


 1399ل در سا -تعرفه هزینه هاي عملیات اکتشافی   

 هاي اکتشافی) (براي منظور نمودن در طرح

 واحد مشخصات نوع عملیات ردیف
هزینه واحد (هزار 

 ریال)
 توضیحات

 حفر ترانشه و برداشت نمونه 1

مـــارن و شـــیل، آبرفـــت، خـــاك و 
 سنگ و بیتومین م، زغالسنگهاي نر

 850 متر مکعب

 1000 متر مکعب سنگ سخت

سنگ سخت و نیمه سخت با 
 آالت ماشین

1200-850 متر مکعب

2 
 15حفر چاهک با عمق حدود 

 متر 

هاي نرم، آبرفـت،   مارن و شیل، سنگ
 سنگ و بیتومین خاك، زغال

1200-850 متر مکعب

 1400-1200 متر مکعب سنگ نیمه سخت

 1700-1400 متر مکعب سنگ سخت

3 
گمانه 
گیري)  (مغزه

تا عمق حدود 
 متر 150

3200 متر براي هر نوع سنگ 4200-  
براي عمقهاي 

متر  400بیش از 
ارائه حداقل سه 
استعالم ضروري 

 است.

ــق   150از عم
 400 حدود تا

 متر

مــارن و شــیل، آبرفــت و خــاك و    
 هاي آهکی و نرم سنگ

-7000  5900 متر  

هاي مقاوم و سـخت و سـاختار    سنگ
 شناسیپیچیده زمین

7000 متر 8500-  

4 
حفاري پودري تا عمق حدود 

 متر40

750 متر سنگ نرم و آهکی براي عمقهاي  -1000 
متر  40بیش از 

ارائه حداقل سه 
استعالم ضروري 

 است.

1000 -1200 متر سنگ نیم سخت  

 1700- 1200 مترسنگ سخت 

5 

حفر تونل به منظور 
برداري با سطح مقطع  نمونه

مترمربع و به طول  3/4حدود 
 متر 200تا حدود 

5900 متر شیل و مارن 7000- در صورت استفاده از  
نگهداري براي هر 
متر طول، بر حسب 

درصد  30مورد تا 
نرخهاي فوق قابل 

 افزایش است.

7000 متر زغال سنگ و بیتومین 10000-  

 14000- 10000 متر سنگ سخت



6 
دار) با سطح  اوکلون (تونل شیب

متر مربع و  3/4مقطع حدود 
   متر 15به طول حدود 

شیل،  مارن،  بیتومین و زغالسنگ             متر            5700-4200        در صورت استفاده 
                                                                                                از نگهداري حسب

درصد  30مورد تا 
 قابل افزایش است.

5700 متر سنگ سخت 10000-  

 ونه آزمایشگاهیبرداشت نم 7

در صورتیکه تعداد  200 هر نمونه ترانشه و چاهک
برداري در  نمونه

هر دوره کمتر از 
نمونه باشد، به 10
 1000مقطوع طور
 شود. نظورمیم ریال

 تونل و اکلون
 240 هر نمونه

 ژئوفیزیک 8
290 هر نقطه سنجی روش مغناطیس  400-  

-490 400 هر نقطه  SPو  IP-RSروش  ثابت  

9 
احداث کارگاه اکتشافی در 
سنگ تزیینی به حجم حدود 

 مترمکعب 2000

 490 مترمکعب نرم

 700 مترمکعب سخت

هاي  در سنگ
خیلی سخت 
قابل افزایش 

 است

10 
 6جاده سازي (با عرض حدود 

 متر)

مارن، شیل، رس، خاك، مواد نرم و 
 آبرفت

 کیلومتر
70000-100000

-100000 کیلومتر سخت آهک و مواد نیمه 150000 

200000 کیلومتر مواد سخت با استفاده از مواد ناریه -400000 

40000 کیلومتر هموار سازي و مرمت جاده

در صورت لزوم ضرایب منطقه اي نیز طبق دستورالعمل جداگانه قابل اعمال است.  



