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 1401در سال  -تعرفه هزینه هاي عملیات اکتشافی

 (حهاي اکتشافیمنظور نمودن در طر براي)

 

 واحد  مشخصات نوع عملیات ردیف 
هزینه واحد  

 )هزار ریال( 
 توضیحات 

 نمونه  برداشت و ترانشه حفر 1

آبرفت،   شیل، و  مارن

 نرم،  و سنگهاي خاك
 بیتومین  و  سنگ زغال

  1530 مکعب  متر

  1800 مکعب  متر سخت سنگ

 نیمه  و  سخت سنگ
 آالت  ماشین با سخت

  1530 -  2160 مکعب  متر

2 
  15حفر چاهک با عمق حدود 

 متر 

سنگ   ل،یمارن و ش 

  خاك،  هاي نرم، آبرفت،

ن یتومیزغال سنگ و ب  

  1530 -  2160 مکعب  متر

  2160 -  2520 مکعب  متر سخت مه یسنگ ن

  2520 -  3060 مکعب  متر سنگ سخت

3 
 گمانه

 ( ريی)مغزه گ

 حدود  عمق تا

 متر   150
 5760 -  7560 متر  براي هر نوع سنگ 

  ز  ا بیش  عمقهاي براي

  حداقل  ارائه متر  400

  ضروري استعالم  سه

 . است

 150 عمق از

 400  حدود تا

 متر 

آبرفت و    ل،یمارن و ش 

هاي   سنگ خاك و 

و نرم  یآهک  

 10620  -  12600 متر 

سنگ هاي مقاوم و  

  ساختارسخت و 

یشناس  ن یزم دهیچیپ  

 12600  -  15300 متر 

4 
 حفاري پودري تا عمق حدود 

 متر  40

ش ا ز  یب  براي عمقهاي 1350 -  1800 متر  ی سنگ نرم و آهک

حداقل   ارائه متر 40

  ضروري استعالم  سه

 . است

 1800 -  2160 متر  سخت  میسنگ ن

 2160 -  3060 متر  سنگ سخت

 10620  -  12600 متر  و مارن  لیش  5
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 واحد  مشخصات نوع عملیات ردیف 
هزینه واحد  

 )هزار ریال( 
 توضیحات 

نمونه   حفر تونل به منظور 

  4برداري با سطح مقطع

  3مترمربع و به طول / حدود  

 متر  200تا حدود  

  در صورت استفاده از  12600  -  18000 متر  ن یتومیزغال سنگ و ب

متر   نگهداري براي هر 

مورد   طول، بر حسب

نرخهاي   درصد  30ا ت

  شیافزا فوق قابل 

 است. 

 18000  -  25200 متر  سنگ سخت

6 

ش  )تونل  با   بیاوکلون  دار( 

مقطع   4  سطح  / و  مربع  متر 

 متر  15طول حدود    به  3حدود  

و   نیتوم یمارن، ب ل،یش 

 زغالسنگ
 7560 - 10260 متر 

از   در صورت استفاده

مورد   نگهداري حسب

قابل    درصد  30تا 

 است. شیافزا
 10260  -  18000 متر  سنگ سخت

 یشگاهیآزمابرداشت نمونه  7

  تعداد  که یدر صورت 360 هر نمونه  ترانشه و چاهک 

  هر  برداري در  نمونه

نمونه   10دوره کمتر از

  طورمقطوع  باشد، به

  یمنظورم  الیر 1000

 شود.

 432 هر نمونه  تونل و اکلون 

 ک یزیژئوف 8
 522  -  720 هر نقطه  ی سنج س یروش مغناط

 ثابت
SP و   IP-RS روش    720  -  882 هر نقطه  

9 

  در ی احداث کارگاه اکتشاف

 به حجم حدود  ی نییتز سنگ

 مترمکعب 2000

  882 مترمکعب  نرم 

 1260 مترمکعب  سخت

  ی لیخ در سنگ هاي

  ش یافزا قابل سخت

 است 

10 
 6جاده سازي )با عرض حدود  

 متر( 

رس،   ل، یمارن، ش 

 آبرفت  مواد نرم و خاك،
  126000 - 180000 لومتر یک

  180000 - 270000 لومتر یک سخت مهی آهک و مواد ن
مواد سخت با استفاده از  

 ه یمواد نار
  360000 - 720000 لومتر یک

  72000 لومتر یک هموار سازي و مرمت جاده 
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 1401در سال  -یاکتشاف اتیبراي عمل ینقشه توپوگراف هیتعرفه ته

 (حهاي اکتشافیمنظور نمودن در طر براي)

