
  

 

 بسمه تعالی 

 گل گهر توسعه آهن و فوالد شرکت  
 

 سیستم آبیاری تحت فشار 
 -*  توسعه آهن و فوالد گل گهر سایت شرکت *  -
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می بایست قبل از ارائه قیمت نسبت به بازدید از شرکت و مشاهده محل و حجم کار    ا کلیه شرکت ه

 اقدام نمایند . 

 

 پرداخت صورتحساب مقدارخدمات ) کار( انجام شده خواهد بود. مالک جهت 

 

 مقدمه-1

هستی با آب جلوه می يابد تمدنها در کنار منابع آب شکل می گیرند وبا وجود آن تداوم می يابند . هیچ چیززب بززدون آب  نززده نیسزز  . 

هیچ شهروندی چه در کشور ما وچه در کل دنیززا اگر بتوانیم آب و نقش آن را در  ندگی وتو لید برسی کنیم در اين صورت نمی شود 

هیچگاه به حقوق ديگری تجاو  کند. بدون وجود آب هیچ عمل بیوشیمیايی وبیوفیبيکی به وجود نمی آيد وانرژی تولید نمی شود هیچ 

رصد بعضززی ا  د 90درصد و ن انسان را آب تشکیل می دهد و 70تولیدی صورت نمی گیرد وهیچ وجودی قادر به ادامه حیات نیس  .

میلیززارد متززر   130محصوالت کشاور ی ا  آب تشکیل شده اس . منابع آب قابل استحصال ا  ذخاير سطحی و  ير مینی کشور حززدود  

میلیارد مترمکعب آن در بخززش کشززاور ی مصززرو مززی شززود رانززدمان مصززرو آب در بخززش کشززاور ی   72مکعب اس . که حدود  

ب استحصالی در مسیر انتقال به مبرعه تلف مززی گززردد اگززر بززه فکززر صززرفه جززويی در درصد بوده اس  وقسم  اعظم آ  32-30حدود

مصرو و استفاده بهینه ا  آب نباشیم در آينده با کمبود آب و يا بی آبی روبرو خواهیم شد امرو ه توسززعه اقتصززادی در گززرو مززديري  

ديگر نمیتوانیم به ا ای هر هکتار چند هززبار متززر مکعززب صحیح استفاده ا  منابع آب اس  با توجه به نقش آب در محیط  يس  امرو ه  

میلززی  860آب مصرفی نیا  داريم بايد بگويیم به ا ای هر کیلوگرم محصول چند لیتر آب مصرو می کنیم متوسط بارش سالیانه جهززان 

خشک محسوب می شززود کززه در میلی متر بارندگی سالیانه جب مناطق خشک ونیمه  240متر در سال می باشد و کشور ما ايران با حدود 

اين مناطق عموماً آب ال م محصوالت کشاور ی ا  طريق آبیاری تامین می شود در کشورهايی که توسعه سززطح  يززر کشزز  بززه علزز  

محدود بودن منابع آبی مقدور نمی باشد با استفاده ا  روشهای پیشرفته آبیاری تح  فشار میبان مصرو در واحد سطح را به مقدار قابل 

هی کاهش داده اند و با صرفه جويی در مصرو آب  مینهای بیشتری را  ير کش  در آورده اند سیستم هززای آبیززاری تحزز  فشززار توج

يکی ا  پیشرفته ترين روشهای آبیاری اس  که اکنون در خدم  کشاور ی مدرن درآمده اس  در اين روش عالوه بر صرفه جويی در 

یکی محصول بیشتری تولید می شود . آبیاری تح  فشار به دو روش آبیاری بارانی و آبیاری میبان مصرو آب به عل  ساير مبايای تکن

  قطره ای تقسیم می شود.

