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  پيشگفتار  

تـر آنـان از    بيش رشد و رفاه هاي زمينهآوردن   و و وضع زندگي روستاييان و فراهمس  كشاورزي براي رسيدن به خودكفايي از يك  توجه به توسعه

هـاي مربـوط بـه     ها و بررسـي  اجراي اين برنامه. آيد ـ اجتماعي كشور بشمار مي اقتصادي  هاي توسعه هاي اصلي برنامه سوي ديگر، از جمله هدف

بدين منظور مركز آمار ايران در اجـراي وظـايف قـانوني    . نمايد زي را ضروري ميخدمات كشاور  ها، آگاهي كامل از قيمت محصوالت و هزينه آن

زمان با اجراي طـرح آمـارگيري از قيمـت     هم) 1370و  1360هاي  به استثناي سال(هر ساله  1353هاي قيمت از سال  خود براي تهيه شاخص

خـدمات كشـاورزي را نيـز انجـام       قيمت فروش محصوالت و هزينه فروشي كاالها و خدمات مورد مصرف خانوارهاي روستايي، آمارگيري از خرده

گيري از تجارب گذشته، بررسي نيازهاي آماري و استفاده از نظرات ارائه شده توسـط   طي اين مدت با بهره. را منتشر كرده است  داده و نتايج آن

گرفتـه   انجـام ي اطالعات و تعيين تعداد اقالم مورد آمـارگيري  آور جمع  نظر، تجديد نظرهاي اساسي در نحوه ربط و افراد صاحب ذي هاي سازمان

بـا   1377قلم محصول و يك قلم خدمت كشاورزي آغاز شد، از سـال   18آوري قيمت  تنها با جمع 1353طوري كه اجراي طرح از سال  به. است

بـا افـزايش اقـالم آمـارگيري، پوشـش       1385در سـال  . قلم خدمت نيروي انساني ادامـه يافـت   11قلم خدمت ماشيني و  10قلم محصول،  84

زراعـي، بـاغي و   (قلـم محصـول    111طوري كه نشريه حاضر شامل اطالعات مربوط به  تري به خود گرفت به شكل مطلوب ،محصوالت و خدمات

آمـارگيري    ر هـر دوره هاي نمونـه د  باشد كه اين اطالعات از مراجعه به آبادي قلم خدمت نيروي انساني مي 11قلم خدمت ماشيني و  10، )دامي

  هـاي نمونـه در دوره   است كه با مراجعه بـه آبـادي   1393 سالفصل بهار  حاضر نتايج حاصل از اجراي آمارگيري در  نشريه. دست آمده استه ب

هـاي   گيـري  تصـميم  هاي اقتصادي و ريزي ها، برنامه براي انجام بررسيرا اميد است كه اين اطالعات ابزار مناسبي . دست آمده استه آمارگيري ب

ها و بهبـود كيفيـت ايـن طـرح، مـؤثر و موجـب        مندان، در رفع نارسايي هاعالم نظر و رهنمودهاي پژوهشگران و ديگر عالق. فراهم سازد ،اجرايي

  . امتنان خواهد بود

انـد   آمارگيري صميمانه تالش كـرده ن محلي كه در اجراي اين يها و مطلع استان  استانداريهمكاران  تماميداند از  مركز آمار ايران الزم مي

  . نمايدسپاسگزاري 

  

   مركز آمار ايران
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  مقدمه

و از  شـود  مـي زيرا از يك سو مواد غذايي مورد نياز جامعه از فعاليت ايـن بخـش تـأمين    . كشاورزي از ديرباز پيوسته اهميت بسزايي داشته است

از جهت اشتغال نيز سهم قابل توجهي از نيروي انسـاني جامعـه در   . استرفته صنايع غذايي بشمار   ترين منبع تأمين مواد اوليه سوي ديگر مهم

اقتصادي قرار گرفتـه و    در حال حاضر كشاورزي در كشور ما محور توسعه. باشند كار مي هاي بخش كشاورزي مشغول به هاي مختلف فعاليت رده

  . ريزان به آن معطوف شده است مسئوالن و برنامه  توجه

انجام  هاي اقدامو  ها ريزي و ارزيابي پيشرفت فعاليت هاي مختلف بخش كشاورزي، ابزار اساسي برنامه عات بهنگام از فعاليتوجود آمار و اطال      

هـر محصـول   . خدمات كشـاورزي نقـش اساسـي دارد     آيد و در اين ميان اطالعات مربوط به قيمت فروش محصوالت و هزينه شده به حساب مي

قيمـت   در اصـطالح كنـد كـه    هـاي متفـاوتي پيـدا مـي     توليد تا مصرف نهايي به علت تأثير عوامل متعدد قيمـت   كشاورزي هنگام گذر از مرحله

باشـد   هـاي كشـاورزي    ناشي از فعاليت فقطبه منظور دستيابي به قيمتي كه . شود فروشي ناميده مي ، قيمت خرده فروشي سرخرمن، قيمت عمده

بدين جهت است كه مركز آمـار ايـران بـا تهيـه     . حذف شود …ها و  ل و نقل، انبارداري، سود واسطههاي حم الزم است تأثير عواملي نظير هزينه

  . نمايد نظر اقدام مي آوري اطالعات مورد  نسبت به جمع“ خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه”طرح 

  :استها به شرح زير  برخي از آندست آمده از انجام اين فعاليت كاربردهاي متنوعي دارد كه ه اطالعات ب      

  .كننده بخش كشاورزي ـ تهيه شاخص قيمت توليد

  .ـ استفاده در براورد ارزش توليد محصوالت كشاورزي

  . محصوالت كشاورزي) كننده قيمت مصرف(فروشي  فروشي و قيمت خرده با قيمت عمده) سرخرمن(ـ بررسي تفاوت بين قيمت فروش 

  : بخش است چهارحاضر داراي   در نشريه 1393سال هار فصل بنتايج آمارگيري       

  تعاريف و كليات طرح : ـ بخش اول

  ها گزيده يافته: ـ بخش دوم

        نمودارها: ـ بخش سوم

  هزينه خدمات كشاورزي به تفكيك استان فصليقيمت فروش محصوالت و متوسط  فصليهاي متوسط  جدول: ـ بخش چهارم
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  كليات طرح بخش اول ـ تعاريف و

  

  

  الف ـ تعاريف

  

  قيمت فروش محصول 

 گرم از هر يك از محصوالت كشاورزي در زمان معمول حداكثر برداشت ست از متوسط قيمت فروش يك كيلوا قيمت فروش در اين طرح عبارت

  . نامند قيمت سرخرمن مي در اصطالحآن كه توسط كشاورزان در آبادي نمونه توليد شده باشد اين قيمت را 

  

  هاي قيمت فروش محصوالت ويژگي

) نقدي يا جنسي(هاي عملي و قطعي  نظر در اين طرح چه در خصوص محصوالت و چه در مورد هزينه خدمات كشاورزي قيمت هاي مورد قيمت

  . است

  . تآوري مظنه قيمت، قيمت نوبرانه و قيمت محصوالت پيش فروش شده خودداري شده اس با توجه به موارد فوق از جمع    

هاي حمل و نقل و داللي منظـور شـده    خارج از آن به فروش رسيده پس از كسر هزينه اماتوليد   قيمت فروش محصوالتي كه در آبادي نمونه    

  . است

 پـس از تغييـر   در عـرف اند مگر در مواردي كـه محصـول    گيري شده كه حاصل فعاليت كشاورزي است قيمت محصوالت كشاورزي به صورتي    

  . شود فروخته ،شكل

  . اند، سؤال نشده است مدتي انبار شده و سپس به فروش رسيده ،قيمت محصوالتي كه بعد از زمان معمول حداكثر برداشت    

دولتي محصوالت كشاورزي سؤال شده است و عالوه بر آن، قيمت و مقـدار فـروش پـنج     قيمت، مقدار توليد و مقدار فروش غير در اين طرح    

سـازمان مركـزي تعـاون روسـتايي، سـازمان پنبـه و       (هـاي دولتـي    زميني به ارگان و سيب) وش(آفتابگردان روغني، سويا، پنبه   ،گندم: محصول

  . هاي نمونه پرسش شده است نيز جداگانه در آبادي) …كني و  هاي روغني و كارخانجات دولتي پنبه پاك دانه

خدمات   هزينه. پرسش شده است“ رأس ـ ريال ”و “ ـ ريال   مثقال”، “كيلوگرم ـ ريال ”  برحسب بسته به مورد در اين آمارگيري قيمت فروش    

سـؤال  “ ريال –روزكار ”دستمزد كارگر كشاورزي نيز برحسب نفر . شود در آبادي نمونه سؤال مي) هكتار(كشاورزي برحسب واحد سطح متريك 

  . و درج شده است

  

  خدمات كشاورزي  هزينه

اشيني و دستمزد كارگران كشاورزي شامل وجه نقد بوده و در مواردي كه به جاي تمام يا قسمتي از آن غذا يا سـهمي از  هزينه انجام خدمات م

در اين آمـارگيري در هـر دوره مراجعـه،    . براورد و به وجه نقد اضافه شده است ،محصول داده شده باشد، ارزش ريالي آن به قيمت روز پرداخت

 11(و نيز دسـتمزد يـك روز كـارگر كشـاورزي     )2(و ديم )1(هاي آبي به تفكيك زمين) قلم 10(از خدمات كشاورزي  انجام يك بار هر يك  هزينه

  .   سؤال شده است) قلم

______________________________________________________________________________________________________ 
   . شناسند را به نام زراعت آبي مي  ن شود و در عرف محلي آ هايي است كه زراعت انجام شده در آن آبياري مي منظور زمين: يهاي آب زمين )1(

  .  شناسند را به نام زراعت ديم مي شود و در عرف محلي آن هايي است كه زراعت انجام شده در آن معموالً آبياري نمي منظور زمين: هاي ديم زمين )2(
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  ب ـ كليات طرح

  

   ـ هدف1

  خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور به تفكيك استان  متوسط فصلي قيمت فروش محصوالت و هزينه  محاسبه

  

   ـ جامعه آماري2

  .1382هاي طرح سرشماري عمومي كشاورزي سال  آبادي تماميست از ا آماري اين طرح عبارت  جامعه

  

  ـ واحد آماري3

اساس محاسبات انجام گرفتـه در مركـز بودنـد بـه      بر ،ترين مقدار فروش محصول در هر استان كه داراي بيش ر، آباديوذكمهاي  از ميان آبادي 

  . استعنوان واحد آماري انتخاب شده 

  

  ـ زمان آمارگيري4

  . باشد تيرماه مي ام20در فصل بهار، زمان آمارگيري يكم تا  با توجه به زمان حداكثر برداشت محصول

  

  ـ چگونگي اجراي آمارگيري5

قلـم خـدمت    10، )1(قلـم محصـول   111اي شـامل   كشـاورزي، پرسشـنامه    آوري قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات عمده به منظور جمع

ها تهيه شد كه پس از برگـزاري سـمينارهاي آموزشـي بـا      قلم خدمت كارگر كشاورزي به همراه راهنماي آمارگيري و بازبيني آن 11شيني و ما

  . تكميل شده است زمان آمارگيريهاي نمونه و پرسش از مطلعين محلي در  آمارگيران به آبادي  مراجعه

  

  ها ـ كنترل و بازبيني فني پرسشنامه6

           هـا، بـه    هـا و اطمينـان از صـحت آن    هاي نمونه در هر دوره پس از بـازبيني كارشناسـان مربـوط در اسـتان     هاي تكميل شده از آبادي پرسشنامه

  . گيرد هاي نهايي مربوط انجام مي مركز آمار ايران ارسال و استخراج ماشيني طرح در قالب جدول

  

  هاي براورد ـ فرمول6

  : ام برابر است باbام براي نوع sام در فصل pام در استان fي ام در آبادvقيمت محصول 
Pvfpsb   

  )v=1و 2و  … و126(

)m  1و 2و  …و=f(  

  )p=1و  2و …و  30(

  )s=1و 2و 3و 4(

)4< u <  1 u  1تا=b(  

 :كه در آن

v: انديس شمارنده محصول يا خدمت  

f: هاي داراي اطالع تعداد آبادي  انديس شمارنده  

p:  كد استان  

s: كد فصل  

______________________________________________________________________________________________________ 
  . هاي دامي است مل محصوالت كشاورزي و انواع دام و فراوردهشا )1(
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:b انديس نوع محصول  

  

  امsام در فصل pام در استان fام در آبادي vمتوسط قيمت محصول يا خدمت   ـ محاسبه6ـ1

∑

∑

=

== n

b vfpsb

u

b vfpsbvfps
vfps

W

WP
P

1

1
.