 

 مقیاس  ردیف 
مساحت 

 محدوده 
 ن ینوع زم

 واحد 

 محاسبه

  واحد  نهیهز

 ( الی)هزار ر
 حات یتوض

1 5000/1 

 مربع   لومتریک  6تا  
  34200 لومترمربع یک دشت و تپه ماهور 

  36000 لومترمربع یک کوهستان

  6بزرگتر از 

 مربع  لومتر یک

  6نسبت به مازاد   25200 لومترمربع یک دشت و تپه ماهور 

 34200 لومترمربع یک کوهستان مربع  لومتر یک

2 2000/1 
  30بزرگتر از 

 هکتار

از   1620 هکتار دشت براي مساحت کمتر 

  30ل  هکتار ، معاد  30

 شود.  ی منظور م هکتار

 3060 هکتار تپه ماهور 

 4320 هکتار کوهستان

3 1000/1 
  20بزرگتر از 

 هکتار

از   2520 هکتار دشت براي مساحت کمتر 

معادل    20   20هکتار، 

 شود.  ی منظور م هکتار

 4140 هکتار تپه ماهور 

 5580 هکتار کوهستان

4 500/1 
  10بزرگتر از 

 هکتار

از   3780 هکتار دشت براي مساحت کمتر 

معادل  10   10هکتار، 

 شود.  ی منظور م هکتار

 4860 هکتار تپه ماهور 

 6840 هکتار کوهستان

 

 طبق دستورالعمل جداگانه اي قابل اعمال است. ز یمنطقه اي ن بیضرادر صورت لزوم  •
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 1401در سال  -یاکتشاف اتیبراي عمل یشگاهی تعرفه خدمات آزما

 (حهاي اکتشافیمنظور نمودن در طر براي)

 

 نوع خدمات  ز ی نوع آنال ردیف 
  واحد  نهیهز

 ( الی)هزار ر
 حات یتوض

1 

 ی پتروگراف

  720 ی کروسکوپیمقطع نازك م   هی آماده سازي و ته

 900 ی قلی مقطع ص  هی آماده سازي و ته 2
 

 234  - 360 ی نظري سنگ و پتروگراف حیتشر 3

 1440 ی کروسکوپیم حیتشر 4
 

5 
XRD ش یآزما   2520 

XRF شیآزما   3150  

6 
 ییایمیش 

عنصري  10 ییایمیش  زیآنال  3060  

تک عنصري  ییایمیش  زیآنال  756  

کامل زغال سنگ  زیآنال 7  2430  

8 

  و  یکیزیف

 یکیمکان

وزن مخصوص هر نمونه  نییتع  432  

درصد جذب آب  نییتع 9  756  

شی مقاومت در برابر سا نییتع 10  1170  

اشباع نمونه سنگ  نییتع 11  288  

تخلخل سنگ هر نمونه  نییتع 12  522  

مقاومت فشاري تک محوري سنگ خشک  نییتع 13  576  
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 1401در سال  -یاکتشاف اتیبراي عمل یشناس نینقشه زم  هیتعرفه ته

 (حهاي اکتشافیمنظور نمودن در طر براي)

 

 از یامت نوع  عنوان  یف در

1 

 ی نوع ماده معدن

 10 2،3گروه ا،  یمواد معدن

 20 4گروه  یمواد معدن 2

 30 5گروه  یمواد معدن 3

 40 6گروه    یمواد معدن 4

5 

 نقشه  اس یمق

 5 1:250000و  1:10000

6 1:5000 10 

7 1:2000 15 

 20 1:1000و 1:500 8

9 

 منطقه  یتوپوگراف 

 5 دشت

 10 تپه ماهور  10

 15 کوهستان 11

 20 کوهستان سخت و صعب العبور 12

 ی دگیچیپ 13

 شناسی نیزم

 10 ساده

 20 دهیچیپ 14

 100 امتیاز جمع 

 

 
 [24نفرروز  ×    P 5 ارشد پایه نرخ ]       P120     1براي نقشه درجه  -

 [20نفرروز  × P 75/3  کی  پایه   نرخ]       P75      2براي نقشه درجه  -

 [16× نفرروز  P 5/2   ود پایه نرخ ]       P40       3براي نقشه درجه  -

 [16نفرروز  × P 65/1    هس  پایه   نرخ]      P 25       4براي نقشه درجه  -

 85 <امتیاز          1درجه 

 75 <امتیاز ≤85         2درجه 

 65 <امتیاز ≤75         3درجه 

 متیازا ≤ 65         4 درجه

P = 2700000  ریال  