 

 منطقه  و آب و هوایی  موقعيت جغرافيایی  -1

و   تهران کیلومتری  960اس . اين شهر در   شهرستان سیرجان و مرکب استان کرمان شهری در جنوب غربی سیرجان

  ساالنه   بارندگی  سطمتو  و  ٪36رطوب  متوسط آن   .قلیم سیرجان نیمه بیابانی اس   .قرار دارد کرمان کیلومتری16۵

شهرستان   در گل گهر .تابستان های نسبتاً گرم با شبهای تابستانی خنک و مستان های سرد دارد  .اس   مترمیلی  160

 .اس شیرا  واقع شده  -کیلومتری جاده سیرجان ۵۵، سیرجان

نظر   مورد  منطقه   -سیرجان-کرمانشهرستان    در  3222470فیايی:  جغرا  و عرض  3399۵۵با طول جغرافیايی:  پروژه 

 واقع شده اس .  گهر گل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86


  

 
 

 
 مشخصات پالن و توپو گرافی طرح-
 . برنامه ريبی شده اس  و فضای سبب  انواع درختان  آبیاری  جه اس  که   هکتار 11.۵ روژه مورد نظر شاملپ

 

   و مشخصات آن سيستم آبياري انتخابی-2

  هر رو نه  یبرا  تربرساع ی ل    30  یدببا    بابلرهايی  همچنین ا   هايی با سايب های مختلف در لترال ها ولوله  طرح ا     ن يدر ا

  لیتر بر ساع    4در بعضی قسم  ها ا  قطره چکان هايی با دبی  و  متر    3  پاشش و در بعضی قسم  ها ا  آبپاش هايی با قطر  

   بصورت تیپ بندی که در نقشه نشان داده شده اس  ، در نظر گرفته شده اس .



  

 راندمان سيستم  و محاسبه آن:-

ره کنواختی برای سیستم قطي. مقدار ضريب می گیردراندمان آبیاری با توجه به ضريب يکنواختی و نسب  انتقال تعیین 

 در   که هبدس  آمد 1نسب  انتقال  و درصد 90ای 
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 ریزي آبياري  برنامه-3

و بززا پمپززاژ مجززدد  بززه  ره یزز ذخ بززرای ذخیززره آب قززبال در محززل پززروژه موجززود بززوده اسزز  ، کززه  یدر اسززتخر مربوطززه هحقابزز 

 . دیصل و به مصرو خواهد رسمت یاریآب ستمیس یو لوله ها ونیلتراسیف

 . باشدیم رو    3برای  یاریدور آبتوجه : 

 ساعته برای هر شیف  در نظر گرفته شده اس . ۵شیف  با مدت  مان آبیاری  هش در هر بار آبگیری استخر ، 

 

 

 شیفت دبی)لیتربرثانیه(  شیر فلکه 

1-2-3-4-5 21.89 1 

6-7-8-9-10-11-12 19.84 2 

25-26 19.5 3 

13-14-15-16 19.91 4 

17-18 19.96 5 

19-20 18.62 6 

21-22 19.79 7 

23-24 17.85 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 لترالها و مانيفولدها  محاسبات هيدروليكی-4
معادل ساس  و  هبرا  وقطرلترال  طول  محاسبات  ويلیامب  دو  مین  مانیفولدها  هیبن  هر  ومشخصات    انجامبرای 

باشد   ارائه  يک و دو  (6جدول شماره )آنهادر متفاوت  هايامانیفولدهادرطرح  لترال  میشود. درصورتی که طول 

 يک جداگانه ارائه شود.محاسبات هر

 

 نتايج محاسبات  بحرانی ترين مسیرهیدرولیکی   -(9جدول)

شماره شيفت
قطراسمی 

)ميليمتر(

قطر 

)ميليمتر(
طول )متر(

فاصله 

ردیف متر

فاصله 

روي 

ردیف متر

دبی لوله 

)ليتر در 

ثانيه(

اختالف ارتفاع 

)متر(

Hf مجاز 

)متر(

Hf واقعی 

)متر(
افت تجمعیPin )متر(Pout )متر(V )متردرثانيه(

A-B20.0016.0045.000.19-0.502.451.300.9420.0020.721.30

B-C50.0044.2010.001.000.001.870.050.6520.7220.761.34

C-D50.0044.20120.001.00-0.501.801.510.6520.7621.642.85

D-E75.0067.8070.004.20-0.201.051.561.1621.6422.714.41

E-F90.0079.4050.008.15-0.200.751.761.6522.7123.936.17

F-G125.00113.605.0015.210.000.080.101.5023.9324.006.27

G-H160.00147.60450.0019.79-2.506.754.001.1624.0025.7510.27

H-I160.00147.60225.0019.791.003.382.001.1625.7527.7612.27

I-J160.00147.60255.0019.79-1.003.832.271.1627.7628.9614.54

J-K160.00147.60500.0019.795.007.504.451.1628.9634.7918.99

D-P160.00147.60210.0019.79-0.753.151.871.1634.7935.8220.86

0.3521.21

7

 
 

