
 

 هاي عمرانيآالت مورد استفاده در طرحماشين يكرايه

 

 

تهران توسط  انـــاستسطح  درماهه صورت ششبه  5631هاي عمراني از سال آالت مورد استفاده در طرحماشين يكرايهاز  آمارگيري طرح

  شود.ميمركز آمار ايران اجرا 

ي ها، با ارسال پرسشنامهمورد( 36) عمراني هايطرح آالت مورد استفاده درانواع ماشينساعتي  يكرايه اطالعات مربوط به آمارگيري،اين  در

 5617 در بهمن ماه سال طرحشود. اين ميآوري ، جمعتهران ستاناهاي عمراني در هاي مجري طرحيمانكاريمربوط از طريق رايانامه به پ

 شده است. اجراهمان سال  دوم يآوري اطالعات مربوط به نيمهبراي جمع

وم ي دنيمهدر  عمراني هايطرح آالت مورد استفاده درانواع ماشينساعتي برخي از  يكرايه متوسطبر اساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، 

 :شودمي هيزير اراجدول به شرح ي مشابه سال قبل قبل و دوره يو تغييرات آن نسبت به دوره 5617سال 

 و درصد تغييرات آن نسبت به 9317دوم  يهاي عمراني در نيمهآالت منتخب مورد استفاده در طرحسطاعتي ماشطين   يمتوسط  كرايه 

 مشابه سال قبل يي قبل و دورهدوره 

 

جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود »ساعتي مربوط به  يكرايهترين كاهش بيشقلم مورد آمارگيري اين دوره،  36تمامي يدر مقايسه

غلتك » و« تن هيدروليكي با راننده 3دامپر»ي ساعتي مربوط به ترين افزايش در متوسط كرايهو بيش درصد 3/5با  «تن با راننده 91

 قبل بوده است. يدرصد نسبت به دوره 3/51با « تن با راننده 8تا  6استاتيك چرخ آهني حدود 

ساعتي مربوط  يكرايهكمترين افزايش دهد كه ي مشابه سال قبل نشان ميساعتي در اين دوره با دوره يمتوسط كرايه يهمچنين، مقايسه

تن  3دامپر» ساعتي مربوط به يترين افزايش كرايهدرصد و بيش 5/6با  « تن با راننده 04جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود »به 

 درصد بوده است. 8/65با  «هيدروليكي با راننده

  قابل دسترسي است. www.amar.org.irگاه مركز آمار ايران به نشاني نتايج تفصيلي اين طرح به زودي در وب

                                               

 عنوان

درصد تغيير  ساعتي )ريال( يمتوس  كرايه

 نسبت به

ي اول نيمه 

9317 

درصد تغيير 

 نسبت به

ي دوم نيمه 

9316 

ي دوم نيمه

9317 

ي اول نيمه

9317 

ي دوم نيمه

9316 

 19/5 4/3 136997 693863 640424 تن با راننده 94كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 

 5/8 4/2 167863 136401 118103 ليتري با راننده 91444 پاشتانكرآب

 13/4 1/3 638178 791646 760866 تن  با راننده 94تن با كاميون  1جرثقيل كفي 

 25/3 3/0 9977891 9033444 9071191 تن با راننده 64زنجيري حدود  جرثقيل خودرو چرخ

اسب بخار  944بيل مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود 

 با راننده
873884 897797 713070 6/9 10/1 

 23/8 7/2 860089 116711 9464187 اسب بخار با راننده 914زر به قدرت حدود وبولد

اسب بخار با  914لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 

 راننده
9468699 199166 868143 12/8 24/0 

 15/0 8/1 136117 116666 9476177 اسب بخار با راننده 914گريدر به قدرت حدود 

 9/1 8/2 600761 614346 743640 تن با راننده 64تا  96غلتك چرخ الستيكي آسفالت حدود 

 9/3 8/7 710199 711487 868398 متر مكعبي با راننده 6 -تراك ميكسر -مخزن متحرك بتن

http://www.amar.org.ir/

