۳۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۲۰۴ 

  
 مترطول ۲,۳۷۳,۰۰۰

 ۳۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به بهحفاری 
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۲۰۵ 

  
 مترطول ۲,۶۹۵,۰۰۰

 ۳۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۲۰۶ 

  
 مترطول ۳,۰۸۱,۰۰۰

 ۳۰قطر روش ضربه ای در زمینهای آبرفت.، به حفاری به
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۲۰۷ 

  
 مترطول ۱۴۳,۰۰۰

ازای  ، به۰۳۱۲۰۷تا  ۰۳۱۲۰۱های  ردیف بها نسبت به اضافه
 اینچ. ۳۶هر دو اینچ اضافه قطر حفاری، تا قطر 

۰۳۱۳۰۱ 

  

 مترطول ۲,۹۴۵,۰۰۰

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
متر و برداشت  ۵۰اینچ، تا عمق ۱۲قطر  تشVیالت سنگ.، به

 متر. ۳نمونه از هر

۰۳۱۴۰۱ 



   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۱۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۳,۱۵۹,۰۰۰

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
متر و  ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  تشVیالت سنگ.، به

 متر. ۳هر برداشت نمونه از 

۰۳۱۴۰۲ 

  

 مترطول ۳,۲۲۲,۰۰۰

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
متر و  ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر تشVیالت سنگ.، به
 متر. ۳برداشت نمونه از هر

۰۳۱۴۰۳ 

  

 مترطول ۳,۴۱۲,۰۰۰

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
متر  ۲۰۰تا  ۱۵۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  تشVیالت سنگ.، به

 متر. ۳و برداشت نمونه از هر

۰۳۱۴۰۴ 

  

 مترطول ۳,۶۰۱,۰۰۰

روش ضربه ای سنگین در هر نوع  حفاری شناسایی به
متر  ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  تشVیالت سنگ.، به

 متر. ۳و برداشت نمونه از هر 

۰۳۱۴۰۵ 

  

 مترطول ۳,۸۱۵,۰۰۰

ضربه ای سنگین در هر نوع روش  حفاری شناسایی به
متر  ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  تشVیالت سنگ.، به

 متر. ۳و برداشت نمونه از هر 

۰۳۱۴۰۶ 

  
 نمونه ۲,۳۳۷,۰۰۰

صورت دست نخورده، با دستگاههای  برداشت نمونه به
 متر. ۱۰۰مخصوص، از هر گونه طبقات سنگ. تا عمق 

۰۳۱۵۰۱ 

  

 نمونه ۲,۵۶۶,۰۰۰

صورت دست نخورده، با دستگاههای  نمونه بهبرداشت 
 ۲۰۰تا ۱۰۰مخصوص، از هر گونه طبقات سنگ. از عمق 

 متر.

۰۳۱۵۰۲ 

  

 نمونه ۲,۸۰۴,۰۰۰

صورت دست نخورده، با دستگاههای  برداشت نمونه به
 ۳۰۰تا  ۲۰۰مخصوص، از هر گونه طبقات سنگ. از عمق 

 متر.

۰۳۱۵۰۳ 

  

 مترطول ۸۴۵,۵۰۰

روش  شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. بهتراش گمانه 
 ۱۴قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۳۱۶۰۱ 

  

 مترطول ۸۸۴,۵۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگ. به
 ۱۴قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۶۰۲ 

  

 مترطول ۹۲۴,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۴قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۶۰۳ 



   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۲۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۹۷۱,۵۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۴قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  سنگین، بهضربه ای 

 متر. ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۶۰۴ 

  

 مترطول ۱,۰۱۱,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۴قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۶۰۵ 

  

 مترطول ۱,۱۱۳,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگ. به
 ۱۴قطرتا اینچ وتبدیل آن به ۱۲قطر ضربه ای سنگین ، به

 متر. ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ ، ازعمق 

۰۳۱۶۰۶ 

  

 مترطول ۱,۸۵۶,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۶قطر تا  بهاینچ و تبدیل آن  ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۳۱۷۰۱ 

  

 مترطول ۱,۹۳۴,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۷۰۲ 

  

 مترطول ۲,۰۲۲,۰۰۰

روش  سنگ. بهتراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای 
 ۱۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۷۰۳ 

  

 مترطول ۲,۱۲۴,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۷۰۴ 

  

 مترطول ۲,۲۱۱,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۷۰۵ 

  

 مترطول ۲,۳۷۷,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۶قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  بهضربه ای سنگین، 

 متر. ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۷۰۶ 

  

 مترطول ۲,۹۳۰,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۸قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۳۱۸۰۱ 

  

 مترطول ۳,۰۷۲,۰۰۰

روش  شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به تراش گمانه
 ۱۸قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۰۰تا ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۸۰۲ 



   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۲۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۳,۲۲۲,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۸قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۵۰تا ۱۰۰از عمق  اینچ،

۰۳۱۸۰۳ 

  

 مترطول ۳,۴۱۲,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۸قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۸۰۴ 

  

 مترطول ۳,۶۰۱,۰۰۰

روش  بهتراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. 
 ۱۸قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۸۰۵ 

  

 مترطول ۳,۸۱۵,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۱۸قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۸۰۶ 

  

 مترطول ۴,۲۰۹,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۲۰قطر تا اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر ضربه ای سنگین، به

 متر. ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۳۱۹۰۱ 

  

 مترطول ۴,۵۱۰,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۲۰قطر تا آن به اینچ و تبدیل ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۹۰۲ 

  

 مترطول ۴,۶۷۵,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۲۰قطر تا اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۹۰۳ 

  

 مترطول ۴,۸۴۱,۰۰۰

روش  در زمینهای سنگ. بهتراش گمانه شناسایی حفر شده 
 ۲۰قطر تا اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۹۰۴ 

  

 مترطول ۵,۰۵۵,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۲۰قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۹۰۵ 

  

 مترطول ۵,۴۷۳,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۲۰قطر تا اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۱۹۰۶ 

  

 مترطول ۵,۶۸۶,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۲۲قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  سنگین، بهضربه ای 

 متر. ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۳۲۰۰۱ 



   ای ضربه  روش  به  . حفاری سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۲۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۶,۰۰۲,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفرشده در زمینهای سنگ. به
 ۲۲قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۲۰۰۲ 

  

 مترطول ۶,۳۱۸,۰۰۰

روش  گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به تراش
 ۲۲قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۱۵۰تا ۱۰۰اینچ، از عمق

۰۳۲۰۰۳ 

  

 مترطول ۶,۴۴۵,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۲۲قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۲۰۰تا ۱۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۲۰۰۴ 

  

 مترطول ۶,۶۹۷,۰۰۰

روش  تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای سنگ. به
 ۲۲قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر ضربه ای سنگین، به

 متر. ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق 

۰۳۲۰۰۵ 

  

 مترطول ۷,۲۹۰,۰۰۰

روش  سنگ. بهتراش گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای 
 ۲۲قطر تا  اینچ و تبدیل آن به ۱۲قطر  ضربه ای سنگین، به

 متر. ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق 

۰۳۲۰۰۶ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۲۳   

 
 

  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
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  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۲۴   

 
 

       

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

  

 مترطول ۱,۱۰۲,۰۰۰

با استفاده از گل حفاری در روش دوران.،  حفاری به 
 ۵۰اینچ، تا عمق   ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر 

۰۴۰۱۰۱ 

  

 مترطول ۱,۱۴۰,۰۰۰

روش دوران.، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
تا  ۵۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین
 متر. ۳برداشت نمونه از هر متر و  ۱۰۰

۰۴۰۱۰۲ 

  

 مترطول ۱,۲۵۵,۰۰۰

روش دوران.، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ۱۰۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا 

۰۴۰۱۰۳ 

  

 مترطول ۱,۳۶۹,۰۰۰

از گل حفاری در روش دوران.، با استفاده  حفاری به 
 ۱۵۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۰۰تا 

۰۴۰۱۰۴ 

  