 

 يبراي پمپ قطره ا محاسبات فشار در ایستگاه کنترل مرکزي-5

 
ارتفاع آب)ارتفاع استخر+چاهک( + +  فشار خالص + افت اتصاالت و فرسودگی پمپ    =فشار نهایی  

 ضریب اطمينان پمپ + افت کنترل مرکزي

 
 

35.82 + 4.2 + 6 + 10  = 55.99+ 10%( 55.99) = 61.59 
 
 

 

 



  

 مشخصات موتور، پمپ و فيلتراسيون)قطره اي(-6

 مشخصات الكتروپمپ  -11-1

 مشخصات پمپ  -(10جدول)

 62 فشار خروجی )متر( 1

 72 ( دبی ) مترمکعب درساع  2

 BPH 9A 243/2 +384/3  مدل 3

 پمپیران کارخانه سا نده  4

 2900 دور موتور )دور بر دقیقه(  ۵

 12 قطر چاه اينچ 6

 ۵ قطر لوله اينچ  7

 7۵ راندمان پمپ )درصد(  8

 

 مشخصات الكتروموتور  -(11جدول)

 پمپیران کارخانه سا نده 

 ۵2 شدت جريان)آمپر( 

 33 ( قدرت الکتروموتور )اسب بخار

 24 قدرت الکتروموتور )کیلو وات( 

 کلید با اتصال ستاره مثلث نوع اتصال کلید  

 
  

 محاسبات ميزان آب مصرفی -7      

  ير ارائه میشود: محاسبات استخر به شرحرو  ،   3و دور آبیاری   دبی شیف  هابر اساس 

20 L/S   میانگین دبی شیفت ها   

 تعداد شیفت ها  شیفت  8 

 ساعت آبیاری هر شیفت   ساعت  5

 : متر مکعب بر ساعت آب مصرفی برای هر شیفت 

(20*3.6)*5=360 m^3/hr 

 : شیفت 8مکعب بر ساعت آب مصرفی برای  متر

360*8=2880 m^3/hr 

 

 



  