 

                                 

                     

 1399در سال  -تعرفه تهیه نقشه توپوگرافی براي عملیات اکتشافی                                

 هاي اکتشافی) (براي منظور نمودن در طرح

 نوع زمین  مساحت محدوده مقیاس ردیف
واحد 
 محاسبه

 توضیحات هزینه واحد(هزار ریال) 

1 5000/1  

 کیلومتر مربع 6تا 
 19000 کیلومترمربع دشت و تپه ماهور

  
 20000 کیلومترمربع کوهستان

 6بزرگتر از 
 کیلومتر مربع

کیلومتر  6نسبت به مازاد  14000 کیلومترمربع دشت و تپه ماهور
 19000 کیلومترمربع کوهستان مربع

2 2000/1  
 30بزرگتر از 
 هکتار

 900 هکتار دشت
 30براي مساحت کمتر از 

هکتار  30، معادل هکتار
 منظور می شود.

 1700 هکتار تپه ماهور

 2400 هکتار کوهستان

3 1000/1  
 20بزرگتر از 
 هکتار

 1400 هکتار دشت
 20براي مساحت کمتر از 

هکتار  20هکتار، معادل 
 منظور می شود.

 2300 هکتار تپه ماهور

 3100 ارهکت کوهستان

4 500/1  
 10بزرگتر از 
 هکتار

 2100 هکتار دشت
 10براي مساحت کمتر از 

هکتار  10هکتار، معادل 
 منظور می شود.

 2700 هکتار تپه ماهور

 3800 هکتار کوهستان

 

 اي قابل اعمال است. اي نیز طبق دستورالعمل جداگانه در صورت لزوم ضرایب منطقه

 

                                   



                                

 

 

 

 1399در سال  -شناسی براي عملیات اکتشافی تعرفه تهیه نقشه زمین                                   

 هاي اکتشافی) (براي منظور نمودن در طرح                                              

 مقیاس ردیف
تنوع واحدهاي 

 شناسیینزم
 واحد محاسبه

 هزینه واحد               

 (هزار ریال) 
 توضیحات

1 5000/1  بدون برداشت زمینی 17500 کیلومترمربع  

2 2000/1  
-970 700 هکتار ساده  

  
 1700- 970 هکتار پیچیده

3 1000/1  
 1650- 970 هکتار ساده

  
 2100- 2900 هکتار پیچیده

4 500/1  
 10بـــراي مســـاحت کمتـــر از  2000- 1350 هکتار ساده

هکتار منظـور   10، معادل هکتار
 3200- 2000 هکتار پیچیده می شود.

      

 اي قابل اعمال است. اي نیز طبق دستورالعمل جداگانه در صورت لزوم ضرایب منطقه

 

 

 

 

 

 

 



 1399در سال -ي عملیات اکتشافی تعرفه خدمات آزمایشگاهی برا                              
 هاي اکتشافی) (براي منظور نمودن در طرح

 نوع خدمات نوع آنالیز ردیف
 هزینه هر نمونه 

 (هزار ریال)
 توضیحات

1 

 پتروگرافی

  400 آماده سازي و تهیه مقطع نازك میکروسکوپی

  500 آماده سازي و تهیه مقطع صیقلی 2

 130-200 تشریح نظري سنگ و پتروگرافی 3
 

  800 تشریح میکروسکوپی 4

5 
  XRD 1400آزمایش 

  XRF 1750آزمایش 

6 
 شیمیایی

  1700 عنصري 10آنالیز شیمیایی 

  420 آنالیز شیمیایی تک عنصري

  1350 سنگ آنالیز کامل زغال 7

8 

فیزیکی و 

 مکانیکی

  240 وزن مخصوص هر نمونهتعیین 

  420 تعیین درصد جذب آب 9

  650 تعیین مقاومت در برابر سایش 10

  160 تعیین اشباع نمونه سنگ 11

  290 تعیین تخلخل سنگ هر نمونه 12

  320 تعیین مقاومت فشاري تک محوري سنگ خشک  13

     

 شود. بندي و حمل نمونه اضافه می در مناطقی که آزمایشگاه وجود ندارد هزینه بسته
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