  

  

  امsل ام در فصpام در استان fام در آبادي bام از نوع vكه در اين فرمول           برابر است با كل مقدار فروش محصول يا كل هزينه خدمت 

  

  ام sام در فصل pام در استان vمتوسط قيمت محصول يا خدمت   ـ محاسبه6ـ2

∑

∑

=

== m

f vfps

m

f vfpsvfps

vfps
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  )1(ها بخش دوم ـ گزيده يافته
  

  الف ـ محصوالت كشاورزي 

  ـ غالت1

  ـ گندم1ـ1

 9/10942خراسـان جنـوبي بـا    استان . ريال بوده است 7/10343قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  1393سال فصل بهار در 

قيمت فروش به دولت اين محصـول در  . اند ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته 0/8008هرمزگان با ترين و استان  ريال بيش

قيمـت  . ريـال رسـيده اسـت    0/10408 هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم متوسط قيمت ،بوده است كه در نتيجهريال  6/10526كل كشور 

  . افزايش داشتدرصد  8/41برابر  92سالفصل مشابه فروش اين محصول نسبت به 

  

  ـ جو1ـ2

 ريـال  0/11000آذربايجان شـرقي بـا   استان  .بوده استريال  7/8762 قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور به 1393سال فصل بهار در 

  92فصـل مشـابه سـال     به نسبتدرصد  3/32 قيمت فروش جو. اند هاي فروش را داشته ريال كمترين قيمت 7/7580يزد با ترين و استان  بيش

  . داشت افزايش

  

  

  ـ حبوب2

  ـ نخود2ـ1

ريـال   4/24173خراسـان رضـوي بـا    بوده است كـه اسـتان    ريال 2/19094در كل كشور  1393سال بهار قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در 

نسـبت   93سال بهار روش اين محصول در قيمت ف. اند كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال 8/12777استان زنجان با ترين و  بيش

  .داشت كاهش درصد 5/38، 92سال فصل مشابه به 

   

  ـ عدس2ـ2

تـرين و   ريال بـيش  8/43375كرمانشاه با   رسيد كه استانريال  9/28301قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم  1393بهار در 

بهـار  قيمت فروش اين محصـول نسـبت بـه    . يمت فروش را در كل كشور داشته استكمترين ق ريال 9/17596چهارمحال و بختياري با استان 

  . رو بوده است هدرصد روب 5/4 معادل با افزايشي 92سال 

  

  

  ـ محصوالت جاليزي3

  ـ هندوانه3ـ1

ـ   استان . بوده استريال  0/3556كشور قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل  1393سال بهار در   ريـال  7/5897ا سيسـتان و بلوچسـتان ب

قيمت فروش اين محصول نسبت بـه  . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/1459كهگيلويه و بويراحمد با ترين و استان  بيش

  . درصد داشته است 8/28 برابر با كاهشي، 92فصل مشابه سال 

  

  ـ خربزه3ـ2

تـرين   ريال بيش 9/10935اصفهان با  هاي استان. ريال بوده است 9/4547ور مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كش فصلدر 

______________________________________________________________________________________________________ 
خالصـه   ”دسـتمزد “ و” هزينـه “ ،”قيمـت فـروش  “ به ترتيب بـه صـورت  ” متوسط دستمزد“ و”متوسط هزينه“،”متوسط قيمت فروش سرخرمن“ها  ناعنو )�(

  .   اند شده
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فصـل  نسبت به  93سال بهار قيمت فروش اين محصول در . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 7/3194خوزستان با و استان 

   .رو بوده است هدرصد روب 8/52معادل  كاهشيبا  92مشابه  سال 

  

  ـ خيار3ـ3

ترين و استان  بيشريال  8/18564سمنان با استان . بوده است ريال 5/5872قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور  1393سال بهار در 

 6/41با كاهشي معادل  92سالفصل بهار خيار نسبت به  قيمت فروش. اند كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال 7/1272بوشهر با 

   .وده استرو ب هدرصد روب

  

  

   ها ـ سبزي4

  زميني ـ سيب4ـ1

تـرين و   بيشريال  0/12000بوشهر با استان . ريال بوده است 3/6354زميني در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 1393سال بهار در 

فصل  نسبت به 1393سال ر بهاقيمت فروش اين محصول در . اند كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال  0/5000هرمزگان با  استان

  . داشته است كاهشدرصد  2/27معادل  92 سالمشابه 

  

  فرنگي ـ گوجه4ـ2

هرمزگـان بـا   باالترين قيمت فروش را استان . بوده استريال  9/5781 فرنگي در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه 1393سال بهار در 

نسـبت بـه    1393سال بهار  قيمت فروش اين محصول در. اند ريال داشته 4/2096ر با بوشهترين قيمت فروش را استان  و پايينريال  7/19931

  . داشته است كاهشدرصد  1/55معادل   92سال فصل مشابه 

  

  ـ بادمجان4ـ3

  تانريال بـاالترين و اسـ   8/10282يزد با استان . ريال بوده است 6/3335 قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور 1393سال بهار در 

 6/7 معـادل  92سـال  بهـار  قيمت فروش اين محصول نسبت بـه  . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته پايينريال  9/2904خوزستان با 

  . داشته است افزايشدرصد 

  

  ـ پياز4ـ4

ريال باالترين قيمت  4/16369هرمزگان با  استان. بوده است ريال  1/9937 مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور فصلدر 

نسـبت   1393 بهـار قيمت فروش اين محصول در . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال پايين 0/3241خوزستان با فروش و استان 

  . داشته است افزايشدرصد  3/16معادل  92سال  فصل مشابه به

  

  

  اي ـ محصوالت علوفه5

  ـ يونجه5ـ1

تـرين   ريال بيش 5/7853خراسان شمالي با استان . ريال بوده است 2/6145 در كل كشور يونجهروش يك كيلوگرم قيمت ف 1393 سالبهار در 

 فصل مشـابه  نسبت به 1393 بهارقيمت فروش اين محصول در  .اند كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشتهريال  7/4009ايالم با و استان 

  . داشته است درصد افزايش 24معادل  92سال 
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  كاهـ 5ـ2

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش   1/6245كرمان استان . ريال بوده است 6/1933 قيمت فروش يك كيلوگرم شبدر در كل كشور 1393سال بهار در 

سـال   فصل مشـابه  نسبت به 1393 بهارقيمت فروش اين محصول در  .اند كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشتهريال  9/933هرمزگان با 

  . داشته است درصد افزايش 6/49ادل مع  92

  

  

  دار هاي هسته ـ ميوه6

  آلو زرد

ترين و استان  ريال بيش  7/57454يزد با استان . ريال بوده است 8/43362 قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كشور 1393سال بهار در 

معادل  افزايشي با  92سال فصل مشابه روش زردآلو نسبت به قيمت ف. اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/26087فارس با 

  .رو بوده است هدرصد روب 2/17با 

  

  

   دار هاي دانه ـ ميوه7

  درختي ـ سيب7ـ1

 ريال و استان 0/25000مركزي با  استان. بوده استريال  0/19247در كل كشور  1393سال  بهار درختي در  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب

سـال   بهـار  قيمـت فـروش ايـن محصـول در    . اند ترين قيمت فروش در كل كشور بوده به ترتيب داراي باالترين و پايينريال  3/12385فارس با 

  . داشته استدرصد كاهش  5/10معادل  92سال فصل مشابه نسبت به  1393

  

  

  هاي دامي ب ـ دام و فراورده

  ـ دام 1

  پرواري  زنده  ـ گوسفند و بره1ـ1

سيسـتان و  اسـتان  . بـوده اسـت   ريـال  8/105361ي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كل كشور مورد بررس فصلدر 

قيمـت  . انـد  ترين قيمت فروش را در كل كشـور داشـته   ريال پايين 2/94686خراسان شمالي با ريال باالترين و استان  4/150765بلوچستان با 

  . داشته است كاهش درصد 0/4 برابر با 92فصل مشابه سال به نسبت  1393سال فصل بهار فروش آن در 

  

  ـ گاو و كمتر از دو سال پرواري1ـ2

 اسـتان . بـوده اسـت  ريـال   3/106184 قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در كل كشور 1393سال  بهار در

قيمـت   .انـد  ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشـور داشـته   8/97071جان شرقي با آذرباي  ترين و استان ريال بيش 9/134222هرمزگان با 

  . داشته است كاهشدرصد  6/3 معادل 92سال بهار فروش اين محصول نسبت به 

  

  

  هاي دامي ـ فراورده2

  )شسته نشده(ـ پشم گوسفند 2ـ1

 9/41683زنجان با استان . ريال بوده است 7/15481 كشوردر كل ) شسته نشده(قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند  1393سال بهار در 

 ايـن محصـول  قيمـت فـروش   . انـد  ترين قيمت فروش را در كل كشور داشـته  ريال به ترتيب باالترين و پايين 3/3627مازندران با ريال و استان 

  . رو بوده است هدرصد روب 4/26ا معادل ب افزايشيبا  92سال فصل مشابه نسبت به 
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  )چرخ نكرده(گوسفند  ـ شير2ـ2

ريال بوده است كه نسبت بـه سـال    6/26085قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نكرده در كل كشور  1393سال بهار در 

ل ريـا  8/11468فـارس بـا   ريـال بـاالترين و اسـتان     6/34246خراسان رضـوي بـا   استان . رو بوده است هدرصد روب 5/20برابر با  افزايشيبا  92

  . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته پايين

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گاو 2ـ3

با افزايشـي    92سال فصل مشابه ريال بوده است كه نسبت به  6/10741 در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو 1393سال بهار در 

ترين قيمت  ريال پايين 6/8484سيستان و بلوچستان با ال باالترين و استان ري 0/20000 با بوشهراستان . رو بوده است هدرصد روب 1/17برابر با 

  .اند فروش را در كل كشور داشته

  

  

  ج ـ خدمات كشاورزي 

  ـ خدمات ماشيني1

  ـ شخم زمين زراعي آبي با تراكتور1ـ1

هرمزگـان بـا   اسـتان  . ريال بوده اسـت  6/1011198كشور بار شخم يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل  يك  هزينه 1393سال بهار در 

  هزينـه . انـد  انجام اين خدمت را در كل كشور داشـته   ترين و كمترين هزينه به ترتيب بيش 3/559911ريال و استان خوزستان با  1/2767572

  . داشته است افزايشدرصد  7/27ل معاد 92سال  فصل مشابه  انجام اين خدمت نسبت به

  

  عي ديم با تراكتور ـ شخم زمين زرا1ـ2

اصـفهان بـا   اسـتان  . ريال بـوده اسـت   4/466361بار شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  يك  مورد بررسي هزينه فصلدر 

  هزينـه . اند انجام اين خدمت را در كل كشور داشته  ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 2/453846ريال و استان بوشهر با  2/1393269

  . داشته است كاهشدرصد  9/21معادل   92فصل مشابه سال انجام اين خدمت نسبت به 

  

  ـ ديسك زمين آبي با تراكتور1ـ3

گـيالن بـا   اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    7/677984 بار ديسك يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور يك  هزينه 1393سال بهار در 

هزينـه  . انـد  ترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در كل كشور داشته به ترتيب بيش 9/293508استان خوزستان با ريال و  70/2169567

  . داشته است افزايش درصد 5/62معادل 92سالفصل مشابه انجام اين خدمت نسبت به 

  

  ـ ديسك زمين ديم با تراكتور1ـ4

البـرز بـا   اسـتان  . بـوده اسـت   ريال 2/433547 ين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور بار ديسك يك هكتار زم مورد بررسي هزينه يك فصلدر 

. انـد  انجام اين خـدمت را در كـل كشـور داشـته      ترين و كمترين هزينه به ترتيب بيشريال  0/300000ريال و استان كردستان با  0/1075000

  . داشته است رصد افزايشد 9/42معادل  92سال  فصل مشابه انجام اين خدمت نسبت به  هزينه

   

  

  ـ خدمات نيروي انساني2

  ) مرد(چين  ـ كارگر ميوه2ـ1

آذربايجـان شـرقي بـا    اسـتان  . بـوده اسـت   ريـال  5/373668چـين مـرد در كـل كشـور      يك نفر كارگر ميوه  دستمزد روزانه 1393سال بهار در 

سـطح ايـن   . انـد  ترين سطح دستمزد را در كـل كشـور داشـته    و پايينريال به ترتيب باالترين  7/217948ريال و استان گلستان با  6/586363
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  . درصد افزايش داشته است 9/17معادل  92سال  فصل مشابه دستمزد نسبت به

  

  )زن(چين  ـ كارگر ميوه2ـ2

 7/446954ن بـا  مازنـدرا اسـتان  . بـوده اسـت  ريال  2/303592چين زن در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  مورد بررسي دستمزد روزانه فصلدر 

سطح اين دستمزد نسبت به . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 0/150000ريال و استان گلستان با 

  . درصد افزايش داشته است 8/46معادل  92فصل مشابه سال 

  

  )مرد(ـ دروگر غالت 2ـ3

آذربايجـان شـرقي بـا    اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    2/511967رگر دروگر غالت مرد در كل كشـور  دستمزد روزانه يك نفر كا 1393سال بهار در 

سـطح ايـن   . انـد  ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشـته  ريال به ترتيب باالترين و پايين 0/250000ريال و استان خوزستان با  0/715892

  .اشته استدرصد افزايش د 8/49معادل  92سال فصل مشابه دستمزد نسبت به 

  

  )مرد(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ4

مازنـدران بـا   اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    8/326733كشـور  كار مرد در كـل   كار و تنك يك نفر كارگر وجين  دستمزد روزانه 1393 سالبهار در 

سـطح ايـن   . انـد  را در كـل كشـور داشـته   ترين سطح دستمزد  به ترتيب باالترين و پايين ريال 0/250000ريال و استان گلستان با  6/570561

  . داشته است كاهشدرصد  8/3 معادل 92سال  فصل مشابه دستمزد نسبت به

  