 جدول لیست لوازم و ایستگاه پمپاژ

 واحد  تعداد  شرح رديف 
قیم   

 واحد)ريال( 

قیم   

 کل)ريال(

   متر 7,000 لیتر در ساع    30بابلر  1

   متر 710 درجه 180قرمب  A10آبپاش هانتر  2

   متر 24,300 لیتربرساع    4متر و دبی 0.۵قطره چکاتدار با فاصله 16لوله  3

   متر 16,6۵0 20لوله   4

   متر 1۵,200 16لوله   ۵

   متر 20 میلیمتری  ۵0سوپاپ هوا  6

   متر 1,700 میلیمتر  160بقطر  PE80 ,6 atmلوله   7

   متر ۵10 میلیمتر  12۵بقطر  PE80 ,6 atmلوله   8

   متر 140 میلیمتر 110بقطر  PE80 ,6 atmلوله   9

   متر 700 میلیمتر  90بقطر  PE80 ,6 atmلوله   10

   متر 660 میلیمتر  7۵بقطر  PE80 ,6 atmلوله   11

   متر 700 میلیمتر  63بقطر  PE80 ,6 atmلوله   12

   متر 4,100 میلیمتر  ۵0بقطر  PE80 ,6 atmلوله   13

   متر 20 میلیمتر  ۵0سانتی متری بقطر  100لوله رايبر پلیمری 14

   عدد 320 میلیمتر باواشر  20بس  ابتدايی پلی اتیلن  1۵

   عدد 1,100 میلیمتر باواشر  16بس  ابتدايی پلی اتیلن  16

   عدد 2 7۵*    2"شیر گی  دار   17

   ددع ۵ 63*    2"شیر گی  دار   18

   عدد 33 ۵0*   1-2/1"شیر گی  دار   19

   عدد 3۵0 20رابط پلی اتیلن   20

   عدد 1,200    16رابط پلی اتیلن   21

   عدد 320 20کورکن  22

   عدد 1,260 16کور کن  23

   عدد 3,610 20*16*20سه راهی   24

   عدد 3,400 16سه راهی   2۵

   عدد 1 3"اتصال نر  26

   عدد 2 2-1/2"ر اتصال ن 27

   عدد 1 2"اتصال نر  28

   عدد 16 1-1/2"اتصال نر  29

   عدد ۵ 2-1/2"چپقی  30

   عدد 6 2"چپقی  31

   عدد ۵۵ 1-2/1"چپقی  32

   عدد 20 میلیمتری  ۵0بوش   33

   عدد 1 میلیمتر  160در پوش فلبی  34



  

   عدد 2 میلیمتر  12۵در پوش پلی اتیلن  3۵

   عدد 3 میلیمتر  90پلی اتیلن در پوش  36

   عدد 10 میلیمتر  7۵در پوش پلی اتیلن  37

   عدد 11 میلیمتر  63در پوش پلی اتیلن  38

   عدد 93 میلیمتر  ۵0در پوش پلی اتیلن  39

   عدد 2 12۵*160تبديل   40

   عدد 3 90*110تبديل پیچی   41

   عدد 1 110*12۵تبديل پیچی   42

   عدد 1 ۵به  6نجدار  تبديل فلبی فل  43

   عدد 2 ۵0*  63رابط  44

   عدد 4 ۵0*  7۵رابط  4۵

   عدد 4 7۵*  90رابط  46

   عدد 1 63*  90رابط  47

   عدد 1 90*12۵رابط  48

   عدد 2 63*7۵رابط  49

   عدد ۵ 7۵رابط  ۵0

   عدد ۵   63رابط  ۵1

   عدد 10 ۵0رابط  ۵2

   دعد 2 160شیر فلکه سايب  ۵3

   عدد 3 12۵شیر فلکه سايب  ۵4

   عدد 2 110شیر فلکه سايب  ۵۵

   عدد 4 90شیر فلکه سايب  ۵6

   عدد 3 7۵شیر فلکه سايب  ۵7

   عدد 2 63شیر فلکه سايب  ۵8

   عدد 3 ۵0شیر فلکه سايب  ۵9

   عدد 3 160*   90کمربند پلی اتیلن    60

   دعد 4 160*   7۵کمربند پلی اتیلن    61

   عدد 20 160*۵0کمربند پلی اتیلن    62

   عدد 2 12۵*   90کمربند پلی اتیلن    63

   عدد 2 12۵*   7۵کمربند پلی اتیلن    64

   عدد 3 12۵*   63کمربند پلی اتیلن    6۵

   عدد 18 12۵*   ۵0کمربند پلی اتیلن    66

   عدد 1 110*   63کمربند پلی اتیلن    67

   عدد 6 110*   ۵0اتیلن    کمربند پلی  68

   عدد 2 90*   63کمربند پلی اتیلن    69

   عدد 20 90*   ۵0کمربند پلی اتیلن    70

   عدد 3 7۵*   63کمربند پلی اتیلن    71



  

