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            هاي نشریات مرکز آمار ایران نشانه  

  

  .آمار گردآوري نشده است    -   
  .آمار در دسترس نیست   0 0 0

   .ندارد ذاتاً یا عمالً وجود          ×
  .معنی استجمع و محاسبه غیرممکن یا بی        ××
   .رقم کمتر از نصف واحد است         
   .نظرکردن استرقم (نسبت) ناچیز و قابل صرف        
  .قطعی استرقم غیر    *  
  .تخمینی دارد يرقم جنبه  ** 

   انتشار نیستدلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل به.  
   

  
  

هـا قبـل از   هـا و شـاخص  نسبت يمحاسبه .ها به علت سرراست کردن ارقام استاختالف در سرجمع
      .سرراست کردن ارقام صورت گرفته است
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  مقدمه

ایـن  هـاي  ورد هزینـه ی با توجه به اهمیت نقـش آن در بـرآ  هاي عمرانمورد استفاده در طرح آالتماشین يکرایهآوري اطالعات مربوط به جمع
اي مؤثر براي وسیلههاي عمرانی استفاده در طرح موردآالت ماشین يکرایهبررسی تغییرات  ،از طرف دیگر .همواره مورد توجه بوده است هاطرح

ریـزان و  بـراي برنامـه   ...و هـا،  ات، تولیـد و سـاخت، کنتـرل قیمـت    مختلـف ماننـد وارد  هـاي  هـاي مناسـب در زمینـه   انتخاب و اعمال سیاست
  .اران استذگسیاست

سـازمان مـدیریت و   معاونـت امـور فنـی    به درخواست  بنا، هاي عمرانیاستفاده در طرح منتخب موردآالت ماشین يکرایهطرح آمارگیري از     
ماهه و صورت نشریات ششهاي کشور اجرا و نتایج آن بهتاناس تمامیماهه در به صورت شش 1370تا  1365تهیه و از سال ، ریزي کشوربرنامه

ماهه در هر سال اجـرا و نتـایج   شش يتهران و در دو مرحله استانن طرح با انجام تغییراتی در سطح ای 1374. از سال است ساالنه منتشر شده
  .آن منتشر شده است

استفاده در  منتخب مورد آالتساعتی ماشین يکرایهمراه درصد تغییرات متوسط ه به 1393 دوم ينیمهحاضر، نتایج مربوط به  يدر نشریه    
  .استه شده یارا )1392 دوم ينیمه(سال قبل  درمشابه  ينیمهو ) 1393 اول ينیمه( قبل ينیمهنسبت به هاي عمرانی طرح

 .سـاختمان تهیـه شـده اسـت     ایران توسط کارشناسان گروه آمارهاي مسکن و آمار مرکززیربنایی  معدن و، دفتر آمارهاي صنعت این نشریه در
  .گیران را در انجام وظایف یاري دهدصمیممسئوالن و ت، امیدواریم که اطالعات یاد شده
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  شخصات اساسی طرح م
  
  
  

  هدف  
هاي مورد استفاده در طرح منتخب آالتماشین ساعتی يکرایهمتوسط  يآمار و اطالعات مورد نیاز براي محاسبه گردآوريهدف از اجراي طرح، 

  .نظر است مورد يتهران در دوره استان در دست اجرا در ملی و استانی عمرانی
  

   هدف يجامعه
هـاي پیمانکـاري   توسـط شـرکت   تهران استانآماري مورد نظر در سطح  يدورهدر  ملی و استانی هاي عمرانیدر طرح که یمنتخب آالتماشین

  .دندهاین طرح را تشکیل می هدف يجامعه ،اندشده استفادهساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی 
  

  واحد آماري
هـاي  توسـط شـرکت   تهـران  سطح اسـتان آماري مورد نظر در  يدورهدر هاي عمرانی ملی و استانی در طرح که یآالت منتخبز ماشینهر یک ا

  .دهنداند، واحد آماري این طرح را تشکیل میشده استفاده پیمانکاري ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی
   

   گیرينمونهچارچوب 
آمـاري در سـطح    يدوره در ملـی و اسـتانی   عمرانیهاي هاي پیمانکاري ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی در حال اجراي طرحشرکتفهرست 