  )زن(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ5

گـيالن بـا   اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    4/319186 كـار زن در كـل كشـور    كار و تنك يك نفر كارگر وجين  مورد بررسي دستمزد روزانهفصل در 

سـطح  . انـد  ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشـته  ريال به ترتيب باالترين و پايين 9/166517خراسان جنوبي با يال و استان ر 6/646156

  .داشته است افزايشدرصد  1/36 معادل 92سال فصل بهار اين دستمزد نسبت به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش سوم

نمودارهاي منتخب
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 1371-1393هاي  ش غالت در كل كشور، فصل بهار، طي سالقيمت فرو

  

  گندم

  
  

  جو
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 1371- 1393هاي  قيمت فروش حبوب در كل كشور، فصل بهار، طي سال

  

  عدس

  
  

  

  نخود
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 1371- 1393هاي  ها در كل كشور، فصل بهار، طي سال قيمت فروش سبزي

  

  سيب زميني

  
  

  

  پياز
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  )دنباله( 1371- 1393هاي  ل بهار، طي سالها در كل كشور، فص قيمت فروش سبزي

  

  گوجه فرنگي

  
  

 1371-1393هاي  قيمت فروش محصوالت جاليزي در كل كشور، فصل بهار، طي سال

  هندوانه
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  )دنباله( 1371-1393هاي  قيمت فروش محصوالت جاليزي در كل كشور، فصل بهار، طي سال

  

  خربزه

  
  

  

  خيار
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  1371-1393هاي  فصل بهار، طي سال قيمت فروش علوفه در كل كشور،

  يونجه خشك

 
  

  1371- 1393هاي  دار در كل كشور، فصل بهار، طي سال هاي دانه قيمت فروش ميوه

  سيب درختي

  



  25  1393در مناطق روستايي كشورـ بهار  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  

 1371- 1393هاي قيمت فروش دام به صورت زنده در كل كشور، فصل بهار، طي سال

  گوسفند

  
  

  گاو كمتر از دو سال پرواري
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 1371-1393هاي  زي در كل كشور، فصل بهار، طي سالدستمزد كارگر كشاور

  

  )مرد(كارگر وجين كار 

  
  

  )زن(كارگر وجين كار 
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  )دنباله( 1371-1393هاي  دستمزد كارگر كشاورزي در كل كشور، فصل بهار، طي سال

  

  )مرد(كارگر ميوه چين 

  
  

  )زن(كارگر ميوه چين 
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  1371-1393هاي بهار، طي سالروند هزينه خدمات كشاورزي در كل كشور، فصل 

  

  شخم زمين آبي با تراكتور

 

  
 

 شخم زمين ديم با تراكتور
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  بخش چهارم

  قيمت فروش محصوالت و فصليمتوسط  هاي جدول

  خدمات كشاورزي به تفكيك استان  هزينه فصليمتوسط  



 31 1393در مناطق روستايي كشورـ بهار  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                            1393بهار  :كشاورزيـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت 1

  سيب زميني  ارزن  جو  اي  ذرت دانه  گندم   استان 

        ۶۳۵۴۶۳۵۴۶۳۵۴۶۳۵۴////۳۳۳۳        ۷۹۸۹۷۹۸۹۷۹۸۹۷۹۸۹////۸۸۸۸        ۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷۶۲////۷۷۷۷        ۶۹۹۷۶۹۹۷۶۹۹۷۶۹۹۷////۱۱۱۱        ۱۰۴۰۸۱۰۴۰۸۱۰۴۰۸۱۰۴۰۸////۰۰۰۰    ............................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۰۱۵۱۰۰۱۵۱۰۰۱۵۱۰۰۱۵////۸۸۸۸    ...........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................................  ردبيل  ا

        ۷۹۸۸۷۹۸۸۷۹۸۸۷۹۸۸////۰۰۰۰        ××××        ۸۷۲۶۸۷۲۶۸۷۲۶۸۷۲۶////۴۴۴۴        ××××        ۱۰۵۰۱۱۰۵۰۱۱۰۵۰۱۱۰۵۰۱////۲۲۲۲    .............................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۸۴۶۴۸۴۶۴۸۴۶۴۸۴۶۴////۵۵۵۵        ××××        ۱۰۴۴۸۱۰۴۴۸۱۰۴۴۸۱۰۴۴۸////۱۱۱۱    ....................................................................................................................  البرز

        ××××        ××××        ۱۰۰۲۴۱۰۰۲۴۱۰۰۲۴۱۰۰۲۴////۸۸۸۸        ××××        ۱۰۵۸۶۱۰۵۸۶۱۰۵۸۶۱۰۵۸۶////۰۰۰۰    ................................................................................................................  ايالم  

        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۹۳۵۷۹۳۵۷۹۳۵۷۹۳۵////۴۴۴۴        ××××        ۱۰۵۷۳۱۰۵۷۳۱۰۵۷۳۱۰۵۷۳////۳۳۳۳    ..............................................................................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰۳۶////۲۲۲۲        ××××        ۱۰۵۰۷۱۰۵۰۷۱۰۵۰۷۱۰۵۰۷////۳۳۳۳    ..............................................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۸۴۴۸۸۴۴۸۸۴۴۸۸۴۴۸////۸۸۸۸        ××××        ××××    ...................................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۰۵۵۸۱۰۵۵۸۱۰۵۵۸۱۰۵۵۸////۸۸۸۸     ................................................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۹۴۳۴۹۴۳۴۹۴۳۴۹۴۳۴////۹۹۹۹        ××××        ۱۰۴۷۵۱۰۴۷۵۱۰۴۷۵۱۰۴۷۵////۸۸۸۸    ................................................................................................  رضوياسان خر

        ××××        ××××        ۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱////۶۶۶۶        ××××        ۱۰۵۵۶۱۰۵۵۶۱۰۵۵۶۱۰۵۵۶////۰۰۰۰    ................................................................................................  شماليخراسان 

        ۸۳۵۷۸۳۵۷۸۳۵۷۸۳۵۷////۲۲۲۲        ××××        ۸۲۲۳۸۲۲۳۸۲۲۳۸۲۲۳////۰۰۰۰        ۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴////۷۷۷۷        ۱۰۵۰۴۱۰۵۰۴۱۰۵۰۴۱۰۵۰۴////۵۵۵۵    ........................................................................................................  خوزستان  

        ۸۲۵۴۸۲۵۴۸۲۵۴۸۲۵۴////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰////۲۲۲۲        ××××        ۱۰۴۸۸۱۰۴۸۸۱۰۴۸۸۱۰۴۸۸////۷۷۷۷    ............................................................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵۳////۵۵۵۵        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۹۰۹۹۹۰۹۹۹۰۹۹۹۰۹////۶۶۶۶          ...................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۲۲۲۲////۱۱۱۱        ××××        ۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵////۷۷۷۷        ××××        ۱۰۵۰۸۱۰۵۰۸۱۰۵۰۸۱۰۵۰۸////۲۲۲۲    ..............................................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۸۵۴۶۸۵۴۶۸۵۴۶۸۵۴۶////۹۹۹۹        ××××        ۹۹۶۲۹۹۶۲۹۹۶۲۹۹۶۲////۰۰۰۰    ....................................................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................................  كردستان  

        ۵۲۹۳۵۲۹۳۵۲۹۳۵۲۹۳////۲۲۲۲        ۷۹۸۹۷۹۸۹۷۹۸۹۷۹۸۹////۸۸۸۸        ۸۲۰۳۸۲۰۳۸۲۰۳۸۲۰۳////۶۶۶۶        ××××        ۱۰۴۶۷۱۰۴۶۷۱۰۴۶۷۱۰۴۶۷////۷۷۷۷    .............................................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۸۲۶۸۸۲۶۸۸۲۶۸۸۲۶۸////۸۸۸۸        ××××        ۱۰۵۰۳۱۰۵۰۳۱۰۵۰۳۱۰۵۰۳////۶۶۶۶    .........................................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ۸۴۳۳۸۴۳۳۸۴۳۳۸۴۳۳////۷۷۷۷        ××××        ۱۰۵۰۰۱۰۵۰۰۱۰۵۰۰۱۰۵۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۰۶۹۲۱۰۶۹۲۱۰۶۹۲۱۰۶۹۲////۹۹۹۹        ××××        ۸۹۶۷۸۹۶۷۸۹۶۷۸۹۶۷////۴۴۴۴        ××××        ۱۰۵۵۲۱۰۵۵۲۱۰۵۵۲۱۰۵۵۲////۵۵۵۵    ...........................................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ۸۱۴۰۸۱۴۰۸۱۴۰۸۱۴۰////۴۴۴۴        ××××        ۱۰۵۱۵۱۰۵۱۵۱۰۵۱۵۱۰۵۱۵////۰۰۰۰    ............................................................................................................    لرستان

        ××××        ××××        ۹۰۸۵۹۰۸۵۹۰۸۵۹۰۸۵////۳۳۳۳        ××××        ۱۰۱۸۶۱۰۱۸۶۱۰۱۸۶۱۰۱۸۶////۵۵۵۵    .........................................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۸۵۷۱۸۵۷۱۸۵۷۱۸۵۷۱////۹۹۹۹        ××××        ۱۰۴۵۵۱۰۴۵۵۱۰۴۵۵۱۰۴۵۵////۵۵۵۵    ............................................................................................................  مركزي  

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۸////۰۰۰۰     .........................................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۷۵۸۰۷۵۸۰۷۵۸۰۷۵۸۰////۶۶۶۶        ××××        ۹۸۴۳۹۸۴۳۹۸۴۳۹۸۴۳////۳۳۳۳    ...................................................................................................................  يزد  



  1393بهارـ  در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

32  

  )ريال(                                                              )دنباله( 1393بهار  :متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  پياز  عدس  نخود  استان
گوجه 

  فرنگي
  سير  بادنجان

        ۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵////۲۲۲۲        ۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳۵////۶۶۶۶        ۵۷۸۱۵۷۸۱۵۷۸۱۵۷۸۱////۹۹۹۹        ۹۹۳۷۹۹۳۷۹۹۳۷۹۹۳۷////۱۱۱۱        ۲۸۳۰۱۲۸۳۰۱۲۸۳۰۱۲۸۳۰۱////۹۹۹۹        ۱۹۰۹۴۱۹۰۹۴۱۹۰۹۴۱۹۰۹۴////۲۲۲۲    ...................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۵۰۱۷۵۰۱۷۵۰۱۷۵۰۱۷////۰۰۰۰        ××××        ××××    ..................................................................................................  هان اصف

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................................  البرز

        ××××        ××××        ۸۷۸۹۸۷۸۹۸۷۸۹۸۷۸۹////۰۰۰۰        ۶۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸۴////۲۲۲۲        ۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................................  ايالم  

        ××××        ۵۷۲۷۵۷۲۷۵۷۲۷۵۷۲۷////۳۳۳۳        ۲۰۹۶۲۰۹۶۲۰۹۶۲۰۹۶////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................  بوشهر  

        ۱۱۶۸۶۱۱۶۸۶۱۱۶۸۶۱۱۶۸۶////۲۲۲۲        ۶۹۳۹۶۹۳۹۶۹۳۹۶۹۳۹////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۷۵۹۶۱۷۵۹۶۱۷۵۹۶۱۷۵۹۶////۹۹۹۹        ××××    ........................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××   .....................................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۴۱۷۳۲۴۱۷۳۲۴۱۷۳۲۴۱۷۳////۴۴۴۴    .....................................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ۲۹۰۴۲۹۰۴۲۹۰۴۲۹۰۴////۹۹۹۹        ۳۰۵۰۳۰۵۰۳۰۵۰۳۰۵۰////۱۱۱۱        ۳۲۴۱۳۲۴۱۳۲۴۱۳۲۴۱////۰۰۰۰        ××××        ××××    .............................................................................................  خوزستان  

        ۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۲۷۷۷۱۲۷۷۷۱۲۷۷۷۱۲۷۷۷////۸۸۸۸    ...................................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    .................................................................................................  سمنان  

        ××××        ۹۱۷۳۹۱۷۳۹۱۷۳۹۱۷۳////۴۴۴۴        ۸۲۶۲۸۲۶۲۸۲۶۲۸۲۶۲////۵۵۵۵        ۶۴۲۰۶۴۲۰۶۴۲۰۶۴۲۰////۸۸۸۸        ××××        ××××          ........................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۶۸۷۶۶۸۷۶۶۸۷۶۶۸۷۶////۸۸۸۸        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۹۹۶۳۹۹۶۳۹۹۶۳۹۹۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................  فارس  

        ۱۲۱۵۹۱۲۱۵۹۱۲۱۵۹۱۲۱۵۹////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶////۶۶۶۶        ××××        ××××    .........................................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  كردستان  