 مترطول ۱,۴۸۲,۰۰۰

روش دوران.، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ۲۰۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین

 متر. ۳برداشت نمونه از هر متر و  ۲۵۰تا 

۰۴۰۱۰۵ 

  

 مترطول ۱,۶۲۶,۰۰۰

روش دوران.، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ۲۵۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا 

۰۴۰۱۰۶ 

  

 مترطول ۱,۷۴۴,۰۰۰

از گل حفاری در روش دوران.، با استفاده  حفاری به 
 ۳۰۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۵۰تا 

۰۴۰۱۰۷ 

  

 مترطول ۱,۸۵۷,۰۰۰

روش دوران.، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ۳۵۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین

 متر. ۳برداشت نمونه از هر متر و  ۴۰۰تا 

۰۴۰۱۰۸ 

  

 مترطول ۲,۰۴۷,۰۰۰

روش دوران.، با استفاده از گل حفاری در  حفاری به 
 ۴۰۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۴۵۰تا 

۰۴۰۱۰۹ 

  

 مترطول ۲,۳۰۹,۰۰۰

از گل حفاری در روش دوران.، با استفاده  حفاری به 
 ۴۵۰اینچ، از عمق  ۱۲قطر  ای، به  های آبرفت. و ماسه زمین

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰۰تا 

۰۴۰۱۱۰ 

  
 نمونه ۲,۵۷۱,۰۰۰

برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر 
 متر. ۱۰۰ای تا عمق  گونه طبقات آبرفت. و ماسه

۰۴۰۲۰۱ 

  
 نمونه ۲,۸۷۴,۰۰۰

برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر 
 متر. ۲۰۰تا  ۱۰۰ای از عمق  گونه طبقات آبرفت. و ماسه

۰۴۰۲۰۲ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 نمونه ۳,۱۷۷,۰۰۰

برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هر 
 متر. ۳۰۰تا  ۲۰۰ای از عمق  گونه طبقات آبرفت. و ماسه

۰۴۰۲۰۳ 

  

 مترطول ۶۳۷,۰۰۰

های آبرفت. و  گمانه شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن 
اینچ، تا  ۱۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۶۴۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۰۳۰۲ 

  

 مترطول ۶۹۷,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۰۳۰۳ 

  

 مترطول ۷۳۳,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  (ای،  ماسه
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق 

۰۴۰۳۰۴ 

  

 مترطول ۷۹۱,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق 

۰۴۰۳۰۵ 

  

 مترطول ۸۵۳,۰۰۰

های آبرفت. و  زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینبرقو 
اینچ، از  ۱۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر.  ۳۰۰تا ۲۵۰عمق 

۰۴۰۳۰۶ 

  

 مترطول ۶۴۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، تا  ۱۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۰۴۰۱ 

  

 مترطول ۷۰۱,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۰۴۰۲ 

  

 مترطول ۷۳۳,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، تا  ۱۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۰۴۰۳ 

  

 مترطول ۷۶۲,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق 

۰۴۰۴۰۴ 

  

 مترطول ۸۲۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق 

۰۴۰۴۰۵ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۹۱۴,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۳۰۰تا  ۲۵۰عمق 

۰۴۰۴۰۶ 

  

 مترطول ۷۰۱,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، تا  ۱۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۰۵۰۱ 

  

 مترطول ۷۳۰,۰۰۰

آبرفت. و های  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۰۵۰۲ 

  

 مترطول ۷۶۲,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۰۵۰۳ 

  

 مترطول ۸۲۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق 

۰۴۰۵۰۴ 

  

 مترطول ۸۸۲,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۸قطر تا  آن به اینچ)، و تبدیل  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۵۰تا ۲۰۰عمق 

۰۴۰۵۰۵ 

  

 مترطول ۱,۰۰۱,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۱۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۳۰۰تا  ۲۵۰عمق 

۰۴۰۵۰۶ 

  

 مترطول ۷۳۳,۵۰۰

های آبرفت. و  شده در زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر 
اینچ، تا  ۲۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۰۶۰۱ 

  

 مترطول ۷۶۲,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۰۶۰۲ 

  

 مترطول ۸۲۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۰۶۰۳ 

  

 مترطول ۸۸۲,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق 

۰۴۰۶۰۴ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۲۷   

 
 

       

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

  

 مترطول ۹۸۹,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق 

۰۴۰۶۰۵ 

  

 مترطول ۱,۰۶۶,۰۰۰

های آبرفت. و  گمانه شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن 
اینچ، از  ۲۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۳۰۰تا ۲۵۰عمق 

۰۴۰۶۰۶ 

  

 مترطول ۷۶۲,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
 اینچ، تا ۲۲قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۰۷۰۱ 

  

 مترطول ۸۲۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۲قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۰۷۰۲ 

  

 مترطول ۸۵۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۲قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  (ای،  ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۰۷۰۳ 

  

 مترطول ۹۴۳,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۲قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق 

۰۴۰۷۰۴ 

  

 مترطول ۱,۰۳۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۲قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق 

۰۴۰۷۰۵ 

  

 مترطول ۱,۱۵۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۲ قطر تا اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۳۰۰تا  ۲۵۰عمق 

۰۴۰۷۰۶ 

  

 مترطول ۸۲۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، تا  ۲۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۰۸۰۱ 

  

 مترطول ۸۵۳,۰۰۰

و های آبرفت.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۰۸۰۲ 

  

 مترطول ۹۴۳,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۰۸۰۳ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۱,۰۰۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق 

۰۴۰۸۰۴ 

  

 مترطول ۱,۱۲۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق 

۰۴۰۸۰۵ 

  

 مترطول ۱,۲۴۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۳۰۰تا  ۲۵۰عمق 

۰۴۰۸۰۶ 

  

 مترطول ۸۵۳,۰۰۰

های آبرفت. و  زمین برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در
اینچ، تا  ۲۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۰۹۰۱ 

  

 مترطول ۸۸۲,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۰۹۰۲ 

  

 مترطول ۱,۰۰۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۰۹۰۳ 

  

 مترطول ۱,۰۳۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۶قطر تا  تبدیل آن به اینچ)، و  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق 

۰۴۰۹۰۴ 

  

 مترطول ۱,۱۸۵,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق 

۰۴۰۹۰۵ 

  

 مترطول ۱,۳۳۴,۰۰۰

های آبرفت. و  شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه 
اینچ،  ۲۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه

 متر. ۳۰۰تا  ۲۵۰ازعمق 

۰۴۰۹۰۶ 

  

 مترطول ۹۴۳,۵۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، تا  ۲۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۱۰۰۱ 

  

 مترطول ۱,۰۰۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۱۰۰۲ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۲۹   

 
 

       

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

  

 مترطول ۱,۰۳۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  (ای،  ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۱۰۰۳ 

  

 مترطول ۱,۲۴۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق 

۰۴۱۰۰۴ 

  

 مترطول ۱,۳۰۵,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۸قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق 

۰۴۱۰۰۵ 

  

 مترطول ۱,۴۵۶,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۲۸ قطر تا اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۳۰۰تا  ۲۵۰عمق 

۰۴۱۰۰۶ 

  

 مترطول ۱,۰۰۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، تا  ۳۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۱۱۰۱ 

  

 مترطول ۱,۰۳۳,۰۰۰

آبرفت. و های  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۱۱۰۲ 

  

 مترطول ۱,۱۵۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۱۱۰۳ 

  

 مترطول ۱,۲۴۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق 

۰۴۱۱۰۴ 

  

 مترطول ۱,۳۹۵,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۰قطر تا  تبدیل آن به اینچ)، و  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق 

۰۴۱۱۰۵ 

  

 مترطول ۱,۵۴۷,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۰قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۳۰۰تا ۲۵۰عمق 

۰۴۱۱۰۶ 

  

 مترطول ۱,۰۶۲,۰۰۰

های آبرفت. و  شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه 
اینچ، تا  ۳۲قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۱۲۰۱ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۳۰   