  .دهداین طرح را تشکیل می آماريچارچوب دست آمده است، که از منابع ثبتی به تهران استان
  

  گیريواحد نمونه
  .دهدشکیل میتگیري این طرح را ، واحد نمونهگیرينمونهچارچوب موجود در هاي هر یک از شرکت

  
  روش آمارگیري 

 آمـاري چارچوب  موجود درهاي شرکت، تعدادي از گیرينمونهاساس طرح  به این ترتیب که بر است،گیري نمونه در این طرح، روش آمارگیري
از تکمیل با استفاده از  پسپرسشنامه  شود.ها فرستاده مینشانی این شرکتي طرح از طریق رایانامه به رایاپرسشنامهصورت نمونه انتخاب و به

  .شودارسال میآمار ایران اینترنت یا نمابر به مرکز 
  

  زمان آمارگیري 
  .بوده است 1393 سال ماه بهمن ،زمان آمارگیري این طرح

  
  زمان آماري 

   .گردآوري شده است 1393 سال دوم يمربوط به شش ماهه، اطالعات طرحاز اجراي  مرحلهاین در 
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  اقالم آماري 
ملـی و   هاي عمرانـی مورد استفاده در طرح آالتماشینقلم منتخب از  60 برايدر این آمارگیري  اطالعات مورد نظر 1393 سال دوم ينیمه در

  .شوندمی بنديطبقهگروه به شرح زیر  7شده است که در  وريآگرد استانی
  

  تعداد اقالم  عنوان گروه
  در گروهشده  آمارگیري 

  18    ....................................................................................................................................................................................   حمل و نقل آالتماشین

  12    ...............................................................................................................................................................................................................   هاجرثقیل

  15    ...............................................................................................................................................................................   عملیات خاکی آالتماشین

  7    ......................................................................................................................................................................... تراکم سطح زمین آالتماشین

  3    ........................................................................................................................................................................   تهیه و اجراي بتن آالتماشین

  2    .................................................................................................................................................................   تهیه و اجراي آسفالت آالتماشین
  3    .....................................................................................................................................................................................   کاريهاي جوشدستگاه

  
  ساعتی يکرایهتعریف 

  بـه   آناسـتفاده از  یـک سـاعت   بابـت   ،(کارگـاه مـورد مراجعـه)    ي دسـتگاه کننـده اجاره، مبلغی است که آالتساعتی ماشین يکرایهمنظور از 
گـذارد، یعنـی هـر چـه مـدت      تأثیر میآن  يکرایهمبلغ  دستگاه بر يکرایهبا توجه به این واقعیت که مدت زمان  .کندمیدهنده پرداخت جارها

در  کرایـه هاي عمرانی، متوسط مدت زمـان  شود و با توجه به حجم کار طرحآن کمتر می ساعتی يکرایهتر باشد، مبلغ دستگاه طوالنی يکرایه
 کـه  اسـت  تأمین سوخت، محل استراحت و غـذاي راننـده   يشامل هزینه ساعتی يکرایه ،همچنین .این طرح، سه ماه در نظر گرفته شده است

   .شودپرداخت می کنندهاجارهتوسط 
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  هایافته يگزیده
  
  
  

  هـاي عمرانـی ملـی و اسـتانی در سـطح اسـتان تهـران در        شـاغل در طـرح  انسانی  دستمزد نیرويترین درصد تغییرات متوسط کمترین و بیش
) در زیـر  1392 دومي ي مشـابه سـال قبـل (نیمـه    و نیمه )1393اول ي قبل (نیمهي نیمههرگروه، نسبت به به تفکیک  1393لسا دوم ينیمه

  .شوده مییارا
  
  نقل  و حمل آالتماشینگروه  
 يبـا دوره  اقالم این گـروه  يمقایسه .باشدتراکتور میو  پاشقلم از انواع ماشین سواري، وانت، کامیون کمپرسی، تانکر آب 18شامل  این گروه 

سـاعتی   يکرایـه ترین افزایش متوسـط  در این میان، بیش .اندبوده افزایشداراي  آن تمامی اقالم ساعتی يکرایهمتوسط که دهد نشان میقبل 
تن  10کفی به ظرفیت حدودی تریل«مربوط به افزایش ترین کمو  درصد 7/5با » با رانندهتن  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود «به  مربوط