        ۱۱۲۷۳۱۱۲۷۳۱۱۲۷۳۱۱۲۷۳////۵۵۵۵        ۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰////۴۴۴۴        ۳۰۳۹۳۰۳۹۳۰۳۹۳۰۳۹////۶۶۶۶        ۳۷۳۲۳۷۳۲۳۷۳۲۳۷۳۲////۰۰۰۰        ××××        ××××    ..................................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۹۹۱۶۹۹۱۶۹۹۱۶۹۹۱۶////۹۹۹۹        ××××        ۴۳۳۷۵۴۳۳۷۵۴۳۳۷۵۴۳۳۷۵////۸۸۸۸        ۱۷۱۴۰۱۷۱۴۰۱۷۱۴۰۱۷۱۴۰////۶۶۶۶    ..............................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۳۰۲۶۳۰۲۶۳۰۲۶۳۰۲۶////۰۰۰۰        ۳۸۷۵۳۸۷۵۳۸۷۵۳۸۷۵////۰۰۰۰        ××××        ۲۶۱۶۰۲۶۱۶۰۲۶۱۶۰۲۶۱۶۰////۷۷۷۷        ××××    .......................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××    ................................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۳۰۶۷۰۳۰۶۷۰۳۰۶۷۰۳۰۶۷۰////۷۷۷۷        ۲۱۵۰۰۲۱۵۰۰۲۱۵۰۰۲۱۵۰۰////۰۰۰۰    .................................................................................................  لرستان  

        ۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    .................................................................................................  مركزي  

        ××××        ۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰////۱۱۱۱        ۱۹۹۳۱۱۹۹۳۱۱۹۹۳۱۱۹۹۳۱////۷۷۷۷        ۱۶۳۶۹۱۶۳۶۹۱۶۳۶۹۱۶۳۶۹////۴۴۴۴        ××××        ××××   ..............................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................................  همدان  

        ××××        ۱۰۲۸۲۱۰۲۸۲۱۰۲۸۲۱۰۲۸۲////۸۸۸۸        ۸۴۲۶۸۴۲۶۸۴۲۶۸۴۲۶////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                               )دنباله( 1393بهار  :متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  تره  باقال سبز  لوبيا سبز  كاهو  تربچه  استان 

        ۶۰۵۳۶۰۵۳۶۰۵۳۶۰۵۳////۸۸۸۸        ۳۶۴۴۳۶۴۴۳۶۴۴۳۶۴۴////۲۲۲۲        ۱۰۶۱۱۱۰۶۱۱۱۰۶۱۱۱۰۶۱۱////۶۶۶۶        ۲۱۳۳۲۱۳۳۲۱۳۳۲۱۳۳////۴۴۴۴        ۵۴۱۹۵۴۱۹۵۴۱۹۵۴۱۹////۷۷۷۷    ..........................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۱۲۴۵۴۱۲۴۵۴۱۲۴۵۴۱۲۴۵۴////۰۰۰۰        ××××        ××××    ........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۴۱۰۸۴۱۰۸۴۱۰۸۴۱۰۸////۲۲۲۲    .........................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۵۶۰۸۱۵۶۰۸۱۵۶۰۸۱۵۶۰۸////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۴۶۹۱۸۴۶۹۱۸۴۶۹۱۸۴۶۹////۵۵۵۵    ..........................................................................................................  اردبيل  

        ۴۰۴۵۴۰۴۵۴۰۴۵۴۰۴۵////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................................................................  ان اصفه

        ××××        ××××        ۱۵۲۴۶۱۵۲۴۶۱۵۲۴۶۱۵۲۴۶////۳۳۳۳        ۶۶۹۹۶۶۹۹۶۶۹۹۶۶۹۹////۶۶۶۶        ۱۲۸۹۹۱۲۸۹۹۱۲۸۹۹۱۲۸۹۹////۰۰۰۰    .................................................................................................................  البرز

        ××××        ۵۳۸۲۵۳۸۲۵۳۸۲۵۳۸۲////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................................  بوشهر  

        ۶۰۵۵۶۰۵۵۶۰۵۵۶۰۵۵////۴۴۴۴        ××××        ۱۱۲۷۷۱۱۲۷۷۱۱۲۷۷۱۱۲۷۷////۲۲۲۲        ۳۱۴۸۳۱۴۸۳۱۴۸۳۱۴۸////۵۵۵۵        ۴۸۹۴۴۸۹۴۴۸۹۴۴۸۹۴////۶۶۶۶    ...........................................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ................................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰     .............................................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ۳۸۶۲۳۸۶۲۳۸۶۲۳۸۶۲////۶۶۶۶        ۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳////۳۳۳۳        ۱۹۳۸۱۹۳۸۱۹۳۸۱۹۳۸////۳۳۳۳        ××××    .....................................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۱۲۶۶۴۱۲۶۶۴۱۲۶۶۴۱۲۶۶۴////۵۵۵۵        ۱۲۵۱۳۱۲۵۱۳۱۲۵۱۳۱۲۵۱۳////۵۵۵۵        ××××        ××××    ...........................................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................  سمنان  

        ۷۰۰۷۷۰۰۷۷۰۰۷۷۰۰۷////۱۱۱۱        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۶۴۸۰۶۴۸۰۶۴۸۰۶۴۸۰////۲۲۲۲          ................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۵۲۵۶۵۲۵۶۵۲۵۶۵۲۵۶////۶۶۶۶        ××××        ۲۰۰۲۲۰۰۲۲۰۰۲۲۰۰۲////۴۴۴۴        ××××    ...........................................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................................  كردستان  

        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۸۴۸۷۸۴۸۷۸۴۸۷۸۴۸////۱۱۱۱        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................................................  كرمان  

        ۶۱۵۳۶۱۵۳۶۱۵۳۶۱۵۳////۸۸۸۸        ۵۹۳۳۵۹۳۳۵۹۳۳۵۹۳۳////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۶۰۹۵۶۰۹۵۶۰۹۵۶۰۹۵////۲۲۲۲    ......................................................................................................  كرمانشاه  

        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲////۹۹۹۹        ××××        ۲۵۷۴۲۵۷۴۲۵۷۴۲۵۷۴////۵۵۵۵        ××××    ........................................................................................................  گلستان  

        ۱۷۷۷۸۱۷۷۷۸۱۷۷۷۸۱۷۷۷۸////۹۹۹۹        ۱۲۷۳۴۱۲۷۳۴۱۲۷۳۴۱۲۷۳۴////۷۷۷۷        ۲۷۲۸۷۲۷۲۸۷۲۷۲۸۷۲۷۲۸۷////۲۲۲۲        ××××        ۱۷۳۸۳۱۷۳۸۳۱۷۳۸۳۱۷۳۸۳////۷۷۷۷    ...........................................................................................................  گيالن  

        ۳۵۷۳۳۵۷۳۳۵۷۳۳۵۷۳////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴////۴۴۴۴    .........................................................................................................  لرستان  

        ××××        ۶۶۵۵۶۶۵۵۶۶۵۵۶۶۵۵////۸۸۸۸        ××××        ۹۷۰۶۹۷۰۶۹۷۰۶۹۷۰۶////۳۳۳۳        ۱۰۴۵۹۱۰۴۵۹۱۰۴۵۹۱۰۴۵۹////۱۱۱۱    ......................................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................    مركزي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ......................................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................  همدان  

        ۷۲۸۲۷۲۸۲۷۲۸۲۷۲۸۲////۱۱۱۱        ۱۰۳۲۶۱۰۳۲۶۱۰۳۲۶۱۰۳۲۶////۳۳۳۳        ۱۸۸۷۶۱۸۸۷۶۱۸۸۷۶۱۸۸۷۶////۴۴۴۴        ۵۹۶۸۵۹۶۸۵۹۶۸۵۹۶۸////۶۶۶۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱    ................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                               )دنباله( 1393بهار  :متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  انبه  موز  اسفناج  شاهي  جعفري  استان 

        ۲۶۵۲۰۲۶۵۲۰۲۶۵۲۰۲۶۵۲۰////۵۵۵۵        ۱۴۰۳۰۱۴۰۳۰۱۴۰۳۰۱۴۰۳۰////۴۴۴۴        ۵۲۶۷۵۲۶۷۵۲۶۷۵۲۶۷////۵۵۵۵        ۴۰۲۲۴۰۲۲۴۰۲۲۴۰۲۲////۴۴۴۴        ۵۹۵۷۵۹۵۷۵۹۵۷۵۹۵۷////۲۲۲۲    .........................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۱۷۵۹۴۱۷۵۹۴۱۷۵۹۴۱۷۵۹۴////۵۵۵۵        ۱۹۰۶۵۱۹۰۶۵۱۹۰۶۵۱۹۰۶۵////۱۱۱۱        ۱۸۳۱۸۱۸۳۱۸۱۸۳۱۸۱۸۳۱۸////۱۱۱۱    ..........................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶////۰۰۰۰    .................................................................................................................  البرز

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۷۲۵۲۷۲۵۲۷۲۵۲۷۲۵۲////۹۹۹۹        ۳۵۶۲۳۵۶۲۳۵۶۲۳۵۶۲////۲۲۲۲        ۵۸۶۵۵۸۶۵۵۸۶۵۵۸۶۵////۱۱۱۱    ...........................................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ................................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .............................................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................  سمنان  

        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۰۳۰۱۴۰۳۰۱۴۰۳۰۱۴۰۳۰////۴۴۴۴        ۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴////۳۳۳۳        ۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۹////۰۰۰۰        ۷۰۱۰۷۰۱۰۷۰۱۰۷۰۱۰////۹۹۹۹          ................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۴۲۳۰۴۲۳۰۴۲۳۰۴۲۳۰////۸۸۸۸    ...........................................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۳۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵۴////۷۷۷۷        ××××        ۴۷۷۹۴۷۷۹۴۷۷۹۴۷۷۹////۹۹۹۹    .................................................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ××××        ۶۱۰۸۶۱۰۸۶۱۰۸۶۱۰۸////۱۱۱۱        ۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲////۲۲۲۲    ......................................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۲۶۰۳۲۶۰۳۲۶۰۳۲۶۰۳////۷۷۷۷        ۴۶۴۶۴۶۴۶۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۱۱۱        ۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶////۳۳۳۳    ........................................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۱۷۴۴۲۱۷۴۴۲۱۷۴۴۲۱۷۴۴۲////۲۲۲۲        ۱۷۷۷۲۱۷۷۷۲۱۷۷۷۲۱۷۷۷۲////۳۳۳۳        ۱۷۶۸۳۱۷۶۸۳۱۷۶۸۳۱۷۶۸۳////۷۷۷۷    ...........................................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۴۲۸۱۰۴۲۸۱۰۴۲۸۱۰۴۲۸////۶۶۶۶        ۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴////۴۴۴۴    .........................................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۰۶۶۷۱۰۶۶۷۱۰۶۶۷۱۰۶۶۷////۹۹۹۹    ......................................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۸۵۰۰۸۵۰۰۸۵۰۰۸۵۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................................  مركزي  

        ۲۹۷۶۶۲۹۷۶۶۲۹۷۶۶۲۹۷۶۶////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××     ......................................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱۷۷////۲۲۲۲        ۷۲۲۵۷۲۲۵۷۲۲۵۷۲۲۵////۸۸۸۸        ۶۴۶۶۶۴۶۶۶۴۶۶۶۴۶۶////۷۷۷۷    ................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                            )   دنباله( 1393بهار : محصوالت كشاورزيمتوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از ـ 1

  خيار  گرمك  طالبي  هندوانه  خربزه  ليمو ترش  استان

        ۵۸۷۲۵۸۷۲۵۸۷۲۵۸۷۲////۵۵۵۵        ۸۵۹۷۸۵۹۷۸۵۹۷۸۵۹۷////۳۳۳۳        ۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱////۱۱۱۱        ۳۵۵۶۳۵۵۶۳۵۵۶۳۵۵۶////۰۰۰۰        ۴۵۴۷۴۵۴۷۴۵۴۷۴۵۴۷////۹۹۹۹        ۳۹۴۲۹۳۹۴۲۹۳۹۴۲۹۳۹۴۲۹////۹۹۹۹    .................................................................  كل كشور          

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...............................................................................  جان غربي  آذرباي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ................................................................................................  اردبيل  

        ۴۰۲۵۴۰۲۵۴۰۲۵۴۰۲۵////۵۵۵۵        ۲۷۸۷۲۷۸۷۲۷۸۷۲۷۸۷////۲۲۲۲        ۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱۸۹////۲۲۲۲        ۴۷۶۹۴۷۶۹۴۷۶۹۴۷۶۹////۲۲۲۲        ۱۰۹۳۵۱۰۹۳۵۱۰۹۳۵۱۰۹۳۵////۸۸۸۸        ××××    ................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................................  البرز

        ۹۷۳۴۹۷۳۴۹۷۳۴۹۷۳۴////۹۹۹۹        ۹۴۰۹۹۴۰۹۹۴۰۹۹۴۰۹////۱۱۱۱        ۷۸۲۳۷۸۲۳۷۸۲۳۷۸۲۳////۸۸۸۸        ۵۷۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸////۰۰۰۰        ××××        ××××    ...................................................................................................  ايالم  

        ۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۲۰۵۶۲۰۵۶۲۰۵۶۲۰۵۶////۵۵۵۵        ۳۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲////۱۱۱۱        ××××    .................................................................................................  بوشهر  

        ۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱۵////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۹۰۸۷۹۰۸۷۹۰۸۷۹۰۸۷////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××   ...................................................................................  جنوبيخراسان 

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................  شماليخراسان 

        ۳۱۹۶۳۱۹۶۳۱۹۶۳۱۹۶////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۸۸۶۱۸۸۶۱۸۸۶۱۸۸۶////۳۳۳۳        ۳۱۹۴۳۱۹۴۳۱۹۴۳۱۹۴////۷۷۷۷        ××××    ...........................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................................  زنجان  

        ۱۸۵۶۴۱۸۵۶۴۱۸۵۶۴۱۸۵۶۴////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...............................................................................................  سمنان  