   عدد 14 ۵0*   63کمربند پلی اتیلن    72

   عدد 2 7۵*   ۵0کمربند پلی اتیلن    73

   عدد 3 ۵0*   ۵0کمربند پلی اتیلن    74

   عدد 710 ۵0*1/2کمربند پلی اتیلن    7۵

   عدد 2 فلنجدار  160سه راه چدنی   76

   عدد 2 فلنجدار   160*110*160سه راه چدنی   77

   عدد 1 فلنجدار   160*12۵*160سه راه چدنی   78

   عدد 1 160سه راه جوشی   79

   عدد ۵ 7۵*۵0*7۵سه راه پیچی   80

   عدد 3 ۵0سه راه پیچی   81

   عدد 1 7۵سه راه پیچی   82

   عدد 13 ۵0*2/ 1*۵0سه راه پیچی   83

   عدد 8 160 انو جوشی  84

   عدد 16 ۵0 انو پیچی  8۵

   عدد 4 90 انو پیچی  86

   عدد 4 7۵ انو پیچی  87

   عدد 1۵0 10*  16پیچ و مهره  88

   عدد 1۵0 8*  16پیچ و مهره  89

   عدد 14 160رينگ و فلنج  90

   عدد ۵ 12۵رينگ و فلنج  91

   عدد 2 110رينگ و فلنج  92

   عدد 8 90رابط فلنجدار   93

   عدد 6 7۵رابط فلنجدار   94

   عدد 4 63رابط فلنجدار   9۵

   عدد 6 ۵0رابط فلنجدار   96

   عدد 1 3"مغبی  97

   عدد 1 2-1/2"مغبی  98

   عدد 4 2"مغبی  99

   عدد 710 1/2"مغبی  100

   عدد 1۵ 160واشر  101

   عدد 6 12۵واشر  102

   عدد 4 110واشر  103

   عدد 8 90واشر  104

   عدد 6 7۵واشر  10۵

   عدد 4 63واشر  106

   عدد ۵ ۵0واشر  107

   عدد ۵0 نوار تفلون  108



  

  جمع

  ( %9مالیات برار ش افبوده )

  جمع کل لوله و اتصاالت ) ريال ( 

Pump BPH 9A 243 /2 +384 /3   

  تابلو برق و کابل 

  ه یبر ثان  تریل 20 یاستخر و بر اساس دب ی برا ونیلتراسیف

  جمع)ريال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1400جدول محاسبات اجرايی بر اساس فهرس  بهای آبیاری تح  فشار سال 



  

 واحد  شرح  شماره 
 قیمت واحد 

 به ریال  
 مقدار 

 قیمت کل 

 به ریال 

020101 
میلیمتر   50تا    16قطر  اتیلن، بهوله گذاري با لوله پلي ل

 متر.  0.75و عمق ترانشه تا  
  4,100  مترطول 

020102 
میلیمتر و عمق    63قطر  اتیلن، بهلوله گذاري با لوله پلي 

 متر.   0.75ترانشه تا  
  700  مترطول 

020103 
میلیمتر و عمق    75قطر  اتیلن، بهلوله گذاري با لوله پلي 

 متر.   0.75ه تا  ترانش
  660  مترطول 

020104 
میلیمتر و عمق    90قطر  اتیلن، بهلوله گذاري با لوله پلي 

 متر.   1ترانشه تا  
  700  مترطول 

020105 
میلیمتر و    110قطر  اتیلن، بهلوله گذاري با لوله پلي 

 متر.   1عمق ترانشه تا  
  140  مترطول 

020106 
میلیمتر و    125ر  قطاتیلن، بهلوله گذاري با لوله پلي 

 متر.   1.25عمق ترانشه تا  
  510  مترطول 

020108 
میلیمتر و    160قطر  اتیلن، بهلوله گذاري با لوله پلي 

 متر.   1.25عمق ترانشه تا  
  1,700  مترطول 

20201 
بابت حمل و نصب    020101اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  50تا    16متعلقات پلي اتیلني به قطر  
  884  عدد 

20202 
بابت حمل و نصب    020102اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  63متعلقات پلي اتیلني به قطر  
  23  عدد 

20203 
بابت حمل و نصب    020103اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  75متعلقات پلي اتیلني به قطر  
  44  عدد 

20204 
بابت حمل و نصب    020104اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  90متعلقات پلي اتیلني به قطر  
  39  عدد 

20205 
بابت حمل و نصب    020105اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  110متعلقات پلي اتیلني به قطر  
  10  عدد 

20206 
بابت حمل و نصب    020106اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  125متعلقات پلي اتیلني به قطر  
  29  عدد 

20208 
بابت حمل و نصب    020108اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  160لقات پلي اتیلني به قطر  متع
  27  عدد 