 
 

       

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

  

 مترطول ۱,۱۲۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۲قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۱۲۰۲ 

  

 مترطول ۱,۱۸۵,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۲قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۱۲۰۳ 

  

 مترطول ۱,۱۵۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، تا  ۳۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  (ای،  ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۱۳۰۱ 

  

 مترطول ۱,۱۸۵,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۱۳۰۲ 

  

 مترطول ۱,۳۰۵,۰۰۰

های آبرفت. و  گمانه شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن 
اینچ، از  ۳۴قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۱۳۰۳ 

  

 مترطول ۱,۱۸۵,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
تا  اینچ، ۳۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۵۰عمق 

۰۴۱۴۰۱ 

  

 مترطول ۱,۲۴۳,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۱۴۰۲ 

  

 مترطول ۱,۳۳۴,۰۰۰

های آبرفت. و  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ، از  ۳۶قطر تا  اینچ)، و تبدیل آن به  ۱۲قطر  ای، ( ماسه
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۱۴۰۳ 

  

 مترطول ۳,۳۲۸,۰۰۰

ای (چVش.)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دوران. ضربه
اینچ،  ۱۲قطر  زا در هر نوع تشVیالت سنگ.، به  ماده کف
 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰تا عمق 

۰۴۱۷۰۱ 

  

 مترطول ۳,۶۷۵,۰۰۰

ای (چVش.)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دوران. ضربه
اینچ، از  ۱۲قطر  زا در هر نوع تشVیالت سنگ.، به  ماده کف

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۰۰تا  ۵۰عمق 

۰۴۱۷۰۲ 

  

 مترطول ۳,۸۱۳,۰۰۰

استفاده از ای (چVش.)، با  حفاری با دستگاه دوران. ضربه
اینچ، از  ۱۲قطر  زا در هر نوع تشVیالت سنگ.، به  ماده کف

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق 

۰۴۱۷۰۳ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۳۱   

 
 

       

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

  

 مترطول ۴,۰۱۷,۰۰۰

ای (چVش.)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دوران. ضربه
اینچ، از  ۱۲قطر  زا در هر نوع تشVیالت سنگ.، به  ماده کف

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر   ۲۰۰تا ۱۵۰عمق 

۰۴۱۷۰۴ 

  

 مترطول ۴,۱۵۵,۰۰۰

ای (چVش.)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دوران. ضربه
اینچ، از  ۱۲قطر  زا در هر نوع تشVیالت سنگ.، به  ماده کف

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق 

۰۴۱۷۰۵ 

  

 مترطول ۴,۵۰۳,۰۰۰

ای (چVش.)، با استفاده از  دستگاه دوران. ضربه حفاری با
اینچ، از  ۱۲قطر  زا در هر نوع تشVیالت سنگ.، به  ماده کف

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۰۰تا  ۲۵۰عمق 

۰۴۱۷۰۶ 

  

 مترطول ۴,۸۴۵,۰۰۰

ای (چVش.)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دوران. ضربه
اینچ، از  ۱۲قطر  سنگ.، به زا در هر نوع تشVیالت  ماده کف

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۳۵۰تا  ۳۰۰عمق 

۰۴۱۷۰۷ 

  

 مترطول ۵,۲۵۹,۰۰۰

ای (چVش.)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دوران. ضربه
اینچ، از  ۱۲قطر  زا در هر نوع تشVیالت سنگ.، به  ماده کف

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۴۰۰تا  ۳۵۰عمق 

۰۴۱۷۰۸ 

  

 مترطول ۵,۷۴۴,۰۰۰

ای (چVش.)، با استفاده از  حفاری با دستگاه دوران. ضربه
اینچ، از  ۱۲قطر  زا در هر نوع تشVیالت سنگ.، به  ماده کف

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۴۵۰تا  ۴۰۰عمق 

۰۴۱۷۰۹ 

  

 مترطول ۶,۰۸۷,۰۰۰

استفاده از ای (چVش.)، با  حفاری با دستگاه دوران. ضربه
اینچ، از  ۱۲قطر  زا در هر نوع تشVیالت سنگ.، به  ماده کف

 متر. ۳متر و برداشت نمونه از هر  ۵۰۰تا  ۴۵۰عمق 

۰۴۱۷۱۰ 

  

 مترطول ۲۲,۱۳۶,۰۰۰

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

متر و برداشت نمونه از  ۵۰عمق  تا  اینچ، ۱۸قطر   سنگ.، به
 متر. ۳هر 

۰۴۱۸۰۱ 

  

 مترطول ۲۴,۳۵۰,۰۰۰

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

متر و برداشت  ۱۰۰تا  ۵۰عمق  اینچ، از ۱۸قطر   سنگ.، به
 متر. ۳نمونه از هر 

۰۴۱۸۰۲ 

  

 مترطول ۲۶,۷۸۵,۰۰۰

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

متر و  ۱۵۰تا  ۱۰۰عمق   از اینچ، ۱۸قطر   سنگ.، به
 متر. ۳برداشت نمونه از هر 

۰۴۱۸۰۳ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۳۲   

 
 

       

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

  

 مترطول ۲۹,۴۶۴,۰۰۰

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

متر و  ۲۰۰تا  ۱۵۰عمق   از اینچ، ۱۸قطر   سنگ.، به
 متر. ۳برداشت نمونه از هر 

۰۴۱۸۰۴ 

  

 مترطول ۳۲,۴۱۱,۰۰۰

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

متر و  ۲۵۰تا  ۲۰۰عمق   از اینچ، ۱۸قطر   سنگ.، به
 متر. ۳برداشت نمونه از هر 

۰۴۱۸۰۵ 

  

 مترطول ۳۵,۶۵۲,۰۰۰

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

متر و  ۳۰۰تا  ۲۵۰عمق   از اینچ، ۱۸قطر   سنگ.، به
 متر. ۳برداشت نمونه از هر 

۰۴۱۸۰۶ 

  

 مترطول ۳۹,۲۱۷,۰۰۰

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

متر و  ۳۵۰تا  ۳۰۰عمق   از اینچ، ۱۸قطر   سنگ.، به
 متر. ۳برداشت نمونه از هر 

۰۴۱۸۰۷ 

  

 مترطول ۴۳,۱۳۸,۰۰۰

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

متر و  ۴۰۰تا  ۳۵۰عمق   از اینچ، ۱۸قطر   سنگ.، به
 متر. ۳برداشت نمونه از هر 

۰۴۱۸۰۸ 

  

 مترطول ۱,۳۷۳,۰۰۰

های سنگ.  در زمین برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۱۴قطر  به 

۰۴۱۹۰۱ 

  

 مترطول ۱,۴۲۹,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق  ۱۴قطر  به 

۰۴۱۹۰۲ 

  

 مترطول ۱,۴۸۳,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۱۵۰تا  ۱۰۰اینچ، از عمق  ۱۴قطر  به 

۰۴۱۹۰۳ 

  

 مترطول ۱,۵۹۳,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۲۰۰تا  ۱۵۰اینچ، از عمق  ۱۴قطر  به 

۰۴۱۹۰۴ 

  

 مترطول ۱,۶۵۰,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۲۵۰تا  ۲۰۰اینچ، از عمق  ۱۴قطر  به 

۰۴۱۹۰۵ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۳۳   

 
 

       

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

  

 مترطول ۱,۷۶۱,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۳۰۰تا  ۲۵۰اینچ، از عمق  ۱۴قطر  به 

۰۴۱۹۰۶ 

  

 مترطول ۲,۳۱۲,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  دوران. ضربهروش  به 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۱۶قطر  به 

۰۴۲۰۰۱ 

  

 مترطول ۲,۴۲۳,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق  ۱۶قطر ت به 

۰۴۲۰۰۲ 

  

 مترطول ۲,۵۳۳,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۱۵۰تا  ۱۰۰اینچ، از عمق  ۱۶قطر  به 

۰۴۲۰۰۳ 

  