        ۸۵۱۶۸۵۱۶۸۵۱۶۸۵۱۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷////۷۷۷۷        ۷۶۷۶۷۶۷۶۷۶۷۶۷۶۷۶////۵۵۵۵        ۲۷۵۰۰۲۷۵۰۰۲۷۵۰۰۲۷۵۰۰////۰۰۰۰          ......................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۵۳۳۲۵۳۳۲۵۳۳۲۵۳۳////۸۸۸۸        ۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶////۷۷۷۷        ۳۳۳۳۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۳۳۳۳        ××××    .................................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  كردستان  

        ۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱////۵۵۵۵        ۹۷۳۵۹۷۳۵۹۷۳۵۹۷۳۵////۶۶۶۶        ××××        ۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵۴۳////۵۵۵۵        ۶۹۶۷۶۹۶۷۶۹۶۷۶۹۶۷////۶۶۶۶        ××××    ................................................................................................  كرمان  

        ۳۴۲۰۳۴۲۰۳۴۲۰۳۴۲۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  كرمانشاه  

        ۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷////۲۲۲۲        ××××        ۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷////۸۸۸۸        ۱۴۵۸۱۴۵۸۱۴۵۸۱۴۵۸////۹۹۹۹        ××××        ××××    .....................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................  گلستان  

        ۱۳۱۸۱۱۳۱۸۱۱۳۱۸۱۱۳۱۸۱////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................................  گيالن  

        ۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...............................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  مازندران  

        ۱۸۰۱۸۱۸۰۱۸۱۸۰۱۸۱۸۰۱۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...............................................................................................  مركزي  

        ۱۰۰۳۸۱۰۰۳۸۱۰۰۳۸۱۰۰۳۸////۱۱۱۱        ۹۳۸۷۹۳۸۷۹۳۸۷۹۳۸۷////۸۸۸۸        ۸۷۳۸۸۷۳۸۸۷۳۸۸۷۳۸////۳۳۳۳        ۵۰۱۱۵۰۱۱۵۰۱۱۵۰۱۱////۲۲۲۲        ××××        ۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰////۰۰۰۰   ............................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...............................................................................................  همدان  

        ۶۵۹۰۶۵۹۰۶۵۹۰۶۵۹۰////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                            )   بالهدن( 1393بهار : متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  قيسي  زردآلو  هلو     آلو قطره طال  آلو    استان 

        ۵۵۷۰۷۵۵۷۰۷۵۵۷۰۷۵۵۷۰۷////۷۷۷۷        ۴۳۳۶۲۴۳۳۶۲۴۳۳۶۲۴۳۳۶۲////۸۸۸۸        ۱۵۵۷۴۱۵۵۷۴۱۵۵۷۴۱۵۵۷۴////۴۴۴۴        ۲۰۸۲۵۲۰۸۲۵۲۰۸۲۵۲۰۸۲۵////۰۰۰۰        ۲۳۲۶۰۲۳۲۶۰۲۳۲۶۰۲۳۲۶۰////۸۸۸۸    ............................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۳۰۵۲۶۳۰۵۲۶۳۰۵۲۶۳۰۵۲۶////۳۳۳۳        ۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۱۲۴۸۲۱۲۴۸۲۱۲۴۸۲۱۲۴۸////۲۲۲۲    ....................................................................................................................  البرز

        ××××        ۴۰۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰۱۴۰////۸۸۸۸        ۳۰۹۵۱۳۰۹۵۱۳۰۹۵۱۳۰۹۵۱////۸۸۸۸        ××××        ××××    ................................................................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۴۴۸۳۶۴۴۸۳۶۴۴۸۳۶۴۴۸۳۶////۱۱۱۱        ۲۵۹۲۴۲۵۹۲۴۲۵۹۲۴۲۵۹۲۴////۱۱۱۱        ۲۲۷۴۳۲۲۷۴۳۲۲۷۴۳۲۲۷۴۳////۹۹۹۹        ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۳۰۲۷۴۳۰۲۷۴۳۰۲۷۴۳۰۲۷۴////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××     ................................................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ................................................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۳۸۹۸۴۳۸۹۸۴۳۸۹۸۴۳۸۹۸۴////۶۶۶۶        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    ................................................................................................  شماليراسان خ

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ۱۲۵۷۴۱۲۵۷۴۱۲۵۷۴۱۲۵۷۴////۵۵۵۵        ۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ..............................................................................................................  زنجان  

        ××××        ۳۰۶۴۶۳۰۶۴۶۳۰۶۴۶۳۰۶۴۶////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××          ...................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۲۶۰۸۷۲۶۰۸۷۲۶۰۸۷۲۶۰۸۷////۰۰۰۰        ۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲////۱۱۱۱        ××××        ××××    ..............................................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  قزوين  

        ۵۶۱۸۱۵۶۱۸۱۵۶۱۸۱۵۶۱۸۱////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ××××    ....................................................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................................  كردستان  

        ۴۰۲۱۲۴۰۲۱۲۴۰۲۱۲۴۰۲۱۲////۸۸۸۸        ۴۰۸۳۸۴۰۸۳۸۴۰۸۳۸۴۰۸۳۸////۲۲۲۲        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    .............................................................................................................  ن  كرما

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۷۴۰۲۷۴۰۲۷۴۰۲۷۴۰۲////۵۵۵۵        ××××        ××××    ...........................................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................  مازندران  

        ××××        ۳۵۷۹۶۳۵۷۹۶۳۵۷۹۶۳۵۷۹۶////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  همدان  

        ۷۳۸۶۳۷۳۸۶۳۷۳۸۶۳۷۳۸۶۳////۶۶۶۶        ۵۷۴۵۴۵۷۴۵۴۵۷۴۵۴۵۷۴۵۴////۷۷۷۷        ۲۶۴۵۸۲۶۴۵۸۲۶۴۵۸۲۶۴۵۸////۳۳۳۳        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ...................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                               )دنباله( 1393بهار : متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  توت فرنگي  توت درختي  سيب درختي  آلبالو  گيالس  استان 

        ۳۱۱۵۱۳۱۱۵۱۳۱۱۵۱۳۱۱۵۱////۵۵۵۵        ۵۸۵۰۹۵۸۵۰۹۵۸۵۰۹۵۸۵۰۹////۸۸۸۸        ۱۹۲۴۷۱۹۲۴۷۱۹۲۴۷۱۹۲۴۷////۰۰۰۰        ۳۷۸۲۴۳۷۸۲۴۳۷۸۲۴۳۷۸۲۴////۲۲۲۲        ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵////۳۳۳۳    ..........................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۱۶۳۱۵۱۶۳۱۵۱۶۳۱۵۱۶۳۱۵////۸۸۸۸        ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷    ..........................................................................................................  اصفهان 
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  )ريال(                                                            )   دنباله( 1393بهار : متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  چغندر قند  تنباكو  چاي سبز  كلزا  گوجه سبز  استان 
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  )ريال(                                                             )  دنباله( 1393بهار : از محصوالت كشاورزيمتوسط قيمت فروش يك كيلوگرم ـ 1

  پيله تر  عسل با موم  رهيز  كاه  يونجه  نيشكر  استان 
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        ××××        ××××        ۱۰۷۰۷۹۱۰۷۰۷۹۱۰۷۰۷۹۱۰۷۰۷۹////۶۶۶۶        ××××        ۲۶۶۶۶۱۸۲۶۶۶۶۱۸۲۶۶۶۶۱۸۲۶۶۶۶۱۸////۷۷۷۷        ۱۰۱۴۰۱۱۰۱۴۰۱۱۰۱۴۰۱۱۰۱۴۰۱////۵۵۵۵    .........................................................  گلستان  

        ۵۴۶۱۵۳۸۵۴۶۱۵۳۸۵۴۶۱۵۳۸۵۴۶۱۵۳۸////۵۵۵۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶۲۱۷۳۹۲۱۷۳۹۲۱۷۳۹۲۱۷۳۹////۱۱۱۱        ۱۱۷۴۶۸۱۱۷۴۶۸۱۱۷۴۶۸۱۱۷۴۶۸////۴۴۴۴        ۴۸۲۵۵۸۱۴۸۲۵۵۸۱۴۸۲۵۵۸۱۴۸۲۵۵۸۱////۴۴۴۴        ۳۹۴۴۱۱۷۳۹۴۴۱۱۷۳۹۴۴۱۱۷۳۹۴۴۱۱۷////۶۶۶۶        ۱۲۳۲۵۹۱۲۳۲۵۹۱۲۳۲۵۹۱۲۳۲۵۹////۵۵۵۵    ............................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۴۶۶۶۶۶۶۴۶۶۶۶۶۶۴۶۶۶۶۶۶۴۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۱۱۶۲۱۱۱۱۶۲۱۱۱۱۶۲۱۱۱۱۶۲۱////۶۶۶۶    ..........................................................  لرستان  

        ××××        ۳۴۴۷۹۷۳۳۴۴۷۹۷۳۳۴۴۷۹۷۳۳۴۴۷۹۷۳////۰۰۰۰        ۱۰۹۷۲۱۱۰۹۷۲۱۱۰۹۷۲۱۱۰۹۷۲۱////۸۸۸۸        ××××        ۳۸۸۴۹۲۷۳۸۸۴۹۲۷۳۸۸۴۹۲۷۳۸۸۴۹۲۷////۰۰۰۰        ۱۱۶۱۹۹۱۱۶۱۹۹۱۱۶۱۹۹۱۱۶۱۹۹////۰۰۰۰    .......................................................  مازندران  

        ××××        ۴۴۲۱۶۵۲۴۴۲۱۶۵۲۴۴۲۱۶۵۲۴۴۲۱۶۵۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۲۹۶۱۱۱۲۹۶۱۱۱۲۹۶۱۱۱۲۹۶////۳۳۳۳        ۷۷۸۷۷۶۹۷۷۸۷۷۶۹۷۷۸۷۷۶۹۷۷۸۷۷۶۹////۸۸۸۸        ۵۶۶۶۷۳۶۵۶۶۶۷۳۶۵۶۶۶۷۳۶۵۶۶۶۷۳۶////۸۸۸۸        ۱۱۰۸۷۲۱۱۰۸۷۲۱۱۰۸۷۲۱۱۰۸۷۲////۶۶۶۶    ..........................................................  مركزي  

        ۳۷۳۱۲۳۴۳۷۳۱۲۳۴۳۷۳۱۲۳۴۳۷۳۱۲۳۴////۶۶۶۶        ××××        ۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸////۸۸۸۸        ۳۳۱۲۵۰۰۳۳۱۲۵۰۰۳۳۱۲۵۰۰۳۳۱۲۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۳۸۹۱۲۱۳۸۹۱۲۱۳۸۹۱۲۱۳۸۹۱۲////۱۱۱۱   .......................................................  هرمزگان  

        ۲۷۵۰۵۶۶۲۷۵۰۵۶۶۲۷۵۰۵۶۶۲۷۵۰۵۶۶////۰۰۰۰        ۲۴۴۵۶۹۸۲۴۴۵۶۹۸۲۴۴۵۶۹۸۲۴۴۵۶۹۸////۹۹۹۹        ۱۰۰۶۷۱۱۰۰۶۷۱۱۰۰۶۷۱۱۰۰۶۷۱////۰۰۰۰        ۵۵۵۵۵۰۳۵۵۸۵۰۳۵۵۸۵۰۳۵۵۸۵۰۳۵۵۸////۴۴۴۴        ۴۷۴۰۸۲۵۴۷۴۰۸۲۵۴۷۴۰۸۲۵۴۷۴۰۸۲۵////۴۴۴۴        ۱۱۵۶۶۱۱۱۵۶۶۱۱۱۵۶۶۱۱۱۵۶۶۱////۵۵۵۵    ..........................................................  همدان  

        ××××        ۴۱۳۸۶۳۶۴۱۳۸۶۳۶۴۱۳۸۶۳۶۴۱۳۸۶۳۶////۴۴۴۴        ۱۱۳۸۱۹۱۱۳۸۱۹۱۱۳۸۱۹۱۱۳۸۱۹////۸۸۸۸        ۵۸۹۳۷۸۲۵۸۹۳۷۸۲۵۸۹۳۷۸۲۵۸۹۳۷۸۲////۴۴۴۴        ۵۳۴۴۹۲۴۵۳۴۴۹۲۴۵۳۴۴۹۲۴۵۳۴۴۹۲۴////۸۸۸۸        ۱۱۸۳۴۹۱۱۸۳۴۹۱۱۸۳۴۹۱۱۸۳۴۹////۱۱۱۱    .................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                                                               )  دنباله( 1393بهار : زنده متوسط قيمت فروش انواع دامـ 2