 .باشددرصد می 2/1 با  »بدون کشنده
این  اقالم تمامیساعتی  يکرایهدهد که متوسط نشان می ،مشابه سال قبل يبا دوره 1393 دوم ينیمهنتایج حاصل از آمارگیري  يمقایسه    

 بـا  تـن  10کامیون کمپرسـی بـه ظرفیـت حـدود    «مربوط به ساعتی  يکرایهترین افزایش متوسط در این میان، بیش .داشته استگروه افزایش 
  .باشدمیدرصد  0/5با » تن بدون کشنده 10 به ظرفیت حدودکفی تریلی« کمترین افزایش مربوط به ودرصد  7/20 با  »راننده

  
   ها  گروه جرثقیل

 تمامی اقالم ساعتی يکرایهدهد که متوسط قبل نشان می ياقالم این گروه با دوره يمقایسه .باشدقلم از انواع جرثقیل می 12این گروه شامل 
   بـا   »بـا راننـده   تـن   40 چـرخ زنجیـري حـدود   ي خـودرو جرثقیـل  «ساعتی مربوط به  يکرایهمتوسط  افزایشترین بیش .است داشته افزایش

  .باشددرصد می 6/5با » راننده تن با 10کامیون  با تن 5کفی جرثقیل «و کمترین افزایش مربوط به درصد  2/10
ایـن   اقالم تمامی ساعتی يکرایهدهد که متوسط مشابه سال قبل نشان می يبا دوره 1393دوم  ينیمهنتایج حاصل از آمارگیري  يمقایسه    

 کمتـرین درصـد و   1/23 با» راننده تن با 40 حدود زنجیريچرخ ي خودروجرثقیل « به ترین افزایش مربوطبیش ، کهگروه افزایش داشته است
  .باشددرصد می 4/15 با» با رانندهتن  16 کامیون تن با 10کفیجرثقیل «مربوط به  افزایش

  
    عملیات خاکی آالتماشینگروه  

تمـامی  دهـد  قبل نشـان مـی   ياقالم این گروه با دوره يمقایسه .باشدمی گریدر و مکانیکی، بولدزر، لودر قلم از انواع بیـل 15 گـروه شامـلاین
 لـودرچرخ زنجیـري  « ساعتی مربوط به يکرایهمتوسط  افزایشترین در این میان، بیش .ساعتی بوده است يکرایه افزایش داراي اقالم این گروه

 1/1 بـا  »بـا راننـده   اسب بخار 150به قدرت حدود بولدزر« مربوط به شافزای کمتریندرصد و  9/9 با »با راننده اسب بخار 200حدود  به قدرت
  .باشددرصد می

ایـن   اقالم تمامیساعتی  يکرایهدهد که متوسط قبل نشان می سال مشابه يهبا دور 1393 دوم ينیمهنتایج حاصل از آمارگیري  يمقایسه    
ـ   »بـا راننـده  اسـب بخـار    180قدرت حـدود  به  گریدر«مربوط به ترین افزایش در این میان، بیش .است داشته افزایش گروه و  درصـد  3/22 اب

  .باشدمیدرصد  6/9با   »با راننده اسب بخار 300د به قدرت حدو بولدزر« مربوط بهکمترین افزایش 
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  آالت تراکم سطح زمینگروه ماشین
تمامی اقـالم ایـن گـروه     ساعتی يکرایهمتوسط ه کدهد میقبل نشان  ياقالم این گروه با دوره يمقایسه .باشدمی غلتک نوع 7این گروه شامل

» راننـده  با تن 8ا ت 6 حدود استاتیک چرخ آهنی غلتک«ساعتی مربوط به  يکرایهمتوسط  افزایشترین در این میان، بیش .استداشته  فزایشا
  .باشددرصد می 1/2ا ب  »تن با راننده 10حدود خودروکمرشکن چرخ آهنی الستیکی يویبره غلتک« مربوط بهکمترین افزایش درصد و  5/7 با

 داراي افـزایش اقـالم ایـن گـروه     که تمـامی دهد نشان می مشابه سال قبل يبا دوره 1393 دوم ينیمهنتایج حاصل از آمارگیري  يمقایسه    
  اتـ   6 استاتیک چـرخ آهنـی حـدود   ک تغل«ساعتی مربوط به  يکرایهترین افزایش متوسط بیش ،در این میان .اندبودهساعتی  يکرایه متوسط