 مترطول ۲,۵۸۷,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲(به قطر  ای، روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۲۰۰تا  ۱۵۰اینچ، از عمق  ۱۶قطر  به 

۰۴۲۰۰۴ 

  

 مترطول ۲,۶۹۷,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
ا ینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۲۵۰تا  ۲۰۰اینچ، از عمق  ۱۶قطر  به 

۰۴۲۰۰۵ 

  

 مترطول ۲,۹۷۵,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر.  ۳۰۰تا  ۲۵۰اینچ، از عمق  ۱۶قطر  به 

۰۴۲۰۰۶ 

  

 مترطول ۳,۷۵۴,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲(به قطر  ای، روش دوران. ضربه به 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۱۸قطر  به 

۰۴۲۱۰۱ 

  

 مترطول ۳,۹۱۸,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق  ۱۸قطر  به 

۰۴۲۱۰۲ 

  

 مترطول ۴,۰۸۵,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰اینچ،  ۱۸قطر  به 

۰۴۲۱۰۳ 

  

 مترطول ۴,۳۰۶,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
آن  اینچ) و تبدیل ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰اینچ، از عمق  ۱۸قطر  به 

۰۴۲۱۰۴ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۳۴   

 
 

       

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

  

 مترطول ۴,۴۷۳,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰اینچ، از عمق  ۱۸قطر  به 

۰۴۲۱۰۵ 

  

 مترطول ۴,۸۵۸,۰۰۰

های سنگ.  شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن گمانه 
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۳۰۰تا  ۲۵۰اینچ، از عمق  ۱۸قطر  به 

۰۴۲۱۰۶ 

  

 مترطول ۵,۲۹۹,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۲۰قطر  به 

۰۴۲۲۰۱ 

  

 مترطول ۵,۵۷۴,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق  ۲۰قطر  به 

۰۴۲۲۰۲ 

  

 مترطول ۵,۸۵۱,۰۰۰

های سنگ.  زمینبرقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در 
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر روش دوران. ضربه به 
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰اینچ، از عمق  ۲۰قطر  به 

۰۴۲۲۰۳ 

  

 مترطول ۶,۱۲۵,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰اینچ، از عمق  ۲۰قطر  به 

۰۴۲۲۰۴ 

  

 مترطول ۶,۴۰۳,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر روش دوران. ضربه به 
 متر. ۲۵۰تا ۲۰۰اینچ، از عمق  ۲۰قطر  به 

۰۴۲۲۰۵ 

  

 مترطول ۶,۸۴۵,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۳۰۰تا  ۲۵۰اینچ، از عمق  ۲۰قطر  به 

۰۴۲۲۰۶ 

  

 مترطول ۷,۲۸۷,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۲۲قطر  به 

۰۴۲۳۰۱ 

  

 مترطول ۷,۶۶۵,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق  ۲۲قطر  به 

۰۴۲۳۰۲ 

  

 مترطول ۷,۹۵۰,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  ضربهروش دوران.  به 
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰اینچ، از عمق  ۲۲قطر  به 

۰۴۲۳۰۳ 



  ای و دوران1 ضربه  دوران1  روش به  . حفاری چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۸,۴۶۹,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰اینچ، از عمق  ۲۲قطر  به 

۰۴۲۳۰۴ 

  

 مترطول ۸,۶۰۸,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰اینچ، از عمق  ۲۲قطر  به 

۰۴۲۳۰۵ 

  

 مترطول ۹,۴۴۱,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲(به قطرای،  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۳۰۰تا  ۲۵۰اینچ، از عمق  ۲۲قطر  به 

۰۴۲۳۰۶ 

  

 مترطول ۹,۲۲۱,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۲۶قطر  به 

۰۴۲۴۰۱ 

  

 مترطول ۹,۷۱۶,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۱۰۰تا  ۵۰اینچ، از عمق  ۲۶قطر  به 

۰۴۲۴۰۲ 

  

 مترطول ۱۰,۱۵۷,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
و تبدیل آن اینچ)  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۱۵۰تا  ۱۰۰اینچ، از عمق  ۲۶قطر  به 

۰۴۲۴۰۳ 

  

 مترطول ۱۰,۵۴۵,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۲۰۰تا  ۱۵۰اینچ، از عمق  ۲۶قطر  به 

۰۴۲۴۰۴ 

  

 مترطول ۱۰,۵۹۹,۰۰۰

های سنگ.  گمانه شناسایی حفر شده در زمینبرقو زدن 
اینچ) و تبدیل آن  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۲۵۰تا  ۲۰۰اینچ، از عمق  ۲۶قطر  به 

۰۴۲۴۰۵ 

  

 مترطول ۱۱,۵۳۹,۰۰۰

های سنگ.  برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین
آن اینچ) و تبدیل  ۱۲ای، (به قطر  روش دوران. ضربه به 
 متر. ۳۰۰تا ۲۵۰اینچ، از عمق  ۲۶قطر  به 

۰۴۲۴۰۶ 



   لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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   لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
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   لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۶۶۶,۵۰۰

متر  میل. ۷۵قطر خارج.  تهیه و نصب لوله پی.وی.س.، به
 متر. ۵۰متر، تا عمق  میل. ۳٫۶و حداقل ضخامت جدار 

۰۵۰۱۰۱ 

  

 مترطول ۷۸۶,۰۰۰

 ۱۱۰قطر خارج.  پی.وی.س.، بهتهیه و نصب لوله 
 ۵۰متر، تا عمق  میل. ۳٫۵متر و حداقل ضخامت جدار  میل.
 متر.

۰۵۰۱۰۲ 

  

 مترطول ۱,۰۳۱,۰۰۰

 ۱۶۰قطر خارج.  تهیه و نصب لوله پی.وی.س.، به
 ۵۰متر، تا عمق  میل. ۷٫۷متر و حداقل ضخامت جدار  میل.
 متر.

۰۵۰۱۰۳ 

  

 مترطول ۱,۴۹۰,۰۰۰

 ۲۲۵قطر خارج.  پی.وی.س.، بهتهیه و نصب لوله 
متر، تا عمق  میل. ۱۰٫۸متر و حداقل ضخامت جدار  میل.

 متر. ۵۰

۰۵۰۱۰۴ 

  
 مترطول ۶۶۰,۰۰۰

اینچ، تا  ۲قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 متر. ۵۰عمق 

۰۵۰۴۰۱ 

  
 مترطول ۹۰۱,۰۰۰

اینچ، تا  ۳قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 متر. ۵۰عمق 

۰۵۰۴۰۲ 

  
 مترطول ۱,۱۵۲,۰۰۰

اینچ، تا  ۴قطرنام.  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 متر. ۵۰عمق 

۰۵۰۴۰۳ 

  
 مترطول ۱,۶۵۵,۰۰۰

اینچ، تا  ۶قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی گالوانیزه، به
 متر. ۵۰عمق 

۰۵۰۴۰۴ 

  
 مترطول ۵۳۷,۰۰۰

 ۲قطرنام.  فوالدی سیاه درزجوش بهتهیه و نصب لوله 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۵۰۵۰۱ 

  
 مترطول ۶۹۵,۰۰۰

 ۳قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درزجوش به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۵۰۵۰۲ 

  
 مترطول ۸۷۰,۰۰۰

 ۴قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۵۰۵۰۳ 

  
 مترطول ۱,۱۸۲,۰۰۰

 ۶قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق 

۰۵۰۵۰۴ 

  
 مترطول ۱,۷۴۸,۰۰۰

و  ۸قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۰٫۲۰حداقل ضخامت جدار 

۰۵۰۵۰۵ 

  
 مترطول ۲,۲۴۷,۰۰۰

 ۱۰قطر نام.  فوالدی سیاه درز جوش بهتهیه و نصب لوله 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۰٫۲۲و حداقل ضخامت جدار 

۰۵۰۵۰۶ 

  
 مترطول ۲,۶۳۰,۰۰۰

 ۱۲قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۰٫۲۲و حداقل ضخامت جدار 

۰۵۰۵۰۷ 



   لوله  و نصب  . تهیه پنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۳۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۳,۴۵۴,۰۰۰