  ان است

  گاو كمتر از دو سال  تر گاو دوساله و بيش

 يريماده ش

  )راس(

 يريش ريماده غ

  )لوگرميك(

  )هرنژاد(

  كار ينر برا

  )راس( 

كار غيرنر براي 

نر   -راس(

  )اسپرمي

  يپروار

  )لوگرميك(

 ماده راس

  )هرنژاد(

 يرپرواريغ

- هرنژاد(راس

  )نراسپرمي

        ۲۳۸۱۳۹۳۷۲۳۸۱۳۹۳۷۲۳۸۱۳۹۳۷۲۳۸۱۳۹۳۷////۷۷۷۷        ۳۱۹۶۲۶۹۴۳۱۹۶۲۶۹۴۳۱۹۶۲۶۹۴۳۱۹۶۲۶۹۴////۴۴۴۴        ۱۰۶۱۸۴۱۰۶۱۸۴۱۰۶۱۸۴۱۰۶۱۸۴////۳۳۳۳        ۴۶۴۹۹۳۸۰۴۶۴۹۹۳۸۰۴۶۴۹۹۳۸۰۴۶۴۹۹۳۸۰////۸۸۸۸        ۳۶۸۳۶۸۳۶۸۳۶۸۱۳۷۲۵۱۳۷۲۵۱۳۷۲۵۱۳۷۲۵////۵۵۵۵        ۸۶۶۷۱۸۶۶۷۱۸۶۶۷۱۸۶۶۷۱////۰۰۰۰        ۵۰۷۹۶۸۹۶۵۰۷۹۶۸۹۶۵۰۷۹۶۸۹۶۵۰۷۹۶۸۹۶////۰۰۰۰    ................  كل كشور          

        ۳۱۳۴۹۶۹۳۳۱۳۴۹۶۹۳۳۱۳۴۹۶۹۳۳۱۳۴۹۶۹۳////۳۳۳۳        ۲۹۷۵۳۸۷۰۲۹۷۵۳۸۷۰۲۹۷۵۳۸۷۰۲۹۷۵۳۸۷۰////۶۶۶۶        ۹۷۰۷۱۹۷۰۷۱۹۷۰۷۱۹۷۰۷۱////۸۸۸۸        ۶۲۷۱۳۹۸۷۶۲۷۱۳۹۸۷۶۲۷۱۳۹۸۷۶۲۷۱۳۹۸۷////۵۵۵۵        ××××        ۸۶۸۵۸۸۶۸۵۸۸۶۸۵۸۸۶۸۵۸////۴۴۴۴        ۵۳۰۳۴۸۹۴۵۳۰۳۴۸۹۴۵۳۰۳۴۸۹۴۵۳۰۳۴۸۹۴////۴۴۴۴    ...................  آذربايجان شرقي  

        ۳۹۳۲۶۷۳۲۳۹۳۲۶۷۳۲۳۹۳۲۶۷۳۲۳۹۳۲۶۷۳۲////۷۷۷۷        ۲۷۹۵۱۵۷۳۲۷۹۵۱۵۷۳۲۷۹۵۱۵۷۳۲۷۹۵۱۵۷۳////۸۸۸۸        ۱۰۱۶۱۶۱۰۱۶۱۶۱۰۱۶۱۶۱۰۱۶۱۶////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۸۰۸۷۰۸۰۸۷۰۸۰۸۷۰۸۰۸۷۰////۹۹۹۹        ۴۹۴۵۴۹۸۰۴۹۴۵۴۹۸۰۴۹۴۵۴۹۸۰۴۹۴۵۴۹۸۰////۸۸۸۸    ....................  آذربايجان غربي  

        ۲۰۴۸۳۲۱۱۲۰۴۸۳۲۱۱۲۰۴۸۳۲۱۱۲۰۴۸۳۲۱۱////۷۷۷۷        ۲۴۷۸۲۳۰۳۲۴۷۸۲۳۰۳۲۴۷۸۲۳۰۳۲۴۷۸۲۳۰۳////۱۱۱۱        ۱۰۹۳۶۱۱۰۹۳۶۱۱۰۹۳۶۱۱۰۹۳۶۱////۵۵۵۵        ۳۵۵۹۵۷۴۴۳۵۵۹۵۷۴۴۳۵۵۹۵۷۴۴۳۵۵۹۵۷۴۴////۷۷۷۷        ××××        ۷۹۰۷۶۷۹۰۷۶۷۹۰۷۶۷۹۰۷۶////۲۲۲۲        ۳۹۷۵۷۴۱۶۳۹۷۵۷۴۱۶۳۹۷۵۷۴۱۶۳۹۷۵۷۴۱۶////۰۰۰۰    .....................................  اردبيل  

        ۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۳۵۰۰۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۷۲۳۱۰۱۷۲۳۱۰۱۷۲۳۱۰۱۷۲۳////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۹۷۳۹۱۹۷۳۹۱۹۷۳۹۱۹۷۳۹۱////۳۳۳۳        ۵۲۹۶۸۷۵۰۵۲۹۶۸۷۵۰۵۲۹۶۸۷۵۰۵۲۹۶۸۷۵۰////۰۰۰۰    .....................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۱۰۴۷۰۸۱۰۴۷۰۸۱۰۴۷۰۸۱۰۴۷۰۸////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۴۰۲۵۰۰۰۰۴۰۲۵۰۰۰۰۴۰۲۵۰۰۰۰۴۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................  البرز

        ۲۲۰۴۰۰۰۰۲۲۰۴۰۰۰۰۲۲۰۴۰۰۰۰۲۲۰۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۳۱۰۱۷۳۲۴۳۱۰۱۷۳۲۴۳۱۰۱۷۳۲۴۳۱۰۱۷۳////۷۷۷۷        ۱۱۲۱۹۵۱۱۲۱۹۵۱۱۲۱۹۵۱۱۲۱۹۵////۶۶۶۶        ۴۵۷۸۵۷۱۴۴۵۷۸۵۷۱۴۴۵۷۸۵۷۱۴۴۵۷۸۵۷۱۴////۳۳۳۳        ××××        ۱۱۱۹۵۸۱۱۱۹۵۸۱۱۱۹۵۸۱۱۱۹۵۸////۷۷۷۷        ۴۵۴۸۴۴۹۶۴۵۴۸۴۴۹۶۴۵۴۸۴۴۹۶۴۵۴۸۴۴۹۶////۱۱۱۱    ........................................  ايالم  

        ××××        ۲۴۰۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۶۰۳۰۱۰۶۰۳۰۱۰۶۰۳۰۱۰۶۰۳۰////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ۵۵۳۵۷۱۴۲۵۵۳۵۷۱۴۲۵۵۳۵۷۱۴۲۵۵۳۵۷۱۴۲////۹۹۹۹    ......................................  بوشهر  

        ××××        ۷۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۰۶۸۷۱۱۰۶۸۷۱۱۰۶۸۷۱۱۰۶۸۷////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۷۳۲۴۶۷۳۲۴۶۷۳۲۴۶۷۳۲۴۶////۶۶۶۶        ××××    ......................................  تهران  

        ××××        ××××        ۱۰۴۳۶۲۱۰۴۳۶۲۱۰۴۳۶۲۱۰۴۳۶۲////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ۳۲۱۰۰۰۰۰۳۲۱۰۰۰۰۰۳۲۱۰۰۰۰۰۳۲۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۲۵۶۰۰۰۰۰۲۵۶۰۰۰۰۰۲۵۶۰۰۰۰۰۲۵۶۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۴۹۴۳۱۰۴۹۴۳۱۰۴۹۴۳۱۰۴۹۴۳////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۸۷۹۲۱۸۷۹۲۱۸۷۹۲۱۸۷۹۲۱////۶۶۶۶        ۳۴۶۳۶۳۶۳۳۴۶۳۶۳۶۳۳۴۶۳۶۳۶۳۳۴۶۳۶۳۶۳////۶۶۶۶   ........................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۳۴۹۰۶۴۶۲۳۴۹۰۶۴۶۲۳۴۹۰۶۴۶۲۳۴۹۰۶۴۶۲////۶۶۶۶        ۹۸۵۷۲۹۸۵۷۲۹۸۵۷۲۹۸۵۷۲////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۶۶۶۸۳۶۶۶۸۳۶۶۶۸۳۶۶۶۸۳////۳۳۳۳        ۶۱۷۲۸۰۳۳۶۱۷۲۸۰۳۳۶۱۷۲۸۰۳۳۶۱۷۲۸۰۳۳////۵۵۵۵    ........................  رضويخراسان 

        ××××        ۳۶۳۶۳۶۳۶۴۱۱۷۶۴۴۱۱۷۶۴۴۱۱۷۶۴۴۱۱۷۶۴////۷۷۷۷        ۹۸۵۵۴۹۸۵۵۴۹۸۵۵۴۹۸۵۵۴////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۷۵۰۶۶۷۵۰۶۶۷۵۰۶۶۷۵۰۶۶////۵۵۵۵        ۵۷۷۲۴۳۵۹۵۷۷۲۴۳۵۹۵۷۷۲۴۳۵۹۵۷۷۲۴۳۵۹////۰۰۰۰    ........................  شماليخراسان 

        ۱۷۴۳۱۸۱۸۱۷۴۳۱۸۱۸۱۷۴۳۱۸۱۸۱۷۴۳۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۱۸۶۲۵۰۰۰۱۸۶۲۵۰۰۰۱۸۶۲۵۰۰۰۱۸۶۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۸۸۷۵۱۰۸۸۷۵۱۰۸۸۷۵۱۰۸۸۷۵////۶۶۶۶        ۲۴۰۷۱۴۲۸۲۴۰۷۱۴۲۸۲۴۰۷۱۴۲۸۲۴۰۷۱۴۲۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۳۰۹۲۸۵۷۱۳۰۹۲۸۵۷۱۳۰۹۲۸۵۷۱۳۰۹۲۸۵۷۱////۴۴۴۴    ................................  خوزستان  

        ××××        ۲۱۱۲۰۴۹۶۲۱۱۲۰۴۹۶۲۱۱۲۰۴۹۶۲۱۱۲۰۴۹۶////۹۹۹۹        ۱۲۲۷۳۹۱۲۲۷۳۹۱۲۲۷۳۹۱۲۲۷۳۹////۵۵۵۵        ۴۸۲۵۸۰۶۴۴۸۲۵۸۰۶۴۴۸۲۵۸۰۶۴۴۸۲۵۸۰۶۴////۵۵۵۵        ××××        ۸۵۹۳۵۸۵۹۳۵۸۵۹۳۵۸۵۹۳۵////۲۲۲۲        ۴۵۶۱۴۱۲۱۴۵۶۱۴۱۲۱۴۵۶۱۴۱۲۱۴۵۶۱۴۱۲۱////۰۰۰۰    ......................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۹۷۴۷۱۹۷۴۷۱۹۷۴۷۱۹۷۴۷۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۴۹۵۲۰۵۴۷۴۹۵۲۰۵۴۷۴۹۵۲۰۵۴۷۴۹۵۲۰۵۴۷////۹۹۹۹    ....................................  سمنان  

        ۱۹۶۶۶۶۶۶۱۹۶۶۶۶۶۶۱۹۶۶۶۶۶۶۱۹۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۱۱۱۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۵۰۰۰۰۰۲۹۵۰۰۰۰۰۲۹۵۰۰۰۰۰۲۹۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰          ...........  سيستان و بلوچستان  

        ۲۰۳۴۹۹۲۲۲۰۳۴۹۹۲۲۲۰۳۴۹۹۲۲۲۰۳۴۹۹۲۲////۲۲۲۲        ۵۲۹۸۱۹۵۶۵۲۹۸۱۹۵۶۵۲۹۸۱۹۵۶۵۲۹۸۱۹۵۶////۳۳۳۳        ۱۱۷۵۶۵۱۱۷۵۶۵۱۱۷۵۶۵۱۱۷۵۶۵////۴۴۴۴        ۶۱۲۹۸۷۵۵۶۱۲۹۸۷۵۵۶۱۲۹۸۷۵۵۶۱۲۹۸۷۵۵////۲۲۲۲        ××××        ۹۳۴۹۵۹۳۴۹۵۹۳۴۹۵۹۳۴۹۵////۸۸۸۸        ۷۱۷۷۴۲۶۱۷۱۷۷۴۲۶۱۷۱۷۷۴۲۶۱۷۱۷۷۴۲۶۱////۶۶۶۶    ......................................  فارس  

        ××××        ۳۶۱۶۶۶۶۶۳۶۱۶۶۶۶۶۳۶۱۶۶۶۶۶۳۶۱۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۱۱۷۶۴۱۱۱۷۶۴۱۱۱۷۶۴۱۱۱۷۶۴////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۷۸۴۵۸۷۸۴۵۸۷۸۴۵۸۷۸۴۵۸////۴۴۴۴        ۴۱۴۴۸۱۰۳۴۱۴۴۸۱۰۳۴۱۴۴۸۱۰۳۴۱۴۴۸۱۰۳////۸۸۸۸    ......................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۰۳۲۴۲۱۰۳۲۴۲۱۰۳۲۴۲۱۰۳۲۴۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۶۲۳۲۵۵۸۱۶۲۳۲۵۵۸۱۶۲۳۲۵۵۸۱۶۲۳۲۵۵۸۱////۴۴۴۴    ............................................  قم  

        ××××        ۲۶۰۷۲۹۶۱۲۶۰۷۲۹۶۱۲۶۰۷۲۹۶۱۲۶۰۷۲۹۶۱////۴۴۴۴        ۱۱۰۱۱۳۱۱۰۱۱۳۱۱۰۱۱۳۱۱۰۱۱۳////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۷۹۲۸۵۷۹۲۸۵۷۹۲۸۵۷۹۲۸۵////۷۷۷۷        ۴۱۹۶۸۵۰۳۴۱۹۶۸۵۰۳۴۱۹۶۸۵۰۳۴۱۹۶۸۵۰۳////۹۹۹۹    ................................  كردستان  