ـ  12استاتیک چرخ آهنـی حـدود   ک تغل«مربوط به مترین افزایش ک و درصد 5/19 با  »با راننده تن 8 درصـد   0/11 بـا   »بـا راننـده   تـن  14 ات
  .باشدمی
  

  آالت تهیه و اجراي بتنگروه ماشین
 تمامیساعتی  يکرایهدهد که متوسط قبل نشان می ياین گروه با دورهاقالم  يمقایسه .باشدقلم از انواع مخزن و بتونیر می 3شامل این گروه 

مخزن «و کمترین افزایش مربوط به درصد  8/6 با »لیتري بااپراتور 750بتونیر« بیش ترین افزایش مربوط به داشته است.داراي افزایش  آن اقالم
  باشد.درصد می 3/1ا ب» راننده مترمکعبی با 6- تراك میکسر-متحرك بتن

متوسـط   افـزایش از  تمام اقالم این گروهدهد که مینشان  مشابه سال قبل، يدوره با 1393 دوم ينیمهنتایج حاصل از آمارگیري  يمقایسه    
درصد و کمترین  8/17 با» اپراتور لیتري با 750بتونیر«مربوط به  ساعتی يکرایهمتوسط  افزایشترین بیش .برخوردار می باشند ساعتی يکرایه

  .باشددرصد می 6/11با » راننده مترمکعبی با 6-تراك میکسر –مخزن متحرك بتن«مربوط به  افزایش
  
  آسفالت  اجراي تهیه و  آالتماشینگروه  

 يکرایهکه  است بودهافزایش  ي پیش دارايدر این دوره نسبت به دوره این گروه هر دو قلمساعتی  يکرایه .باشدقلم می 2شامل این گروه نیز 
  .داراي افزایش بیشتري بوده است درصد 9/21با   »با راننده چرخ زنجیري –فینیشر –ماشین آسفالت پخش کنی« ساعتی

داراي چنـان  هـم قلـم ایـن گـروه     2هـر   که دهدمی ننشا مشابه سال قبل يبا دوره 1393 دوم ينیمهنتایج حاصل از آمارگیري  يمقایسه    
 بـا  » بـا راننـده   چـرخ زنجیـري   -فینیشر –ماشین آسفات پخش کنی «افزایش مربوط به ترین بیش اند کهبوده ساعتی يافزایش متوسط کرایه

 .است درصد بوده 7/34
  

  کاريهاي جوشگروه دستگاه
 يکرایـه متوسـط  دهـد کـه   نشـان مـی   قبل ياین گروه با دوره اقالم يمقایسه .باشدکاري میهاي جوشقلم از انواع دستگاه 3این گروه شامل 

جـوش  موتـور  «سـاعتی مربـوط بـه     يتـرین افـزایش متوسـط کرایـه    بـیش  ،در این میان .باشداین گروه داراي افزایش می تمامی اقالم ساعتی
  .باشدمیدرصد  2/2 با »مپرآ 150 تا 100موتورجوش دیزلی« به و کمترین افزایش مربوطدرصد  0/3 با» آمپر 250تا 150دیزلی

 9/13 بـا  » آمپـر  250 تـا  150موتور جـوش دیزلـی   « سال قبل،مشابه  يبا دوره 1393 دوم ينیمهنتایج حاصل از آمارگیري  يدر مقایسه    
 4/12 بـا  »آمپـر  150 تـا  100موتـور جـوش دیزلـی    «و کمترین افزایش مربوط به  ساعتی بوده يکرایهترین افزایش متوسط داراي بیش درصد

  .بوده استدرصد 
  
هـاي مختلـف و درصـد    برحسـب گـروه   عمرانـی  هـاي در طـرح  مورد استفادهمنتخب آالت ساعتی ماشین يکرایهمتوسط و  حداقل، حداکثر    