20301 
بابت حمل و نصب    020101اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  50تا    16متعلقات فلزي به قطر  
  791  عدد 



  

20302 
بابت حمل و نصب    020102اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  63متعلقات فلزي به قطر  
  6  عدد 

20303 
بابت حمل و نصب    020103اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  75متعلقات فلزي به قطر  
  5  عدد 

20308 
بابت حمل و نصب    020108اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر  160متعلقات فلزي به قطر  
  18  عدد 

20501 
بابت حمل و نصب شاخه    020101اضافه بها به ردیف  

 میلیمتر 50تا    16اي لوله پلي اتیلني به قطر  
  20  مترطول 

  20  عدد  میلیمتر.  100تا    50حمل و نصب شیر هوا، به قطر 040301

060802 
نصب تابلوي کنترل پمپ، تابلوي ورودي یا تابلوي  

 کیلوگرم.   300خازن از نوع ایستاده تا وزن  
  1  عدد 

070402 
  50تا    32اي، به قطر  نصب شیر فلکه کشویي دنده 

 میلیمتر )یک و یک چهارم تا دو اینچ(.
  40  عدد 

070403 
  100تا    65اي، به قطر  نصب شیر فلکه کشویي دنده 

 میلیمتر )دو و یک دوم تا چهار اینچ(.
  5  عدد 

070501 
  65دار، به قطر تا  نصب شیر فلکه کشویي چدني فلنج

 میلیمتر )دو و یک دوم اینچ(.
  3  عدد 

070502 
یا    80دار، به قطر  نصب شیر فلکه کشویي چدني فلنج

 یا چهار اینچ(.میلیمتر )سه    100
  6  عدد 

070503 
یا    125دار، به قطر  نصب شیر فلکه کشویي چدني فلنج

 میلیمتر )پنج یا شش اینچ(.  150
  5  عدد 

  1  دستگاه  .100-400تا    65-125نصب پمپ در اندازه   071002

  1  دستگاه  اسب بخار.   50تا    7/5نصب الکترو موتور، به قدرت   071102

*071303 
گاه کنترل مرکزي )فیلتراسیون( با ظرفیت  نصب ایست

 متر مکعب در ساعت.   100تا     51
  1  دستگاه 

  710  عدد  آبپاش با پایه، در هر نوع.  080302

  39,500  مترطول  میلیمتر.  16تا    12لوله آبده به قطر   090101

  16,650  مترطول  میلیمتر.   20لوله آبده به قطر   090102

  7,000  عدد  خط از هر نوع. قطره چکان روي   090302

  1,420  عدد  میلیمتر.  16بست ابتدایي فشاري به قطر تا   090401

  1,580  عدد  بست انتهایي. 090403

  8,560  عدد  میلیمتر.   16سه راه، رابط یا تبدیل فشاري به قطر تا   090501

 



  

 1400جدول محاسبات عمرانی بر اساس فهرس  بهای ابنیه سال 

 حد وا  شرح  ردیف
 قیمت واحد 

 به ریال  
 مقدار 

 قیمت کل 

 به ریال 

  80  مترمکعب  برداشت خاک نباتي 1

2 
تهیه و اجراي شفته با خاک مخلوط رودخانه اي و خاک  

 کیلوگرم آهک در متر مکعب  150گل با  
  60  مترمکعب 

3 
کیلوگرم    150تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه با عیار  

 سانتي متر   10سیمان در متر مکعب با ضخامت  
  200  مترمربع 

4 
تهیه و بریدن و خم کاري و کار گذاشتن میله گرد با نمره  

 براي بتن مسلح جهت فندانسیون فیلتراسیون   12
  1,000  کیلوگرم 

5 
کیلوگرم    350تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه با عیار  

 سیمان در متر مکعب 
  50  مترمکعب 

6 
ر عرض جهت منهول  سانتي مت  20بنایي بلوک سیماني  

 هاي شیر آالت 
  150  مترمربع 

  8,000  کیلوگرم  تهیه و اجراي موارد فوالدي جهت اتاقک فیلتراسیون  7

  120  مترمربع  تهیه ورق از نوع کرکره و اجراي آن جهت سقف اتاقک  8

  4,000  کیلوگرم  3با ورق ضخامت    تهیه و نصب درب منهول هاي فلزي 9

 