 ۱۴قطر نام.  سیاه درز جوش بهتهیه و نصب لوله فوالدی 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۰٫۲۵و حداقل ضخامت جدار  

۰۵۰۵۰۸ 

  
 مترطول ۳,۸۳۶,۰۰۰

 ۱۶قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۰٫۲۵و حداقل ضخامت جدار 

۰۵۰۵۰۹ 

  
 مترطول ۴,۵۹۵,۰۰۰

 ۱۸قطر نام.  جوش بهتهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز 
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۰٫۲۸و حداقل ضخامت جدار  

۰۵۰۵۱۰ 

  
 مترطول ۵,۳۱۴,۰۰۰

 ۲۰قطر نام.  تهیه و نصب لوله فوالدی سیاه درز جوش به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۰٫۲۸و حداقل ضخامت جدار  

۰۵۰۵۱۱ 

  
 مترطول ۱۷۴,۰۰۰

 ۱۴تا مشبK جدار چاه، به قطر نام.  UPVCنصب لوله 
 متر. ۱۵۰متر تا عمق  میل. ۲۰تا  ۱۰اینچ و ضخامت 

۰۵۰۶۰۱ 



   صحرایی  عملیات و  . آزمایش ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۳۹   
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   صحرایی  عملیات و  . آزمایش ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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   صحرایی  عملیات و  . آزمایش ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۶۷۱,۵۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 متر. ۱۰۰اینچ تا عمق  ۶قطر لوله فوالدی یا اسVرینها، به

۰۶۰۱۰۱ 

  
 مترطول ۷۰۲,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 متر. ۱۰۰اینچ تا عمق  ۸قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

۰۶۰۱۰۲ 

  
 مترطول ۷۵۱,۵۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 متر. ۱۰۰اینچ تا عمق  ۱۰قطر لوله فوالدی یا اسVرینها، به

۰۶۰۱۰۳ 

  
 مترطول ۱,۰۰۰,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 متر. ۱۰۰اینچ تا عمق  ۱۲قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

۰۶۰۱۰۴ 

  
 مترطول ۱,۱۴۴,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 متر. ۱۰۰اینچ تا عمق  ۱۴قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

۰۶۰۱۰۵ 

  

 مترطول ۹۴۳,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۲۰۰تا ۱۰۰اینچ از عمق  ۶قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

 متر.

۰۶۰۲۰۱ 

  

 مترطول ۹۹۷,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۲۰۰تا ۱۰۰اینچ از عمق  ۸قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

 متر.

۰۶۰۲۰۲ 

  

 مترطول ۱,۰۴۶,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۲۰۰تا ۱۰۰اینچ از عمق  ۱۰قطر لوله فوالدی یا اسVرینها، به

 متر.

۰۶۰۲۰۳ 

  

 مترطول ۱,۰۹۲,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۱۰۰اینچ از عمق  ۱۲قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

 متر. ۲۰۰تا

۰۶۰۲۰۴ 

  

 مترطول ۱,۱۴۴,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۱۰۰اینچ از عمق  ۱۴قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

 متر. ۲۰۰تا

۰۶۰۲۰۵ 

  

 مترطول ۱,۰۱۲,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۳۰۰تا ۲۰۰اینچ از عمق  ۶ قطر لوله فوالدی یا اسVرینها، به

 متر.

۰۶۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۱,۰۶۶,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۳۰۰تا ۲۰۰اینچ از عمق  ۸قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

 متر.

۰۶۰۳۰۲ 

  

 مترطول ۱,۱۱۵,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۳۰۰تا ۲۰۰اینچ از عمق  ۱۰قطر اسVرینها، بهلوله فوالدی یا 

 متر.

۰۶۰۳۰۳ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۱,۱۶۱,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۲۰۰اینچ از عمق  ۱۲قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

 متر. ۳۰۰تا

۰۶۰۳۰۴ 

  

 مترطول ۱,۲۱۳,۰۰۰

تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته (پری پVت)، برای دور 
 ۲۰۰اینچ از عمق  ۱۴قطر  لوله فوالدی یا اسVرینها، به

 متر. ۳۰۰تا

۰۶۰۳۰۵ 

  
 مترمVعب ۱,۴۶۵,۰۰۰

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

۰۶۰۴۰۱ 

  
 ساعت ۱,۱۶۲,۰۰۰

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

۰۶۰۵۰۱ 

  
 ساعت ۱,۶۴۶,۰۰۰

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

۰۶۰۶۰۱ 

  
 ساعت ۳,۲۲۰,۰۰۰

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

۰۶۰۶۰۲ 

  
 ساعت ۳,۰۴۳,۰۰۰

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

۰۶۰۶۰۳ 

  
 ساعت 

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

۰۶۰۶۰۴ 

 ۰۶۰۷۰۱ متر. ۲۵تهیه و تزریق سیمان، دور لوله هادی تا عمق  مترمVعب ۱,۸۸۰,۰۰۰  

 ۰۶۰۷۰۲ متر. ۲۵تهیه و ریختن سیمان دور لوله هادی تا عمق  مترمVعب ۱,۵۸۰,۰۰۰  

  
 مترمVعب ۱۲,۹۴۹,۰۰۰

های آب تا عمق  تهیه وتزریق سیمان، برای جدا کردن سفره
 قدرت کاف. و تجهیزات الزم. متر، با پمپ به ۱۵۰

۰۶۰۷۰۳ 

  
 حلقه چاه ۱۶,۱۵۱,۰۰۰

 ۶تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر. ۱۰۰اینچ، با قدرت کاف. و تجهیزات الزم، تا عمق 

۰۶۰۸۰۱ 

  
 حلقه چاه ۲۱,۵۳۴,۰۰۰

 ۶تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر. ۱۵۰اینچ، با قدرت کاف. و تجهیزات الزم، تا عمق 

۰۶۰۸۰۲ 

  
 حلقه چاه ۳۳,۶۰۵,۰۰۰

 ۶تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر. ۲۰۰اینچ، با قدرت کاف. و تجهیزات الزم، تا عمق 

۰۶۰۸۰۳ 

  
 حلقه چاه ۲۱,۵۳۴,۰۰۰

 ۸تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر. ۱۰۰اینچ، با قدرت کاف. و تجهیزات الزم، تا عمق 

۰۶۰۸۰۴ 

  
 حلقه چاه ۳۳,۶۰۵,۰۰۰

 ۸تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر.۱۵۰اینچ، با قدرت کاف. و تجهیزات الزم، تا عمق 

۰۶۰۸۰۵ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 حلقه چاه ۴۰,۳۲۶,۰۰۰

 ۸تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر. ۲۰۰اینچ، با قدرت کاف. و تجهیزات الزم، تا عمق 

۰۶۰۸۰۶ 

  
 حلقه چاه ۳۳,۶۰۵,۰۰۰

تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر. ۱۰۰تا عمق  اینچ، با قدرت کاف. و تجهیزات الزم، ۱۰

۰۶۰۸۰۷ 

  
 حلقه چاه ۴۰,۳۲۶,۰۰۰

تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر. ۱۵۰اینچ، با قدرت کاف. و تجهیزات الزم، تا عمق  ۱۰

۰۶۰۸۰۸ 

  
 حلقه چاه ۵۱,۷۲۸,۰۰۰

تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر. ۲۰۰تجهیزات الزم، تا عمق اینچ، با قدرت کاف. و  ۱۰

۰۶۰۸۰۹ 

  
 حلقه چاه ۵۱,۷۲۸,۰۰۰

تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربین. 
 متر. ۱۰۰اینچ، با قدرت کاف. و تجهیزات الزم، تا عمق  ۱۲

۰۶۰۸۱۰ 

  
 ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰

 ۸یا  ۶شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایش. توربین. 
 متر. ۱۰۰تا عمق  اینچ، با قدرت کاف.،