 حداقل،و این نشریه  4تا  1هاي در جدول )1392 دومي ي مشابه سال قبل (نیمه) و نیمه1393اول ي ي قبل (نیمهتغییرات آن نسبت به نیمه
  .یه شده استارااین نشریه  8تا  5جداول  در 1393کل سال هاي مختلف در آالت برحسب گروهماشین ساعتی يمتوسط کرایه و حداکثر

  
  
  
  





  

  

  
  
  

  هاي آماريجدول
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ي نیمـه  آالت حمـل و نقـل:  آالت منتخـب گـروه ماشـین   ي ساعتی ماشـین کرایه ، متوسط و درصد تغییراتحداکثر ،حداقل -1
  1393دوم

  عنوان
  درصد تغییر نسبت به  ساعتی (ریال) يکرایه

مشابه  ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

            آالت حمل و نقلگروه ماشین      

 17/1 3/2 175531 250000 135648    .........................................................................  ماشین سواري پراید یا مشابه با راننده 

 18/4 5/3 187311 242000 160000    .......................... ................................  با راننده لندرور یا مشابه ،ماشین سواري جیپ

 16/8 3/3 206846 260000 150150    ..................................................................  ماشین سواري استیشن چهار در با راننده 

 15/7 2/0 194298 270000 150150    ............................................................................................................  تن با راننده  1وانت 

 18/8 1/7 229110 265000 173250    ..........................................................................  تن جفت دیفرانسیل با راننده  2وانت 

 16/1 2/7 264934 304000 207900    ..........................................................................  تن جفت دیفرانسیل با راننده  3وانت 

 12/9 1/6 414017 500000 310000    ..................................................................  تن با راننده  10کامیون به ظرفیت حدود 

 20/7 5/7 430997 600000 312000    ...............................................  تن با راننده  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 14/5 2/1 515831 660000 384000    ...............................................  تن با راننده  16کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 15/7 2/5 319813 450000 260000    ............................................................................  لیتري با راننده  5000پاش تانکر آب

 17/3 3/5 403918 500000 323400    ..........................................................................  لیتري با راننده 10000پاش تانکر آب

 16/8 3/3 443214 600000 336000    ..........................................................................  لیتري با راننده 15000پاش تانکر آب

 11/0 2/6 488592 700000 381913    ..........................................................................  لیتري با راننده 20000پاش تانکر آب

 18/4 3/1 202301 300000 150150    ........................................................................................  دیفرانسیل با رانندهتراکتور تک

 6/6 2/4 337648 500000 280000    ......................................................   کشندهتن بدون 5تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 5/0 1/2 475897 600000 404250    ...................................................   کشندهتن بدون 10تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 16/9 2/7 171710 220000 115500    .................................................................................... تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر 

 15/2 2/1 197383 260000 138600     ....................................................................................تن هیدرولیکی با راننده  3دامپر 



 1393 دوم ينیمه - عمرانی هايطرحد استفاده در منتخب مور آالتي ماشیننتایج آمارگیري ازکرایه                                                        16

 

  1393 دومي نیمه ها:آالت منتخب گروه جرثقیلساعتی ماشین يکرایه ، متوسط و درصد تغییراتحداکثر حداقل، -2

  عنوان
  درصد تغییر نسبت به  ساعتی (ریال) يکرایه

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

مشابه  ينیمه
  در سال قبل

            هاگروه جرثقیل      

 15/7 5/6 475189 600000 346500......................................................  تن با راننده 10تن با کامیون  5جرثقیل کفی 

 15/4 7/9 652296 750000 485100...................................................  تن با راننده 16تن با کامیون  10جرثقیل کفی 

 20/1 7/4 905602 1200000 635250...............................................  با رانندهتن  20جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 20/9 7/3 1138791 1450000 780000...............................................  تن با راننده 30جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 19/7 6/5 1541086 2000000 1039500...............................................  تن با راننده 50جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 21/0 8/4 705094 900000 519750................................  تن با راننده  15چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 20/3 6/6 963275 1350000 669900....................................تن با راننده 25چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 21/9 8/3 1368236 1700000 1000000....................................تن با راننده 40چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 21/3 9/8 1774472 2500000 1250000....................................  تن با راننده 60چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 19/9 7/9 913821 1180000 635250....................................  تن با راننده 20چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو

 21/1 9/8 1113324 1500000 800000...... ................................تن با راننده 30چرخ زنجیري حدود  يجرثقیل خودرو