 آالت اتاقکجدول محاسبات آهن 
 ردیف لیست لوازم  تعداد واحد  وزن قیمت واحد)ریال(  جمع کل)ریال( 

 1 14*14قوطي   42 متر  734.16  

 2 8*6قوطي   200 متر  1512  

 3 4*4قوطي   60 متر  439.2  

 4 1*20*20صفحه   12 عدد  41.28  

 5 1*15*15صفحه   12 عدد  23.22  

 6 لچکي  68 عدد  238  

 40cm 7-2.5  بولت 48 عدد  480  

 8 10*10-12فنس   200 مترمربع  3600  

 9 3*3قوطي   76 متر  207.48  

 10 پیش بیني نشده  725 متر  725  

  
8000.34 

    

 

 جدول کابل و لوا م برقی 



  

قیمت کل 

 )ریال( 

قیمت 

 واحد)ریال( 
 ردیف لیست لوازم  تعداد واحد 

 1 2*1.5کابل   30 متر   

 2 3*150+70کابل آلومینیومي   250 متر   

 3 کلید صنعني یک پل  2 عدد   

 4 پریز صنعتي یک پل  2 عدد   

 5 500نور افکن   2 عدد   

 6 متر(  20اینچ )  1لوله کاندوئیت و گلند  -فلکسیبل 1 مورد   

 جمع کل)ریال(  

 

 جدول محاسبات اجرای کابل و غالو گذاری 
 یفرد لیست لوازم  تعداد واحد  قیمت واحد)ریال(  قیمت کل )ریال(

 1 میلیمتر براي غالف کابل   63لوله   250 متر   

 2 میلیمتر  63رابط    5 عدد   

 3 میلیمتر  63زانویي   2 عدد   

 4 نوار اخطار  250 عدد   

 5 میلیمتر    63کانال کني و پر کردن لوله   250 متر   

 جمع کل)ریال(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه هبينه های طرح 



  

 عنوان فصل  شماره فصل  ردیف 

قیمت کل  

 فصول

شبکه به 

 ریال

 (1400عملیات اجرایی ) بر اساس فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال  

  عملیات لوله گذاري با لوله هاي پلي اتیلن  دوم  1

  عملیات لوله گذاري با لوله هاي پي وي سي  سوم 2

  نصب شیرها چهارم 3

  عملیات خاکي مربوط به لوله گذاري  پنجم 4

  ي تاسیسات برقي اجرا ششم 5

  اجراي تاسیسات مکانیکي هفتم  6

  نصب تجهیزات سیستم  باراني کالسیک هشتم 7

  نصب لوله هاي آبده  نهم 8

  نصب دستگاه هاي آبیاري  دهم  9

  عملیات تخریب  یازدهم  10

  عملیات خاکي با دست  دوازدهم  11

  عملیات خاکي با ماشین سیزدهم  12

  جمع 13

  1400مراني بر اساس فهرست بهاي ابنیه عملیات ع 14

  جمع کل هزینه خرید اقالم پروژه  15

16 Pump BPH 9A 243/2+384/3  

  تابلو برق و کابل  17

  کابل و لوازم برقي  18

  اجراي کابل و غالف گذاري   19

  جمع کل هزینه خرید کنترل مرکزي  20

  جمع کل هزینه پروژه )خرید، حمل و اجرا(  21

22 
جمع هزینه هر هکتار از پروژه  

 )خرید، حمل و اجرا( 
  

 

 

 

 :  طرح شرایط خصوصی  



  

 

 پیمانکار مکلف به رعایت شرایط خصوص مطابق با  تبصره هاي ذیل مي باشد :  

 تامین لوله ، شیرآالت چدني ، اتصاالت پلي اتیلن ، الکترو پمپ و فیلتراسیون 

 

 دراي مجوز از معاونت زیر بنایي کرج     A از کارخانجات با گرید و تجهیزات فیلتراسیون تامین لوله ها    : 1

