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 واحد سنجش کارکرد  شرح عملیات 
 -مبلغ کارمزد به ازای هر واحد

 ریال

    هکتارهکتار  آبیاری قطره ای و تیپ مزارع و باغ مادری و نهالستانآبیاری قطره ای و تیپ مزارع و باغ مادری و نهالستان  11

    هکتارهکتار  آبیاری غرقابی باغ مادری  و مزارعآبیاری غرقابی باغ مادری  و مزارع  22

    مکعبمکعبمتر متر   ضد عفونی مواد بستر کشت از طریق جوشاندن در آب و انتقال مواد به داخل گلخانهضد عفونی مواد بستر کشت از طریق جوشاندن در آب و انتقال مواد به داخل گلخانه  33

    گلدانگلدان  عملیات آماده سازی بستر کاشت ، پر کردن گلدان و کاشت نهال در گلخانه قرنطینه عملیات آماده سازی بستر کاشت ، پر کردن گلدان و کاشت نهال در گلخانه قرنطینه   44

    گلدانگلدان  هرس ریشه و تعویض گلدان بزرگ در اسکرین هاوسهرس ریشه و تعویض گلدان بزرگ در اسکرین هاوس  55

66  
عملیات برداشت شاخه از باغ مادری، قلمه گیری ، زخم زنی، بسته بندی در گلخانه تکثیر ، عملیات برداشت شاخه از باغ مادری، قلمه گیری ، زخم زنی، بسته بندی در گلخانه تکثیر ، 

  انتقال به نهالستان ، کاشت قلمه انتقال به نهالستان ، کاشت قلمه 
    قلمهقلمه

    اصلهاصله  کاشت پایه کشت بافتی در نهالستانکاشت پایه کشت بافتی در نهالستان  77

88  
عملیات داشت شامل ، جابجایی گلدان، آبیاری دستی و مبارزه با آفات و بیماریها در گلخانه عملیات داشت شامل ، جابجایی گلدان، آبیاری دستی و مبارزه با آفات و بیماریها در گلخانه 

  اسکرین هاوساسکرین هاوس  ––قرنطینه قرنطینه 
    گلدانگلدان

    گلدانگلدان  عملیات گل چینی یا قیم زنی یا جمع آوری برگ در گلخانه اسکرین هاوسعملیات گل چینی یا قیم زنی یا جمع آوری برگ در گلخانه اسکرین هاوس  99

    اصلهاصله  عملیات برداشت پایه های ریشه دار درختان مادری و انتقال به نهالستان و کاشت نهال عملیات برداشت پایه های ریشه دار درختان مادری و انتقال به نهالستان و کاشت نهال   1111

1111  
بندی، برگ گیری و بندی، برگ گیری و عملیات برداشت شاخه پیوندی در باغ مادری ، انتقال شاخه به سالن بسته عملیات برداشت شاخه پیوندی در باغ مادری ، انتقال شاخه به سالن بسته 

  ضد عفونیضد عفونی
    عددعدد

    هکتارهکتار  عملیات سربرداری نهال و بازکردن پالستیک پیوند و چسب زنی در نهالستان عملیات سربرداری نهال و بازکردن پالستیک پیوند و چسب زنی در نهالستان   1212

    اصلهاصله  هرس زمستانه درختان مادری ، چسب زنی و جمع آوری شاخههرس زمستانه درختان مادری ، چسب زنی و جمع آوری شاخه  1313

    هکتارهکتار  های هرز به صورت دستی داخل نهالستان و باغاتهای هرز به صورت دستی داخل نهالستان و باغاتمبارزه با علفمبارزه با علف  1414

    اصلهاصله  شامل گل چینی یا حذف پاجوش یا قیم زنی در باغ مادریشامل گل چینی یا حذف پاجوش یا قیم زنی در باغ مادریعملیات داشت عملیات داشت   1515

    هکتارهکتار  عملیات خاکدهی پایه های سیب و به در باغ مادریعملیات خاکدهی پایه های سیب و به در باغ مادری  1616

    اصلهاصله  حفر چاله ، انتقال و کاشت نهال و تسطیح تشتک نهال در باغ مادریحفر چاله ، انتقال و کاشت نهال و تسطیح تشتک نهال در باغ مادری  1717

    هکتارهکتار  عملیات حفر شیار و شن ریزی در نهالستان با دستگاه شن ریزعملیات حفر شیار و شن ریزی در نهالستان با دستگاه شن ریز  1818

    هکتارهکتار  مبارزه شمیایی با علف های هرز باغات و مزارعمبارزه شمیایی با علف های هرز باغات و مزارع  1919

2121  
رنگ آمیزی و چسب زنی تنه درخت جهت جلوگیری از آفتابسوختگی درختان باغ رنگ آمیزی و چسب زنی تنه درخت جهت جلوگیری از آفتابسوختگی درختان باغ 

  مادریمادری
    اصلهاصله

    هکتارهکتار  ها و مزارعها و مزارعنگهبانی از تاسیسات، ابنیه ، چاهنگهبانی از تاسیسات، ابنیه ، چاه  2121

2222  
عملیات مربوط به نصب اتصاالت آبیاری نواری تیپ به لوله فرعی از قبیل نصب شیر  و واشر و عملیات مربوط به نصب اتصاالت آبیاری نواری تیپ به لوله فرعی از قبیل نصب شیر  و واشر و 

