
 1400لیست قیمت حفر چاه رد مناطق مختلف از نظر رتاکم شهر کاشان رد سال 

   ردیف   رشح     واحد    تومانبلغ هب  

180000 
180000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب زمین رنم  ۹ هب متراژ ۳*۳انبار 

   حفر میله چاه   

   1 

         160000   
 160000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

  متر مکعب 20هب متراژ 4*4انبار 
   حفر میله چاه 

   2 

110000 
110000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب ۳8هب متراژ حدودا5*5انبار

   حفر میله چاه   

  3 

110000 
110000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب 64راژ حدودا هب مت  6*6انبار 

   حفر میله چاه   

  4 

110000 
110000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب ۱00هب متراژ حدودا  7*7انبار 
   حفر میله چاه  

   هم همین قیمت محا سبه می شود. 7*7ابعاد انبار بیشتر از  

  5 

200000 
200000 

   ره متر مکعب 

   متر طولره  

متر مکعب زمین متوسط۹هب متراژ ۳*۳انبار 

   حفر میله چاه زمین متوسط   

  6 

180000 
180000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب  20هب متراژ حدودا 4*4انبار 

   حفر میله چاه  

  7 



 

130000 
130000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب ۳8هب متراژ حدودا5*5انبار

   حفر میله چاه  

  8 

130000 
130000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

   متر مکعب 64هب متراژ حدودا  6*6انبار  

   حفر میله چاه 

   9 

  130000 
  130000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر  100هب متراژ حدودا  7*7انبار 

 حفر میله چاه  مکعب

10 

250000 
250000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب زمین سخت ۹هب متراژ ۳*۳انبار 

 حفر میله چاه سخت  

  11 

240000 
  240000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

  متر مکعب 20هب متراژ 4*4انبار 
   حفر میله چاه

  12 

160000 
  160000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب ۳8هب متراژ حدودا5*5انبار

   حفر میله چاه  

  13 

160000 
160000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب 64هب متراژ حدودا  6*6انبار 

   له چاهحفر می   

  14 

160000 
160000 

   ره متر مکعب 

   ره متر طول 

متر مکعب۱00هب متراژ حدودا  7*7انبار 

   حفر میله چاه  

  15 

 16   حفر تونل داخل انبار ره متر مکعب قیمت فی ره متر مکعب هب قیمت انبار محاسبه شود. 



 
 1400با دست رد سال  لیست قیمت تخریب کاری دیوار آرجی با سیمان و بتن سقف با سقف بتنی و پی کنی و گودکنی

  
  

   ردیف   رشح     واحد    تومانهب  مبلغ 

 17   متر رد زمین اهی سخت 2پی کنی ات عمق     متر مکعب  65000
 18  متر رد زمین اهی رنم  2پی کنی ات عمق     متر مکعب  45000
 19   طبقه 4دست گاه کمپرسور رد ارتفاع  سانتی متر با ۳5تخریب کاری دیوار آرجی     متر طول  50000
 20   طبقه2سانتی متر با دست گاه کمپرسور رد ارتفاع  35تخریب کاری دیوار آرجی     متر طول  40000
 21   سانت 40بتن سخت سقف با ضخامت  تخریب    ره متر رمبع  65000
 22   طبقه 4دست رد ارتفاعدیوار آرجی با  تخریب    متر طول  35000
 23   طبقه 2دیوار آرجی با دست رد ارتفاع تخریب    متر طول  30000

 24   سانت 60بتن سخت و صفحه ستون ات عمق رعض  تخریب    متر مکعب  110000
 25   متر خاک رنم  50گودکنی با دست و خاکبرداری ات طول     متر مکعب  40000
   متر خاک سخت 50گودکنی با دست و خاکبرداری ات طول      متر مکعب  65000

   رفغون خاک دارد. 25ضمنا ره یک متر مکعب خاکبرداری  

26 