 23/1 10/2 1322441 1850000 1000000...... ................................تن با راننده 40چرخ زنجیري حدود  يجرثقیل خودرو
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  ،آالت عملیـات خـاکی  گـروه ماشـین   آالت منتخـب سـاعتی ماشـین   يکرایـه  ، متوسط و درصد تغییـرات حداکثر ،حداقل -3
ــروه  ــینگ ــین   آالتماش ــروه ماش ــین، گ ــطح زم ــراکم س ــه وآالت ت ــین  تهی ــروه ماش ــتن و گ ــراي ب ــه و اج   آالت تهی
  1393 دوم ينیمه آسفالت: اجراي

  عنوان
  درصد تغییر نسبت به  ساعتی (ریال) يکرایه

 ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  قبل

مشابه  ينیمه
  در سال قبل

            آالت عملیات خاکیگروه ماشین       
 14/6 3/6 582225 700000 485100    ......... اسب بخار با راننده 100بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 14/5 1/5 615767 800000 462000    ........... اسب بخار با راننده 100حدود  بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت
 10/4 1/7 870064 1100000 693000    ............  اسب بخار با راننده 200بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت حدود 

 12/8 1/1 658408 840000 500000    .....................................................  اسب بخار با راننده 150بولدزر به قدرت حدود 
 11/3 1/7 798377 950000 500000    .....................................................  رانندهاسب بخار با  200بولدزر به قدرت حدود 
 12/5 2/1 980150 1200000 750000    .....................................................  اسب بخار با راننده 250بولدزر به قدرت حدود 
 9/6 1/4 1218669 1600000 877800    .....................................................  اسب بخار با راننده 300بولدزر به قدرت حدود 
 12/0 1/4 1432011 1650000 1097250    .....................................................  اسب بخار با راننده 350بولدزر به قدرت حدود 

 10/9 3/1 574480 700000 462000    .......................... اسب بخار با راننده  100لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 11/6 3/4 650120 720000 508200    ...........................  اسب بخار با راننده 150لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 
 12/9 2/7 827904 1100000 623700    ...........................  اسب بخار با راننده 250لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 20/4 8/8 672006 900000 500000    ....................................................  اسب بخار با راننده  150گریدر به قدرت حدود 
 22/3 8/9 811234 1150000 577500    .....................................................  اسب بخار با راننده 180گریدر به قدرت حدود 
 21/0 6/5 987223 1200000 825561    .....................................................  اسب بخار با راننده 220گریدر به قدرت حدود 

 18/1 9/9 851529 1250000 710000    ............................اسب بخار با راننده 200به قدرت حدود  زنجیريلودر چرخ  
       آالت تراکم سطح زمینگروه ماشین       

 19/5 7/5 375706 500000 300000    ........................................  تن با راننده  8تا  6غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 14/7 3/4 434300 525000 346500    ...................................  رانندهتن با  12تا  10غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 
 11/0 2/5 488253 580000 392700    ...................................  تن با راننده 14تا  12غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 

 13/0 3/3 516988 640000 392700    ...............................تن با راننده 20تا  16غلتک چرخ الستیکی آسفالت حدود 
با تن  10کمرشکن چرخ آهنی الستیکی حدود  يخودرو يغلتک ویبره

 12/2 2/1 473418 590000 381150    .....................................................................................................................................  راننده

 14/0 4/1 352644 500000 288750    ............................................................  با رانندهتن  6کششی حدود  يغلتک ویبره
 15/8 5/4 401336 520000 295000    ............................................................  با رانندهتن  8کششی حدود  يغلتک ویبره

       آالت تهیه و اجراي بتنگروه ماشین       
 11/6 1/3 605695 720000 485100    .............................  متر مکعبی با راننده  6 -تراك میکسر -مخزن متحرك بتن

 16/8 5/2 179224 250000 140343    ...........................................................................................  لیتري با اپراتور  500بتونیر
 17/8 6/8 222235 300000 170000    ...........................................................................................  لیتري با اپراتور  750بتونیر
       آسفالت اجراي آالت تهیه وگروه ماشین       