۰۶۰۹۰۱ 

  
 ساعت ۱,۶۱۳,۰۰۰

 ۸یا  ۶شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایش. توربین. 
 متر. ۲۰۰اینچ، با قدرت کاف.، تا عمق 

۰۶۰۹۰۲ 

  
 ساعت ۱,۶۵۳,۰۰۰

 ۱۰شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایش. توربین. 
 متر. ۱۰۰اینچ، باقدرت کاف.، تا عمق 

۰۶۰۹۰۳ 

  
 ساعت ۱,۶۵۳,۰۰۰

 ۱۰شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایش. توربین. 
 متر. ۲۰۰اینچ، باقدرت کاف.، تا عمق 

۰۶۰۹۰۴ 

  
 ساعت ۱,۶۹۳,۰۰۰

 ۱۲شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایش. توربین. 
 متر. ۱۰۰اینچ، با قدرت کاف.، تا عمق 

۰۶۰۹۰۵ 

  
 ساعت ۱,۶۹۳,۰۰۰

 ۱۲توربین. شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایش. 
 متر. ۲۰۰اینچ، باقدرت کاف.، تا عمق 

۰۶۰۹۰۶ 

  
 ساعت ۱,۵۸۴,۰۰۰

 ،Kآزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامی
 متر. ۱۰۰اینچ، تا عمق  ۸یا  ۶باپمپ توربین. 

۰۶۱۰۰۱ 

  
 ساعت ۱,۶۹۷,۰۰۰

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیK، با 
 متر. ۲۰۰اینچ، تا عمق  ۸یا  ۶پمپ توربین. 

۰۶۱۰۰۲ 

  
 ساعت ۱,۷۳۷,۰۰۰

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیK، با 
 متر. ۱۰۰اینچ، تا عمق  ۱۰پمپ توربین. 

۰۶۱۰۰۳ 

  
 ساعت ۱,۷۳۷,۰۰۰

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیK، با 
 متر. ۲۰۰اینچ، تا عمق  ۱۰پمپ توربین. 

۰۶۱۰۰۴ 

  
 ساعت ۱,۷۷۷,۰۰۰

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیK، با 
 متر. ۱۰۰اینچ، تا عمق  ۱۲پمپ توربین. 

۰۶۱۰۰۵ 



   صحرایی  عملیات و  . آزمایش ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۴۶   

 
 

       

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

  
 ساعت ۱,۷۷۷,۰۰۰

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیK، با 
 متر. ۳۰۰اینچ، تا عمق  ۱۲پمپ توربین. 

۰۶۱۰۰۶ 

  

 ساعت 

تعیین ضرایب هیدرودینامیK و  آزمایش پمپاژ چاه برای
 ۳۰۰تا   ۲۰۰میزان آبده. مجاز با الVتروپمپ، برای عمق 

 متر.

۰۶۱۰۰۷ 

  

 ساعت 

آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیK و 
 ۴۰۰تا  ۳۰۰میزان آبده. مجاز با الVتروپمپ، برای عمق 

 متر.

۰۶۱۰۰۸ 

  

 حلقه چاه ۳۷,۲۷۰,۰۰۰

آزمایش کاروتاژالVتریV.، شامل تهیه منحنیهای پتانسیل 
، در هر عمق و تعبیر (R)و مقاومت الVتریV.  (SP)خودزا 

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

۰۶۱۱۰۱ 

  
 حلقه چاه ۴,۹۶۷,۰۰۰

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

۰۶۱۲۰۱ 

  
 حلقه چاه 

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

۰۶۱۲۰۲ 

  
 حلقه چاه 

مهارچاه آرتزین، با بلوک سیمان.، تیرآهن، درپوش، 
 اینچ و متعلقات مربوط. ۸شیرفلVه 

۰۶۱۲۰۳ 

  
 حلقه چاه 

مهار چاه پیزومتر، با بلوک سیمان.، تیرآهن، درپوش، شیر 
 اینچ و متعلقات مربوط، برای چاه آرتزین. ۳فلVه 

۰۶۱۲۰۴ 

  
 حلقه چاه ۳,۴۳۲,۰۰۰

مهار چاه پیزومتر معمول.، با بلوک سیمان.، تیرآهن، 
 درپوش و متعلقات مربوط.

۰۶۱۲۰۵ 

 ۰۶۱۳۰۱ گیر.برداشت نمونه آب بادستگاه نمونه  نمونه ۱۶۶,۰۰۰  

  

 حلقه چاه 

اینچ  ۴یا  ۳تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور
و متعلقات مربوط، برای آزمایش آب ده. چاه، تا عمق 

 متر. ۱۰۰

۰۶۱۴۰۱ 

  

 حلقه چاه 

اینچ  ۴یا  ۳تهیه، حمل، نصب و بیرون کشیدن پمپ شناور 
ده. چاه، از عمق  و متعلقات مربوط، برای آزمایش آب

 متر. ۲۰۰تا ۱۰۰

۰۶۱۴۰۲ 



   متفرقه  . کارهای هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۴۷   

 
 

   متفرقه  . کارهای هفتم  فصل
  

�����   

  
1,�"� . 
�-  ��A  V�� �  
��'#�  �4��  �'�]� �  !
���  R%I �-  ���C �9� �"  ���  ��� .  

24�5- .  ��#&L  V��  :#�  rT� ��. �"  a= ,�"� �" ! 
�-  ��A  V�� �  
��'#�  �4��  ���C �9� �"  ���  ��� .  

3�A�#L �" .  �  :#�  � (�#L  r)b���e   !����30 
��� .� �L�"  ,�"�  ��A  V�� �  :#�  �4��  r)b�  .�� �-�#� �b�  



   متفرقه  . کارهای هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۴۸   

 
 

       

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

  

 مترطول ۱,۸۲۳,۰۰۰

کیلوگرم  ۳۰۰عیار تهیه و نصب کول بتن. مسلح، با بتن به
ابعاد حدود  سیمان در متر مVعب و با مقطع تخم مرغ.، به

 انضمام پرکردن پشت کول. متر، به سانت. ۸۰×۱۲۰

۰۷۰۱۰۱ 

  

 مترطول ۷۷۷,۵۰۰

 ۸۰قطر داخل.  تهیه و نصب کول بتن. مسلح دایره ای، به
متر، با بتن  سانت. ۱۰ضخامت جدار حدود متر و  سانت.

 کیلوگرم سیمان در مترمVعب. ۳۰۰عیار به

۰۷۰۲۰۱ 

  

 مترطول ۹۹۹,۵۰۰

 ۱۰۰قطر داخل.  تهیه و نصب کول بتن. مسلح دایره ای، به
متر، با بتن  سانت. ۱۲متر و ضخامت جدار حدود  سانت.

 کیلوگرم سیمان در مترمVعب. ۳۰۰عیار به

۰۷۰۲۰۲ 

  

 مترطول ۱,۰۷۴,۰۰۰

 ۱۲۰قطر داخل.  تهیه و نصب کول بتن. مسلح دایره ای، به
متر، با بتن  سانت. ۱۴متر و ضخامت جدار حدود  سانت.

 کیلوگرم سیمان در مترمVعب. ۳۰۰عیار به

۰۷۰۲۰۳ 

 ۰۷۰۳۰۱ تهیه و نصب کول سفال.، باالی سطح آب. مترطول ۶۲۱,۰۰۰  

 ۰۷۰۳۰۲ زیر سطح آب.تهیه و نصب کول سفال.،  مترطول ۷۶۰,۰۰۰  

  
 عدد ۳۹۵,۵۰۰

متر و  سانت. ۱۰۰قطرتا  تهیه و نصب درپوش بتن. مسلح، به
 متر. سانت. ۱۰ضخامت حدود 

۰۷۰۴۰۱ 

  
 عدد ۵۷۷,۵۰۰

متر و  سانت. ۱۲۰قطر تا تهیه و نصب درپوش بتن. مسلح، به
 متر. سانت. ۱۵ضخامت حدود 

۰۷۰۴۰۲ 

  
 عدد ۱,۲۷۴,۰۰۰

متر  سانت. ۱۵۰قطر تا  بتن. مسلح، بهتهیه و نصب درپوش 
 متر. سانت. ۲۰و ضخامت حدود 

۰۷۰۴۰۳ 



   دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 

  

 

 
 

۴۹   

 
 

   دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
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   دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 ۱۳۹۷پایه رشته چاه سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۵۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۱۷۶,۰۰۰

 ۱۱۰، ۷۵قطرهای  پی.وی.س.، بهمشبK کردن لوله های 
 متر با مته برق.. میل. ۱۶۰و

۰۸۰۱۰۱ 

  
 مترطول ۳۵۹,۵۰۰

متر،  میل. ۲۲۵قطر  مشبK کردن لوله های پی.وی.س.، به
 با مته برق..