  تنظیم نمودن تیپ روی پشته و ... تنظیم نمودن تیپ روی پشته و ... 
    هکتارهکتار

    هکتارهکتار  نصب لوله های اصلی و فرعی و پمپاژ در سیستم آبیاری تیپنصب لوله های اصلی و فرعی و پمپاژ در سیستم آبیاری تیپ  2323

    هکتارهکتار  بیرون کشیدن تیپ از زیر خاکبیرون کشیدن تیپ از زیر خاک  2424

    اصلهاصله  پیوندزنی پایه های نهالستان توسط پیوند زن پیوندزنی پایه های نهالستان توسط پیوند زن   2525
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 کارکرد 

مبلغ کارمزد به ازای 

 هر واحد

    هکتارهکتار  کودریزی در داخل چال کود و یا شیار کود و پرکردن چاله ها در باغ مادری کودریزی در داخل چال کود و یا شیار کود و پرکردن چاله ها در باغ مادری   2626

    هکتارهکتار  قلمه در نهالستانقلمه در نهالستانعملیات پیاده سازی نقشه و خط ریزی جهت کشت نهال ،پایه ها و عملیات پیاده سازی نقشه و خط ریزی جهت کشت نهال ،پایه ها و   2727

2828  
عملیات مربوط به سیلوی ذرت علوفه ای )نظارت بر ذخیره سازی و یا بارگیری ، کشیدن آب سیلو ، عملیات مربوط به سیلوی ذرت علوفه ای )نظارت بر ذخیره سازی و یا بارگیری ، کشیدن آب سیلو ، 

  پالستیک کشی ، کاهگل ، چادر کشی و آجر چینی (پالستیک کشی ، کاهگل ، چادر کشی و آجر چینی (
    تنتن

    کیلوگرمکیلوگرم  کار در انبار مواد ) جابجایی و چیدمان کیسه کود ، سم و بذر و ...(کار در انبار مواد ) جابجایی و چیدمان کیسه کود ، سم و بذر و ...(  2929

    متر مربعمتر مربع  الیروبی استخر ، جوی های انتقال آب و حوضچه های پمپاژالیروبی استخر ، جوی های انتقال آب و حوضچه های پمپاژکارگر کارگر   3131

    هکتارهکتار  عملیات سمپاشی و محلولپاشی در مزارع و باغات با سمپاش توربوالینر و یا سمپاش پشت تراکتوریعملیات سمپاشی و محلولپاشی در مزارع و باغات با سمپاش توربوالینر و یا سمپاش پشت تراکتوری  3131

    اصلهاصله  جوشگیری و تک شاخه کردن نهال در نهالستانجوشگیری و تک شاخه کردن نهال در نهالستان  3232

    اصلهاصله  عملیات خوابانیدن پایه های مادری در باغعملیات خوابانیدن پایه های مادری در باغ  3333

    هکتارهکتار  عملیات کاشت محصوالت زراعی )گندم و جو و ذرت و ...( با خطی کار  یا ردیفکارعملیات کاشت محصوالت زراعی )گندم و جو و ذرت و ...( با خطی کار  یا ردیفکار  3434

    هکتارهکتار  عملیات واکاری مزارع ذرتعملیات واکاری مزارع ذرت  3535

    تنتن  عملیات بسته بندی با دستگاه و  بارگیری پرس  )کاه و کلش( عملیات بسته بندی با دستگاه و  بارگیری پرس  )کاه و کلش(   3636

    اصلهاصله  بندی و بارگیری نهالبندی و بارگیری نهالعملیات برداشت نهال در نهالستان , لیبل زنی ، ضد عفونی ،  بسته عملیات برداشت نهال در نهالستان , لیبل زنی ، ضد عفونی ،  بسته   3737

    متر مربعمتر مربع  عملیات فنس کشی )حصار( در نهالستانعملیات فنس کشی )حصار( در نهالستان  3838

    اصلهاصله  عملیات پاکنی در باغ مادری و تسطیح با بیل دستی در سایه انداز درختعملیات پاکنی در باغ مادری و تسطیح با بیل دستی در سایه انداز درخت  3939

    کیلو گرمکیلو گرم  برداشت ذرت علوفه ای بصورت دستی در حاشیه مزارعبرداشت ذرت علوفه ای بصورت دستی در حاشیه مزارع    4141

    هکتارهکتار  عملیات مرز کشی یا کند ریزی یا کودپاشی با دستگاه کود پاش در مزارع عملیات مرز کشی یا کند ریزی یا کودپاشی با دستگاه کود پاش در مزارع   4141

    هکتارهکتار  زیرشکن یا شخم یا دیسک یا لولرزیرشکن یا شخم یا دیسک یا لولر  4242

    هکتارهکتار  تعمیرات و نگهداری سیستم های تحت فشارتعمیرات و نگهداری سیستم های تحت فشار  4343

    مترمتر  تعمیرات باز و بست توربین و لوله چاههاتعمیرات باز و بست توربین و لوله چاهها  4444

    هکتارهکتار  آبیاری و نظافت فضای سبز یا گلخانهآبیاری و نظافت فضای سبز یا گلخانه  4545

    سرویسسرویس  کانتینکانتین  4646

    مترمربعمترمربع  بنایی یا کاهگل سقف موتورخانه چاههابنایی یا کاهگل سقف موتورخانه چاهها  4747

    ردیفردیف  مالچ کشیمالچ کشی  4848
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