
 

 هاي عمرانيآالت مورد استفاده در طرحماشين يكرايه

 

 

تهران توسط  انــاستسطح  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

 5618 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 5618سال 

سط كرايه شين يمتو ستفاده در طرحساعتي ما سبت به 9318دوم  يهاي عمراني در نيمهآالت منتخب مورد ا صد تغييرات آن ن  و در

 مشابه سال قبل يي قبل و دورهدوره 

 

جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود »ساعتي مربوط به  يكرايه كمترين افزايشقلم مورد آمارگيري اين دوره،  36تمامي  يدر مقايسه

تا  91غلتك چرخ الستيكي آسفالت حدود »ي ساعتي مربوط به ترين افزايش در متوسط كرايهو بيش درصد 6/2با  «تن با راننده 91

 قبل بوده است. يدرصد نسبت به دوره 3/21با « تن با راننده 02

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

ماشين سواري استيشن چهاردر با » ساعتي مربوط به يترين افزايش كرايهدرصد و بيش 3/4با  «آمپر 022موتور جوش ديزلي »به 

 درصد بوده است. 6/32با  «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( يمتوسط كرايه

 نسبت به

ي اول نيمه 
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ي دوم نيمه 
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ي اول نيمه
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 42/0 15/4 640424 787994 909233 تن با راننده 92كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 

 55/4 13/9 558543 762237 868208 ليتري با راننده 91222 پاشتانكر آب

 40/1 16/8 724866 869199 1015397 با راننده تن 92تن با كاميون  1جرثقيل كفي 

 15/1 11/5 1475519 1523280 1698298 تن با راننده 02زنجيري حدود  جرثقيل خودرو چرخ

اسب بخار  922بيل مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود 

 با راننده
1227897 1063524 873880 15/5 40/5 

 40/8 16/8 1020987 1230580 1437533 اسب بخار با راننده 912زر به قدرت حدود وبولد

اسب بخار با  912لودر چرخ الستيكي به قدرت حدود 

 راننده
1345151 1185716 1028211 13/4 30/8 

 31/7 19/3 1072577 1184062 1412404 اسب بخار با راننده 912گريدر به قدرت حدود 

 47/0 25/6 703604 822988 1034028 تن با راننده 02تا  91غلتك چرخ الستيكي آسفالت حدود 

 38/2 10/1 818398 1089770 1200050 متر مكعبي با راننده 1 -تراك ميكسر -مخزن متحرك بتن
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