و اتصاالت پلي اتیلن    مي بایست از یکي از کارخانجات میراب ، هفت تیر و اردستان  چدني    : تامین شیر آالت2

   رود و پارس اتصال شرق کارخانجات پلي ران ، پلي   نیز از

 رایان  تامین الکتروپمپ از شرکت هاي پمپیران و یا : 3

 

 طرح  مشخصات فنی فیلتراسیون اتوماتیک

 

د موارد زیر نیز بایستي قطعاً به انجام نفرم رعایت گرد شایان ذکر است به جز فرم فوق که بایستي کلیه موارد در  

 .د که فیلتراسیون مورد تایید این شرکت باشد نبرس 

 مشخصات فیلترهاي شنالف(

 .د نبایستي تولید گرد 5امت بدنه و ضخ 6اینچ با ضخامت گپ  24فیلترهاي شن  .1

 .میلیمتر باشند  1000بایستي  هبراساس استاندارد بدون پای 24ارتفاع فیلترهاي شن   .2

 .د نمیلیمتر باش  600براساس استاندارد بایستي  24قطر گپ فیلترهاي شن   .3

پچودري جوشکاري مربوط به فیلترهاي شن بایستي به صورت اتوماتیک با دستگاه فیکسچچر از نچوع زیچر    .4

 .باشند 

 هاي رابط لکتورها و لولهب( ک

 د نهاي رابط بایستي از لوله استاندارد تولید گردکلکتورها و لوله .1

 .میلیمتر را داشته باشد  10ها بایستي حداقل ضخامت هاي مصرف شده در کلکتورنجفل  .2

 .ساب نیز بایستي رعایت گرددپهاي کلیه موارد در لوله .3

 .انجام شود CO2بایستي با دستگاه جوش جوشکاري لوله و کلکتورها   .4

 تانک کود ج( 



  

 گردد. تانک کود از نوع پلیمري استفاده .1

 2مربوطه، داراي فیلتچر دیسچکي    کشيلوله  همچنین  تانک کود بایستي مجهز به پمپ تزریق استانداردو .2

 اینچ در خروجي تانک کود باشد.

 باشد. روموتورالکت و میکسر همراه به اتوماتیک تمام تانک کود بایستي  .3

 فیلتراسیون د( شیرهاي

ایچنچ اسچتاندارد و داراي تاییدیچه مرکچز   3  طرفچه  سچه  هیچدرولیک  نچوع  از  یکي  با  فیلتراسیون  شیرهاي .1

 .مکانیزاسیون باشد 

 فیلترهاي اتوماتیکهچ( 

 شوینده و داراي مجوز از مرکز مکانیزاسیون کشاورزي دوبلدار  فیلترهاي دیسکي جک .1

 

 مانتابلو کنترل فرو ( 

 .اختالف فشار و زمان با منوي فارسي باشد ، مجهز به سه حالت دستي بایستيتابلو کنترلر  .1

 هاي تایید و مجوزهاي مربوط جهت کنترل کیفیت نهایي در خروج فیلتراسیونفرم *

 .فرم تاییدیه کنترل کیفیت اولیه جهت لوازم مربوطه براي تولید فیلتراسیون .1

 CNCهاي جوش پالسما و مجهز به فرم تاییدیه بروز توسط دستگاه .2

 .براي لوله و کلکتورها  CO2فرم تاییدیه جوش زیر پودري براي مخازن و جوش  .3

 .فرم تاییدیه سندبالست با زبري استاندارد .4

 UT 6و  PTتایید جوش با تست جوش در مراحل  .5

 میکرون از نوع رنگ الکترواستاتیک 120تایید ضخامت رنگ  .6

اسچتخر بچه همچراه تجهیچزات   ،پمچپ)لوازم مچورد نیچاز    ط در کارخانه توس استاتیک  تست هیدروتاییدیه   .7

 (کنترلي

 

 

 کلیه مشخصات فوق مي بایست توسط دستگاه نظارت بررسي و تایید گردد .  

 

 

 



  

 

 

 

 



  



  

 

 

 