۰۸۰۱۰۲ 

  
 مترطول ۱۸۰,۰۰۰

مشبK کردن لوله های فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار، 
 اینچ، با مته برق.. ۳و  ۲قطرهای  به

۰۸۰۲۰۱ 

  
 مترطول ۲۲۳,۵۰۰

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

۰۸۰۲۰۲ 

  
 مترطول ۲۱۹,۰۰۰

اینچ، با  ۸قطر  مشبK کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 جوش کاربیت.

۰۸۰۲۰۳ 

  
 مترطول ۲۲۷,۰۰۰

اینچ، با  ۱۰قطر بهمشبK کردن لوله فوالدی سیاه درزدار 
 جوش کاربیت.

۰۸۰۲۰۴ 

  
 مترطول ۲۳۴,۵۰۰

اینچ، با  ۱۲قطر مشبK کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 جوش کاربیت.

۰۸۰۲۰۵ 

  
 مترطول ۲۴۵,۰۰۰

اینچ، با  ۱۴قطر  مشبK کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 جوش کاربیت.

۰۸۰۲۰۶ 

  
 مترطول ۲۵۳,۰۰۰

اینچ، با  ۱۶قطر سیاه درزدار بهمشبK کردن لوله فوالدی 
 جوش کاربیت.

۰۸۰۲۰۷ 

  
 مترطول ۲۶۱,۰۰۰

اینچ، با  ۱۸مشبK کردن لوله فوالدی سیاه درزداربه قطر 
 جوش کاربیت.

۰۸۰۲۰۸ 

  
 مترطول ۲۷۱,۵۰۰

اینچ، با  ۲۰قطر مشبK کردن لوله فوالدی سیاه درزدار به
 جوش کاربیت.

۰۸۰۲۰۹ 

  
 مترطول ۳۹۸,۵۰۰

متر با متعلقات  ۵۰های پی.وی.س.، تا عمق نصب لوله 
 مربوط.

۰۸۰۳۰۱ 

  

 مترطول ۳۹,۸۰۰

، برای نصب لوله در عمق بیش ۰۸۰۳۰۱ردیف  بها به اضافه
 ۵۰متر اولیه، برای  ۵۰مترعمق مازاد بر ۵۰ازا هر متر به ۵۰از

همین ترتیب برای  متردوم دوبار و به ۵۰متر اول یK بار، 
 عمقهای بیشتر.

۰۸۰۳۰۲ 

  
 مترطول ۲۰۳,۰۰۰

قطرهای  نصب لوله های فوالدی گالوانیزه و سیاه درزدار به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۶و  ۴، ۳، ۲

۰۸۰۴۰۱ 



   دستمزدی  . کارهای هشتم  فصل
 ۱۳۹۷پایه رشته چاه سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۵۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۲۰,۳۰۰

، برای نصب لوله در عمق بیش ۰۸۰۴۰۱ردیف  بها به اضافه
 ۵۰متر اولیه، برای  ۵۰مترعمق مازاد بر ۵۰ازا هر متر به ۵۰از

همین ترتیب برای  متردوم دوبار و به ۵۰متر اول یK بار، 
 عمقهای بیشتر.

۰۸۰۴۰۲ 

  
 مترطول ۳۴۵,۵۰۰

اینچ و لوله فوالدی و انواع  ۶قطر نصب انواع اسVرین ها به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۱۲و ۱۰،  ۸قطرهای  اسVرین به

۰۸۰۵۰۱ 

  

 مترطول ۳۳,۴۰۰

، برای نصب لوله در عمق بیش ۰۸۰۵۰۱ردیف  بها به اضافه
 ۵۰متر اولیه، برای  ۵۰مترعمق مازاد بر ۵۰ازا هر متر به ۵۰از

همین ترتیب برای  متردوم دوبار و به ۵۰متر اول یK بار، 
 عمقهای بیشتر.

۰۸۰۵۰۲ 

  
 مترطول ۵۴۸,۵۰۰

و  ۱۶،  ۱۴قطرهای  نصب لوله فوالدی و انواع اسVرین به
 متر. ۵۰اینچ، تا عمق  ۱۸

۰۸۰۶۰۱ 

  

 مترطول ۵۳,۳۰۰

، برای نصب لوله در عمق بیش ۰۸۰۶۰۱ردیف  بهبها  اضافه
متر اولیه، برای  ۵۰متر عمق مازاد بر ۵۰ازا هر متر به ۵۰از

همین ترتیب برای  متردوم دوبار و به ۵۰متر اول یVبار،  ۵۰
 عمقهای بیشتر.

۰۸۰۶۰۲ 

  
 مترطول ۷۵۱,۵۰۰

اینچ، تا عمق  ۲۰قطر نصب لوله فوالدی و انواع اسVرین به
 متر. ۵۰

۰۸۰۷۰۱ 

  

 مترطول ۷۳,۷۰۰

، برای نصب لوله در عمق بیش ۰۸۰۷۰۱ردیف  بها به اضافه
متر اولیه، برای  ۵۰متر عمق مازاد بر ۵۰ازا هر متر به ۵۰از

همین ترتیب برای  متردوم دوبار و به ۵۰متر اول یVبار،  ۵۰
 عمقهای بیشتر.

۰۸۰۷۰۲ 



  چاه مخزن1فصل نهم. حفاری و اجرای 
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۵۳   

 
 

       

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

  

 کیلوگرم ۱۲۴,۵۰۰

تهیه و ساخت چاقو با ورق فوالدی، به همراه شاخVهای 
میلqرد طبق مشخصات فن. و استقرار در محل اتصال. از 

 احداث چاه.

۰۹۰۱۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱۵۱,۰۰۰

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

 صاف با استفاده از فلنج کور.

۰۹۰۱۰۲ 

  

 مترطول ۳۰,۱۳۱,۰۰۰

گشاد به صورت قائم، به قطر اجرای چاه مخزن. دهانه 
بندی،  متر شامل قالب ۴متر و قطر خارج.  ۳داخل. 

 آرماتور گذاری و بتن ریزی بدنه چاه.

۰۹۰۱۰۳ 

  

 مترطول ۱۸,۵۶۰,۰۰۰

متر و  ۳حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل. 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت. 

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

متر (زیر تراز آب زیر زمین.) و حمل مواد  ۵تا عمق 
متری از مرکز محل حفاری  ۳۰حاصل از حفاری تا فاصله 

 شده.

۰۹۰۱۰۴ 

  

 مترطول ۳۲,۳۲۷,۰۰۰

متر و  ۳حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل. 
پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت. خاکبرداری و 

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

متر (زیر تراز آب زیر زمین.) و حمل مواد  ۱۰تا  ۵از 
متری از مرکز محل حفاری  ۳۰حاصل از حفاری تا فاصله 

 شده.