 34/7 21/9 1000106 1350000 750000    ......................... با راننده  يکنی ـ فینیشر ـ چرخ زنجیرماشین آسفالت پخش
 15/6 2/7 449353 550000 346500    .....................................................   لیتري با خودرو و راننده 5000قیرپاش حدود 
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  1393دومي:نیمهکاريجوش هايدستگاهه وگر منتخب آالتماشین ساعتی يکرایهصد تغییرات ، متوسط و دررحداکث ،حداقل - 4

  
  عنوان
  

  درصد تغییر نسبت به  ساعتی (ریال) يکرایه

مشابه  ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
  در سال قبل

            کاريجوشهاي گروه دستگاه       

 12/4 2/2 126322 160000 90000    .....................................................................   آمپر 150تا  100 دیزلی موتور جوش

 13/9 3/0 150611 180000 115500    .................................................................... آمپر 250تا   150دیزلی  موتور جوش

 13/6 2/2 185219 230000 138600    ..................................................................................... آمپر 400موتور جوش دیزلی 
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  1393 کل سال آالت حمل و نقل:آالت منتخب گروه ماشینساعتی ماشین يکرایهو متوسط  حداکثر ،حداقل -5

  عنوان
  ساعتی (ریال) يکرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        آالت حمل و نقلگروه ماشین      

 172960 250000 135648    .....................................................................  یا مشابه با راننده  پرایدماشین سواري 

 182635 242000 138600    ......................................................  با راننده لندرور یا مشابه ،ماشین سواري جیپ

 203824 260000 150150    ................................................................  ماشین سواري استیشن چهاردر با راننده 

 192290 270000 149302    ........................................................................................................  تن با راننده  1وانت 

 227367 270000 173250    ...... ................................................................  تن جفت دیفرانسیل با راننده  2وانت 

 261729 304000 207900    ...... ................................................................  تن جفت دیفرانسیل با راننده  3وانت 

 410951 500000 310000    ..............................................................  تن با راننده  10کامیون به ظرفیت حدود 

 417954 600000 312000    ...........................................  تن با راننده  10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 510586 660000 384000    ...........................................  تن با راننده  16کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 

 315757 450000 207900    ........................................................................  لیتري با راننده  5000پاش تانکر آب

 397602 500000 323400    ...... ................................................................  لیتري با راننده 10000پاش تانکر آب

 435375 600000 336000    ...... ................................................................  لیتري با راننده 15000پاش تانکر آب

 482445 700000 381913    ...... ................................................................  لیتري با راننده 20000پاش تانکر آب

 199285 300000 150150    ..................................................................................  دیفرانسیل با راننده تراکتور تک

 333424 500000 277078    ..................................................   کشندهتن بدون 5تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 472973 600000 404250    ...............................................   کشندهتن بدون 10تریلی کفی به ظرفیت حدود 

 169425 220000 115500    .................................................................................   تن هیدرولیکی با راننده 2دامپر

 195482 260000 138600     .................................................................................  تن هیدرولیکی با راننده  3دامپر
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  1393 سال کل ها:آالت منتخب گروه جرثقیلساعتی ماشین يکرایهو متوسط  حداکثر حداقل، -6

  عنوان
  ساعتی (ریال) يکرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        هاگروه جرثقیل      

 462670 600000 346500    ....................................................  تن با راننده   10تن با کامیون  5جرثقیل کفی 

 628431 750000 485100    ....................................................  تن با راننده 16تن با کامیون  10جرثقیل کفی 

 876991 1200000 635250    ................................................  تن با راننده 20جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 1100257 1450000 750750    ................................................  تن با راننده 30جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 1494336 2000000 1036500    ................................................  تن با راننده 50جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 

 680178 900000 519750    ...................................  تن با راننده  15چرخ الستیکی حدود ي جرثقیل خودرو

 936343 1350000 655000    .....................................تن با راننده 25چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 1319629 1700000 1000000    .....................................تن با راننده 40چرخ الستیکی حدود  يجرثقیل خودرو

 1702530 2500000 1155000    .........................................  تن با راننده 60جرثقیل خودرو چرخ الستیکی حدود 

 880331 1180000 635250    .....................................  تن با راننده 20چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو

 1063705 1500000 750750    .....................................  تن با راننده 30چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو

 1261526 1850000 866250    .....................................  تن با راننده 40چرخ زنجیري  حدود  يجرثقیل خودرو
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تـراکم   آالتماشـین ، گـروه  آالت عملیات خـاکی گروه ماشین آالت منتخبساعتی ماشین يکرایهو متوسط  حداکثر ،حداقل -7
  1393کل سال آسفالت: آالت تهیه و اجراياجراي بتن و گروه ماشین تهیه وآالت سطح زمین، گروه ماشین

  عنوان
  ساعتی (ریال) يکرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        عملیات خاکی آالتگروه ماشین       
 571604 700000 356000    ......... اسب بخار با راننده 100بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 611655 800000 462000    ........... اسب بخار با راننده 100حدود  بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت

 862402 1100000 530000    ............  اسب بخار با راننده 200بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت حدود 

 654500 840000 500000    .....................................................  اسب بخار با راننده 150بولدزر به قدرت حدود 

 791452 950000 500000    .....................................................  اسب بخار با راننده 200بولدزر به قدرت حدود 

 969324 1200000 750000    .....................................................  اسب بخار با راننده 250بولدزر به قدرت حدود 

 1210376 1600000 700000    .....................................................  رانندهاسب بخار با  300بولدزر به قدرت حدود 

 1421221 1650000 1097250    .....................................................  اسب بخار با راننده 350بولدزر به قدرت حدود 

 566599 700000 462000    .......................... اسب بخار با راننده  100لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 638056 740000 500000    ...........................  اسب بخار با راننده 150لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 817117 1100000 600000    ...........................  اسب بخار با راننده 250لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود 

 642921 900000 450000    ....................................................  اسب بخار با راننده  150گریدر به قدرت حدود 

 776012 1150000 577500    ....................................................   اسب بخار با راننده 180گریدر به قدرت حدود 

 957077 1200000 750000    ....................................................   اسب بخار با راننده 220گریدر به قدرت حدود 

 813343 1250000 612150    ............................اسب بخار با راننده  200به قدرت حدود  زنجیريلودر چرخ 

     آالت تراکم سطح زمینگروه ماشین       

 362646 500000 288750    ........................................  تن با راننده  8تا  6غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 

 425869 525000 340428    .....................................  رانندهتن با  12تا 10غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 

 482384 600000 392700    .....................................  تن با راننده 14تا 12غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 

 508643 640000 392700    ...............................تن با راننده 20تا  16غلتک چرخ الستیکی آسفالت حدود 

تن با  10کمرشکن چرخ آهنی الستیکی حدود  يخودرو يغلتک ویبره
 468461 590000 374871    ...................................................................................................................................  راننده 

 344556 500000 267699    ............................................................  با رانندهتن  6کششی حدود  يغلتک ویبره

 389338 520000 295000    ............................................................  با رانندهتن  8کششی حدود  يغلتک ویبره

     آالت تهیه و اجراي بتنگروه ماشین      

 601540 750000 450000    .............................  متر مکعبی با راننده  6 -تراك میکسر -مخزن متحرك بتن

 174763 250000 127050    ...........................................................................................  لیتري با اپراتور  500بتونیر

 214585 300000 160000    ...........................................................................................  لیتري با اپراتور  750بتونیر

     آسفالت اجراي آالت تهیه وگروه ماشین      

 902206 1350000 635250    ......................... با راننده  يکنی ـ فینیشر ـ چرخ زنجیرماشین آسفالت پخش

 442864 550000 346500    .....................................................   خودرو و رانندهلیتري با  5000قیرپاش حدود 
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  1393 کل سال :کاريجوش هايدستگاهه وگر منتخب آالتماشین ساعتی يکرایهو متوسط  حداکثر ،حداقل -8

  عنوان
  ساعتی (ریال) يکرایه

  متوسط  حداکثر  حداقل

        کاريجوشهاي گروه دستگاه      

 124865 160000  80000    ...... ................................................................آمپر   150تا  100 دیزلی موتور جوش

 148225 180000 115500    ....... ................................................................  آمپر 250تا   150دیزلی  موتور جوش

 183206 230000 138600     ........................................................................................  آمپر 400موتور جوش دیزلی 

  
 
  
 
  
 
  
  