۰۹۰۱۰۵ 

  

 مترطول ۴۳,۱۰۲,۰۰۰

متر و  ۳حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل. 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت. 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزش. با استفاده از روش 

تا  ۱۰حفاری ماشین.(مانند کالم شل) برای عمق بیش از 
از متر (زیر تراز آب زیر زمین.) و حمل مواد حاصل  ۱۵

 متری از مرکز محل حفاری شده. ۳۰حفاری تا فاصله 

۰۹۰۱۰۶ 

  

 مترطول ۶۴,۶۵۴,۰۰۰

متر و  ۳حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل. 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت. 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزش. با استفاده از روش 

تا  ۱۵حفاری ماشین.(مانند کالم شل) برای عمق بیش از 
متر (زیر تراز آب زیر زمین.) و حمل مواد حاصل از  ۲۰

 متری از مرکز محل حفاری شده. ۳۰حفاری تا فاصله 

۰۹۰۱۰۷ 



  اجرای چاه مخزن1فصل نهم. حفاری و 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۸۶,۲۰۵,۰۰۰

متر و  ۳حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل. 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت. 
شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزش. با استفاده از روش 

تا  ۲۰حفاری ماشین. (مانند کالم شل) برای عمق بیش از 
متر (زیر تراز آب زیر زمین.) و حمل مواد حاصل از  ۲۵

 متری از مرکز محل حفاری شده. ۳۰حفاری تا فاصله 

۰۹۰۱۰۸ 

  

 مترطول ۱۰۷,۷۵۶,۰۰۰

متر و  ۳حفاری مخزن عمودی چاه به قطر داخل. 
خاکبرداری و پایین بردن بدنه چاه در زمینهای آبرفت. 

از روش شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزش. با استفاده 
تا  ۲۵حفاری ماشین. (مانند کالم شل) برای عمق بیش از 

متر (زیر تراز آب زیر زمین.) و حمل مواد حاصل از  ۳۰
 متری از مرکز محل حفاری شده. ۳۰حفاری تا فاصله 

۰۹۰۱۰۹ 

  

 مترطول ۲۴,۵۴۰,۰۰۰

در   ،۰۹۰۱۰۹تا  ۰۹۰۱۰۴های  بها نسبت به ردیف اضافه
دانه با ترکیبی  صورتیVه حفاری در زمینهای آبرفت. درشت

همراه  متر و شن به میل. ۱۰۰سنگ به قطر بیش از  از قلوه
ای که بدنه بتن. چاه  گونه ماسه و ماسه سیلت. انجام گیرد، به

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

۰۹۰۱۱۰ 

  

 مترطول ۵۹,۷۵۶,۰۰۰

در   ،۰۹۰۱۰۹تا  ۰۹۰۱۰۴های  بها نسبت به ردیف اضافه
صورتیVه حفاری در زمینهای سنگ. یا کنگلومرای انجام 

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

۰۹۰۱۱۱ 

  
 مترمVعب ۴,۲۱۳,۰۰۰

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

۰۹۰۱۱۲ 

  

 مترمVعب ۲,۱۵۵,۰۰۰

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته شده طبیع. یا 
کیلوگرم سیمان در مترمVعب برای  ۴۰۰شVسته با 

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

متر  سانت. ۳۰تا  ۲۰سپس اجرای یK الیه بتن به ضخامت 
 در کف چاه (پس از تخلیه آب درون چاه).

۰۹۰۱۱۳ 

  
 کیلوگرم سیمان ۲۸

 ۰۹۰۱۱۴و  ۰۹۰۱۰۳های  ردیف بها نسبت به اضافه
 در بتن. ۵استفاده از سیمان ضدسولفات نوع درصورت 

۰۹۰۱۱۴ 

  
 مقطوع ۱۰,۸۸۸,۰۰۰

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

۰۹۰۲۰۱ 

  
 نوبت ۴۱,۶۶۸,۰۰۰

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

۰۹۰۲۰۲ 



  اجرای چاه مخزن1فصل نهم. حفاری و 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 گمانه ۷,۹۰۷,۰۰۰

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

۰۹۰۲۰۳ 

  
 مترطول ۶,۵۱۰,۰۰۰

 ۱۰های افق. به قطر تا  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 متر. ۱۰اینچ و عمق تا 

۰۹۰۲۰۴ 

  
 مترطول ۶,۹۱۸,۰۰۰

 ۱۰به قطر تا های افق.  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 متر. ۲۰متر تا  ۱۰اینچ و عمق بیش از 

۰۹۰۲۰۵ 

  
 مترطول ۷,۹۰۷,۰۰۰

 ۱۰های افق. به قطر تا  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 متر. ۳۰متر تا  ۲۰اینچ و عمق بیش از 

۰۹۰۲۰۶ 

  
 مترطول ۸,۸۹۵,۰۰۰

 ۱۰های افق. به قطر تا  گذاری موقت گمانه حفاری و لوله
 متر. ۴۰متر تا  ۳۰بیش از اینچ و عمق 

۰۹۰۲۰۷ 

  

 مترطول ۱,۵۴۶,۰۰۰

اینچ همراه با  ۶تهیه و نصب لوله مشبK دائم به قطر 
قطعات اتصال. و خارج کردن لوله جداری موقت در 

 های افق.. گمانه

۰۹۰۲۰۸ 

  

 مترطول ۱,۷۱۱,۰۰۰

اینچ همراه با  ۸تهیه و نصب لوله مشبK دائم به قطر 
کردن لوله جداری موقت در  قطعات اتصال. و خارج

 های افق.. گمانه

۰۹۰۲۰۹ 

  

 عدد ۴,۴۲۵,۰۰۰

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

 های مشبK. جنس لوله

۰۹۰۲۱۰ 

  
 عدد ۱۲,۶۴۶,۰۰۰

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

۰۹۰۳۰۱ 

  
 عدد ۱۷,۶۸۸,۰۰۰

اینچ بر روی فلنجهای  ۸تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 
 نصب شده بر روی بدنه چاه.

۰۹۰۳۰۲ 

  
 عدد 

اینچ بر روی فلنجهای  ۱۰تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 
 نصب شده بر روی بدنه چاه.

۰۹۰۳۰۳ 

  

 مترطول ۳۸۴,۵۰۰

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

 های گالوانیزه و بوشن پالستیV. یا مشابه. بست

۰۹۰۳۰۴ 

  
 عدد 

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

۰۹۰۳۰۵ 



   باالسری  های هزینه  اقالم  شرح. ۱پیوست 
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 
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 تعالي باسمه

 

 تشكر و قدرداني
 

هايي بوده كه از زمان تشكيل سازمان هاي مختلف جزو مسووليتهاي بهاي واحد پايه در رشتهتهيه، تدوين و ابالغ فهرست      

) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 

شود. اين اي كشور انجام ميهاي توسعههاي اجراي پروژه)، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در برآورد هزينه20/4/1385

بهاي شود. اولين فهرستهاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابالغ مياالجرا) بوده و به دستگاهفهارس از نوع گروه اول (الزم

هاي ياد شده هر ساله با استعالم بهاي كاالها و عوامل و كسب بازخورد از ابالغ گرديد و از آن پس، فهرست  1355واحد پايه در سال 

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است.هنگامجامعه مهندسي و مجريان كشور مورد به

 40نظران ارزشمندي كه در طول بيش از صاحب داشت زحمات تمام مديران، كارشناسان وداشت ياد و خاطره و پاسضمن گرامي

 اند، براي ايشان آرزوي سالمتي و بهروزي داريم.هاي واحد پايه تالش كردهسال در جريان تدوين فهرست

براي برآورد كشور ، در آغاز سال، گامي در جهت نظام فني و اجرايي يكپارچه 1397بهاي واحد پايه سال هاي اينك با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است.هگام طرح ها و پروژبهن

به اين وسيله از اعضاي محترم شوراي عالي فني به عنوان مرجع هدايت و تصويب فهارس بها و نيز مديران، كارشناسان و 

 بهاي واحد پايه رشته چاه سالهاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرستنظراني كه در مراحل تعيين قيمتصاحب

 گردد.به شرح زير مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1397

  توفيق همه اين عزيزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم. 

 

 :چاهكارگروه كارشناسي و تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته 

 غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني و اجرايي)

 )و اجرايي فني (معاون امور نظام فرسيدجواد قانع

 سهيال شريعتي

 رضا اميني

 امير جهانشاهي