        ۱۲۵۷۶۰۳۶۱۲۵۷۶۰۳۶۱۲۵۷۶۰۳۶۱۲۵۷۶۰۳۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۲۸۳۱۰۶۲۶۲۸۳۱۰۶۲۶۲۸۳۱۰۶۲۶۲۸۳۱۰۶۲۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۲۰۵۸۱۱۲۰۵۸۱۱۲۰۵۸۱۱۲۰۵۸۱////۶۶۶۶        ۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵////۷۷۷۷    .....................................  كرمان  

        ۴۵۲۰۰۰۰۰۴۵۲۰۰۰۰۰۴۵۲۰۰۰۰۰۴۵۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۴۴۹۶۱۲۴۸۴۴۹۶۱۲۴۸۴۴۹۶۱۲۴۸۴۴۹۶۱۲////۴۴۴۴        ۱۰۴۵۳۴۱۰۴۵۳۴۱۰۴۵۳۴۱۰۴۵۳۴////۴۴۴۴        ۶۶۲۵۰۰۰۰۶۶۲۵۰۰۰۰۶۶۲۵۰۰۰۰۶۶۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۹۷۷۴۰۱۱۵۹۷۷۴۰۱۱۵۹۷۷۴۰۱۱۵۹۷۷۴۰۱۱////۳۳۳۳    .................................  كرمانشاه  

        ۲۰۳۸۷۰۹۶۲۰۳۸۷۰۹۶۲۰۳۸۷۰۹۶۲۰۳۸۷۰۹۶////۸۸۸۸        ۲۲۵۶۱۴۰۳۲۲۵۶۱۴۰۳۲۲۵۶۱۴۰۳۲۲۵۶۱۴۰۳////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××        ۳۷۹۵۸۵۷۹۳۷۹۵۸۵۷۹۳۷۹۵۸۵۷۹۳۷۹۵۸۵۷۹////۹۹۹۹    .............  كهگيلويه و بويراحمد

        ××××        ۲۷۲۷۰۵۸۸۲۷۲۷۰۵۸۸۲۷۲۷۰۵۸۸۲۷۲۷۰۵۸۸////۲۲۲۲        ۱۰۱۲۳۹۱۰۱۲۳۹۱۰۱۲۳۹۱۰۱۲۳۹////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۸۳۶۴۹۸۳۶۴۹۸۳۶۴۹۸۳۶۴۹////۶۶۶۶        ۴۸۸۹۸۳۰۵۴۸۸۹۸۳۰۵۴۸۸۹۸۳۰۵۴۸۸۹۸۳۰۵////۱۱۱۱    ...................................  گلستان  

        ××××        ۱۸۵۱۳۷۳۶۱۸۵۱۳۷۳۶۱۸۵۱۳۷۳۶۱۸۵۱۳۷۳۶////۳۳۳۳        ۱۲۹۸۰۰۱۲۹۸۰۰۱۲۹۸۰۰۱۲۹۸۰۰////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۱۹۴۸۶۱۱۹۴۸۶۱۱۹۴۸۶۱۱۹۴۸۶////۷۷۷۷        ۳۷۷۸۹۳۷۷۸۹۳۷۷۸۹۳۷۷۸۹۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳////۷۷۷۷    ......................................  گيالن  

        ××××        ۲۲۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۷۴۷۴۱۰۷۴۷۴۱۰۷۴۷۴۱۰۷۴۷۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ۵۲۳۵۸۴۹۰۵۲۳۵۸۴۹۰۵۲۳۵۸۴۹۰۵۲۳۵۸۴۹۰////۶۶۶۶    ....................................  لرستان  

        ××××        ۲۰۳۵۱۸۰۰۲۰۳۵۱۸۰۰۲۰۳۵۱۸۰۰۲۰۳۵۱۸۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۶۲۳۲۱۱۶۲۳۲۱۱۶۲۳۲۱۱۶۲۳۲////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۱۰۶۰۲۱۱۰۶۰۲۱۱۰۶۰۲۱۱۰۶۰۲////۵۵۵۵        ۴۰۴۶۹۹۸۵۴۰۴۶۹۹۸۵۴۰۴۶۹۹۸۵۴۰۴۶۹۹۸۵////۴۴۴۴    .................................  مازندران  

        ××××        ۳۶۲۴۴۴۴۴۳۶۲۴۴۴۴۴۳۶۲۴۴۴۴۴۳۶۲۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۰۵۵۸۳۱۰۵۵۸۳۱۰۵۵۸۳۱۰۵۵۸۳////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۹۲۷۳۴۹۲۷۳۴۹۲۷۳۴۹۲۷۳۴////۱۱۱۱        ۵۷۳۲۳۱۲۹۵۷۳۲۳۱۲۹۵۷۳۲۳۱۲۹۵۷۳۲۳۱۲۹////۳۳۳۳    ....................................  مركزي  

        ××××        ××××        ۱۳۴۲۲۲۱۳۴۲۲۲۱۳۴۲۲۲۱۳۴۲۲۲////۸۸۸۸        ۲۴۳۶۰۰۰۰۲۴۳۶۰۰۰۰۲۴۳۶۰۰۰۰۲۴۳۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۳۵۹۲۱۰۵۲۳۵۹۲۱۰۵۲۳۵۹۲۱۰۵۲۳۵۹۲۱۰۵۲////۶۶۶۶   .................................  هرمزگان  

        ۳۰۶۷۴۲۷۳۳۰۶۷۴۲۷۳۳۰۶۷۴۲۷۳۳۰۶۷۴۲۷۳////۹۹۹۹        ۲۷۰۳۹۹۱۰۲۷۰۳۹۹۱۰۲۷۰۳۹۹۱۰۲۷۰۳۹۹۱۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۲۳۴۱۱۱۲۳۴۱۱۱۲۳۴۱۱۱۲۳۴////۶۶۶۶        ۳۸۲۵۵۳۹۲۳۸۲۵۵۳۹۲۳۸۲۵۵۳۹۲۳۸۲۵۵۳۹۲////۲۲۲۲        ۳۷۴۳۶۱۷۰۳۷۴۳۶۱۷۰۳۷۴۳۶۱۷۰۳۷۴۳۶۱۷۰////۲۲۲۲        ۹۲۶۹۲۹۲۶۹۲۹۲۶۹۲۹۲۶۹۲////۵۵۵۵        ۴۲۷۶۶۵۱۳۴۲۷۶۶۵۱۳۴۲۷۶۶۵۱۳۴۲۷۶۶۵۱۳////۸۸۸۸    ....................................  همدان  

        ××××        ۵۹۰۳۵۷۱۴۵۹۰۳۵۷۱۴۵۹۰۳۵۷۱۴۵۹۰۳۵۷۱۴////۳۳۳۳        ۱۰۲۴۴۵۱۰۲۴۴۵۱۰۲۴۴۵۱۰۲۴۴۵////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۹۲۲۵۰۹۲۲۵۰۹۲۲۵۰۹۲۲۵۰////۰۰۰۰        ۶۳۰۸۳۳۳۳۶۳۰۸۳۳۳۳۶۳۰۸۳۳۳۳۶۳۰۸۳۳۳۳////۳۳۳۳    ...........................................  يزد  
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  )چرخ نشده(شير 

  كود حيواني  پشم گوسفند
  شير گاوميش   شير گاو  شير بز  شير گوسفندي

        ۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹////۸۸۸۸        ۱۵۴۸۱۱۵۴۸۱۱۵۴۸۱۱۵۴۸۱////۷۷۷۷        ۲۵۹۰۸۲۵۹۰۸۲۵۹۰۸۲۵۹۰۸////۶۶۶۶        ۱۰۷۴۱۱۰۷۴۱۱۰۷۴۱۱۰۷۴۱////۵۵۵۵        ۲۳۷۵۸۲۳۷۵۸۲۳۷۵۸۲۳۷۵۸////۳۳۳۳        ۲۶۰۸۵۲۶۰۸۵۲۶۰۸۵۲۶۰۸۵////۶۶۶۶    .....................................  كل كشور          

        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۸۸۸۸        ۲۲۴۶۴۲۲۴۶۴۲۲۴۶۴۲۲۴۶۴////۸۸۸۸        ۳۱۸۹۶۳۱۸۹۶۳۱۸۹۶۳۱۸۹۶////۰۰۰۰        ۹۳۹۶۹۳۹۶۹۳۹۶۹۳۹۶////۴۴۴۴        ۲۷۵۰۰۲۷۵۰۰۲۷۵۰۰۲۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۷۳۲۲۷۷۳۲۲۷۷۳۲۲۷۷۳۲////۶۶۶۶    ............................................  آذربايجان شرقي  

        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۶۶۶۶        ۱۷۵۶۳۱۷۵۶۳۱۷۵۶۳۱۷۵۶۳////۳۳۳۳        ××××        ۸۵۸۸۸۵۸۸۸۵۸۸۸۵۸۸////۶۶۶۶        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۴۵۴۲۴۴۵۴۲۴۴۵۴۲۴۴۵۴////۲۲۲۲    .............................................  بي  آذربايجان غر

        ××××        ۲۵۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰۳۲////۹۹۹۹        ۲۰۴۹۹۲۰۴۹۹۲۰۴۹۹۲۰۴۹۹////۰۰۰۰        ۹۵۹۳۹۵۹۳۹۵۹۳۹۵۹۳////۳۳۳۳        ۲۳۲۶۱۲۳۲۶۱۲۳۲۶۱۲۳۲۶۱////۹۹۹۹        ۲۳۲۹۳۲۳۲۹۳۲۳۲۹۳۲۳۲۹۳////۲۲۲۲    ..............................................................  اردبيل  

        ۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵////۵۵۵۵        ۲۵۴۵۹۲۵۴۵۹۲۵۴۵۹۲۵۴۵۹////۵۵۵۵        ××××        ۱۰۸۵۹۱۰۸۵۹۱۰۸۵۹۱۰۸۵۹////۱۱۱۱        ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ..............................................................  اصفهان 

        ۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۱۴۱۴۱۱۴۱۴۱۱۴۱۴۱۱۴۱۴////۱۱۱۱        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................  البرز

        ۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۴۲۶۱۹۴۲۶۱۹۴۲۶۱۹۴۲۶////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    .................................................................  ايالم  

        ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    ...............................................................  بوشهر  

        ۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۱۳۸۸۵۱۳۸۸۵۱۳۸۸۵۱۳۸۸۵////۱۱۱۱        ××××        ××××    ...............................................................  تهران  

        ××××        ۲۳۹۹۲۲۳۹۹۲۲۳۹۹۲۲۳۹۹۲////۵۵۵۵        ××××        ۱۰۴۸۵۱۰۴۸۵۱۰۴۸۵۱۰۴۸۵////۹۹۹۹        ××××        ××××    ....................................  چهارمحال و بختياري 

        ۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵////۹۹۹۹        ۳۷۱۵۵۳۷۱۵۵۳۷۱۵۵۳۷۱۵۵////۰۰۰۰        ××××        ۱۱۶۴۲۱۱۶۴۲۱۱۶۴۲۱۱۶۴۲////۴۴۴۴        ۲۳۱۱۸۲۳۱۱۸۲۳۱۱۸۲۳۱۱۸////۸۸۸۸        ××××     .................................................  جنوبيخراسان 

        ۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲////۱۱۱۱        ۶۰۸۷۶۰۸۷۶۰۸۷۶۰۸۷////۷۷۷۷        ××××        ۱۰۳۴۹۱۰۳۴۹۱۰۳۴۹۱۰۳۴۹////۷۷۷۷        ۳۴۷۰۵۳۴۷۰۵۳۴۷۰۵۳۴۷۰۵////۹۹۹۹        ۳۴۲۴۶۳۴۲۴۶۳۴۲۴۶۳۴۲۴۶////۶۶۶۶    .................................................  رضويخراسان 

        ۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۸۸۸۸        ۸۸۷۷۸۸۷۷۸۸۷۷۸۸۷۷////۲۲۲۲        ××××        ۱۰۵۶۸۱۰۵۶۸۱۰۵۶۸۱۰۵۶۸////۰۰۰۰        ××××        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................  شماليخراسان 

        ۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶////۵۵۵۵        ۱۹۱۹۱۹۱۹۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱////۰۰۰۰        ۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱////۳۳۳۳        ۱۰۹۵۷۱۰۹۵۷۱۰۹۵۷۱۰۹۵۷////۸۸۸۸        ××××        ××××    .........................................................  خوزستان  

        ××××        ۴۱۶۸۳۴۱۶۸۳۴۱۶۸۳۴۱۶۸۳////۹۹۹۹        ××××        ۱۰۹۴۰۱۰۹۴۰۱۰۹۴۰۱۰۹۴۰////۹۹۹۹        ۲۳۹۳۳۲۳۹۳۳۲۳۹۳۳۲۳۹۳۳////۹۹۹۹        ۲۴۶۶۷۲۴۶۶۷۲۴۶۶۷۲۴۶۶۷////۴۴۴۴    ...............................................................  زنجان  

        ۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۱۳۹۰۱۱۳۹۰۱۱۳۹۰۱۱۳۹۰////۴۴۴۴        ××××        ۳۰۹۵۰۳۰۹۵۰۳۰۹۵۰۳۰۹۵۰////۶۶۶۶    .............................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ××××        ۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴////۶۶۶۶        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××          ....................................  سيستان و بلوچستان  

        ۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴////۵۵۵۵        ۱۷۳۸۹۱۷۳۸۹۱۷۳۸۹۱۷۳۸۹////۷۷۷۷        ××××        ۱۰۹۱۷۱۰۹۱۷۱۰۹۱۷۱۰۹۱۷////۸۸۸۸        ۱۱۱۹۳۱۱۱۹۳۱۱۱۹۳۱۱۱۹۳////۵۵۵۵        ۱۱۴۶۸۱۱۴۶۸۱۱۴۶۸۱۱۴۶۸////۸۸۸۸    .................................................................  فارس 

        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۳۳۳۳        ۱۵۰۹۹۱۵۰۹۹۱۵۰۹۹۱۵۰۹۹////۳۳۳۳        ××××        ۱۱۹۴۸۱۱۹۴۸۱۱۹۴۸۱۱۹۴۸////۴۴۴۴        ۱۹۰۴۲۱۹۰۴۲۱۹۰۴۲۱۹۰۴۲////۳۳۳۳        ۲۶۵۱۲۲۶۵۱۲۲۶۵۱۲۲۶۵۱۲////۷۷۷۷    ................................................................  قزوين 

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۶۶۶۱۰۶۶۶۱۰۶۶۶۱۰۶۶۶////۶۶۶۶        ××××        ××××    .......................................................................قم 

        ۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۱۱۴۰۲۱۱۴۰۲۱۱۴۰۲۱۱۴۰۲////۷۷۷۷        ××××        ××××    ...........................................................كردستان 

        ۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷////۹۹۹۹        ۳۹۶۸۵۳۹۶۸۵۳۹۶۸۵۳۹۶۸۵////۶۶۶۶        ××××        ۱۰۱۴۱۱۰۱۴۱۱۰۱۴۱۱۰۱۴۱////۶۶۶۶        ۲۷۳۲۵۲۷۳۲۵۲۷۳۲۵۲۷۳۲۵////۶۶۶۶        ۲۴۴۰۲۲۴۴۰۲۲۴۴۰۲۲۴۴۰۲////۹۹۹۹    ................................................................  كرمان 

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۱۳۵۱۰۱۳۵۱۰۱۳۵۱۰۱۳۵////۱۱۱۱        ××××        ××××    ...........................................................  كرمانشاه 

        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۲۲۵۳۱۲۲۵۳۱۲۲۵۳۱۲۲۵۳////۸۸۸۸        ××××        ××××    .....................................  كهگيلويه و بويراحمد 

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۴۳۴۱۰۴۳۴۱۰۴۳۴۱۰۴۳۴////۴۴۴۴        ××××        ۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................................  گلستان 

        ××××        ۱۷۷۰۳۱۷۷۰۳۱۷۷۰۳۱۷۷۰۳////۷۷۷۷        ××××        ۱۳۹۰۸۱۳۹۰۸۱۳۹۰۸۱۳۹۰۸////۰۰۰۰        ××××        ××××    ................................................................  گيالن 

        ××××        ××××        ××××        ۹۷۴۷۹۷۴۷۹۷۴۷۹۷۴۷////۳۳۳۳        ××××        ××××    .............................................................  لرستان  

        ××××        ۳۶۲۷۳۶۲۷۳۶۲۷۳۶۲۷////۳۳۳۳        ××××        ۱۰۶۱۰۱۰۶۱۰۱۰۶۱۰۱۰۶۱۰////۳۳۳۳        ××××        ۱۳۱۶۷۱۳۱۶۷۱۳۱۶۷۱۳۱۶۷////۴۴۴۴    ............................................................  مازندران 

        ۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴////۷۷۷۷        ۱۷۸۱۱۱۷۸۱۱۱۷۸۱۱۱۷۸۱۱////۱۱۱۱        ××××        ۱۱۸۸۰۱۱۸۸۰۱۱۸۸۰۱۱۸۸۰////۴۴۴۴        ××××        ××××    ..............................................................  مركزي 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ...........................................................  هرمزگان 

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۳۹۵۱۰۳۹۵۱۰۳۹۵۱۰۳۹۵////۲۲۲۲        ××××        ××××    ...............................................................  همدان 

        ۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱////۸۸۸۸        ۱۳۶۹۶۱۳۶۹۶۱۳۶۹۶۱۳۶۹۶////۴۴۴۴        ××××        ۱۲۱۱۳۱۲۱۱۳۱۲۱۱۳۱۲۱۱۳////۷۷۷۷        ۲۷۰۰۰۲۷۰۰۰۲۷۰۰۰۲۷۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    .....................................................................  يزد 
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  )ريال(                                                                   1393بهار  :رـ متوسط هزينه انواع خدمات ماشيني كشاورزي براي يك هكتا4

  استان 

  ديسك با تراكتور  شخم با تراكتور

  مين ديزم   ين آبيزم  باغ  مين ديزم   ين آبيزم

        ۴۳۳۵۴۷۴۳۳۵۴۷۴۳۳۵۴۷۴۳۳۵۴۷////۲۲۲۲        ۶۷۷۹۸۴۶۷۷۹۸۴۶۷۷۹۸۴۶۷۷۹۸۴////۷۷۷۷        ۱۵۵۸۹۴۲۱۵۵۸۹۴۲۱۵۵۸۹۴۲۱۵۵۸۹۴۲////۲۲۲۲        ۴۶۶۳۶۱۴۶۶۳۶۱۴۶۶۳۶۱۴۶۶۳۶۱////۴۴۴۴        ۱۰۱۱۱۹۸۱۰۱۱۱۹۸۱۰۱۱۱۹۸۱۰۱۱۱۹۸////۶۶۶۶    .........................................................  كل كشور          

        ۶۲۷۴۸۸۶۲۷۴۸۸۶۲۷۴۸۸۶۲۷۴۸۸////۲۲۲۲        ۷۵۲۱۶۴۷۵۲۱۶۴۷۵۲۱۶۴۷۵۲۱۶۴////۲۲۲۲        ۱۵۱۰۳۰۳۱۵۱۰۳۰۳۱۵۱۰۳۰۳۱۵۱۰۳۰۳////۰۰۰۰        ۷۶۲۸۴۰۷۶۲۸۴۰۷۶۲۸۴۰۷۶۲۸۴۰////۲۲۲۲        ۱۲۶۷۳۰۶۱۲۶۷۳۰۶۱۲۶۷۳۰۶۱۲۶۷۳۰۶////۸۸۸۸    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۵۱۸۷۵۰۵۱۸۷۵۰۵۱۸۷۵۰۵۱۸۷۵۰////۰۰۰۰        ۱۳۴۸۲۰۱۱۳۴۸۲۰۱۱۳۴۸۲۰۱۱۳۴۸۲۰۱////۴۴۴۴        ۱۰۱۴۱۰۲۱۰۱۴۱۰۲۱۰۱۴۱۰۲۱۰۱۴۱۰۲////۶۶۶۶        ۱۲۴۹۶۷۸۱۲۴۹۶۷۸۱۲۴۹۶۷۸۱۲۴۹۶۷۸////۸۸۸۸    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۳۱۱۰۲۳۳۱۱۰۲۳۳۱۱۰۲۳۳۱۱۰۲۳////۶۶۶۶        ۴۳۳۳۲۴۴۳۳۳۲۴۴۳۳۳۲۴۴۳۳۳۲۴////۵۵۵۵        ۲۲۹۶۱۴۰۲۲۹۶۱۴۰۲۲۹۶۱۴۰۲۲۹۶۱۴۰////۹۹۹۹        ۸۰۴۵۲۴۸۰۴۵۲۴۸۰۴۵۲۴۸۰۴۵۲۴////۹۹۹۹        ۸۰۵۲۵۱۸۰۵۲۵۱۸۰۵۲۵۱۸۰۵۲۵۱////۳۳۳۳    ......................................................................................  اردبيل  

        ۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۰۲۵۳۳۱۳۰۲۵۳۳۱۳۰۲۵۳۳۱۳۰۲۵۳۳////۵۵۵۵        ××××        ۱۳۹۳۲۶۹۱۳۹۳۲۶۹۱۳۹۳۲۶۹۱۳۹۳۲۶۹////۲۲۲۲        ۱۶۹۵۴۹۴۱۶۹۵۴۹۴۱۶۹۵۴۹۴۱۶۹۵۴۹۴////۱۱۱۱    ......................................................................................  اصفهان 

        ۱۰۷۵۰۰۰۱۰۷۵۰۰۰۱۰۷۵۰۰۰۱۰۷۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۵۷۵۸۵۱۱۵۷۵۸۵۱۱۵۷۵۸۵۱۱۵۷۵۸۵////۳۳۳۳        ۶۹۴۲۳۸۶۹۴۲۳۸۶۹۴۲۳۸۶۹۴۲۳۸////۷۷۷۷        ۹۸۱۲۵۰۹۸۱۲۵۰۹۸۱۲۵۰۹۸۱۲۵۰////۰۰۰۰        ۱۴۸۷۱۶۸۱۴۸۷۱۶۸۱۴۸۷۱۶۸۱۴۸۷۱۶۸////۱۱۱۱    .............................................................................................  البرز

        ۵۲۱۶۱۰۵۲۱۶۱۰۵۲۱۶۱۰۵۲۱۶۱۰////۲۲۲۲        ۵۳۴۶۶۰۵۳۴۶۶۰۵۳۴۶۶۰۵۳۴۶۶۰////۰۰۰۰        ۵۷۲۷۲۷۵۷۲۷۲۷۵۷۲۷۲۷۵۷۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۵۸۹۰۸۸۵۸۹۰۸۸۵۸۹۰۸۸۵۸۹۰۸۸////۹۹۹۹        ۵۷۲۶۳۳۵۷۲۶۳۳۵۷۲۶۳۳۵۷۲۶۳۳////۳۳۳۳    .........................................................................................  م  ايال

        ××××        ۳۶۵۰۶۰۳۶۵۰۶۰۳۶۵۰۶۰۳۶۵۰۶۰////۲۲۲۲        ××××        ۴۵۳۸۴۶۴۵۳۸۴۶۴۵۳۸۴۶۴۵۳۸۴۶////۲۲۲۲        ۷۰۳۴۴۸۷۰۳۴۴۸۷۰۳۴۴۸۷۰۳۴۴۸////۳۳۳۳    .......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۴۳۹۷۸۷۴۳۹۷۸۷۴۳۹۷۸۷۴۳۹۷۸۷////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۸۱۷۴۰۰۸۱۷۴۰۰۸۱۷۴۰۰۸۱۷۴۰۰////۲۲۲۲    .......................................................................................  تهران  

        ۵۶۶۶۶۶۵۶۶۶۶۶۵۶۶۶۶۶۵۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۵۸۹۱۵۹۵۸۹۱۵۹۵۸۹۱۵۹۵۸۹۱۵۹////۹۹۹۹        ××××        ۱۱۶۵۰۹۴۱۱۶۵۰۹۴۱۱۶۵۰۹۴۱۱۶۵۰۹۴////۳۳۳۳        ۱۳۵۹۵۰۲۱۳۵۹۵۰۲۱۳۵۹۵۰۲۱۳۵۹۵۰۲////۲۲۲۲    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۴۶۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۳۳۳۳۳۱۰۳۳۳۳۳۱۰۳۳۳۳۳۱۰۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۷۲۹۸۲۴۷۲۹۸۲۴۷۲۹۸۲۴۷۲۹۸۲۴////۶۶۶۶        ۸۷۷۷۰۹۸۷۷۷۰۹۸۷۷۷۰۹۸۷۷۷۰۹////۹۹۹۹   .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۳۴۱۲۷۹۳۴۱۲۷۹۳۴۱۲۷۹۳۴۱۲۷۹////۰۰۰۰        ××××        ۶۳۹۱۳۰۶۳۹۱۳۰۶۳۹۱۳۰۶۳۹۱۳۰////۴۴۴۴        ۸۰۲۷۲۰۸۰۲۷۲۰۸۰۲۷۲۰۸۰۲۷۲۰////۴۴۴۴    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۴۱۸۶۷۳۴۱۸۶۷۳۴۱۸۶۷۳۴۱۸۶۷۳////۱۱۱۱        ۳۵۴۸۶۵۳۵۴۸۶۵۳۵۴۸۶۵۳۵۴۸۶۵////۷۷۷۷        ××××        ۵۱۰۶۶۱۵۱۰۶۶۱۵۱۰۶۶۱۵۱۰۶۶۱////۸۸۸۸        ۸۳۵۷۸۱۸۳۵۷۸۱۸۳۵۷۸۱۸۳۵۷۸۱////۰۰۰۰    .........................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ۲۹۳۵۰۸۲۹۳۵۰۸۲۹۳۵۰۸۲۹۳۵۰۸////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۵۵۹۹۱۱۵۵۹۹۱۱۵۵۹۹۱۱۵۵۹۹۱۱////۳۳۳۳    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۴۱۸۸۴۹۴۱۸۸۴۹۴۱۸۸۴۹۴۱۸۸۴۹////۸۸۸۸        ××××        ۷۲۳۰۱۳۷۲۳۰۱۳۷۲۳۰۱۳۷۲۳۰۱۳////۸۸۸۸        ۱۰۴۰۷۸۵۱۰۴۰۷۸۵۱۰۴۰۷۸۵۱۰۴۰۷۸۵////۷۷۷۷    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۲۹۵۵۹۳۲۲۹۵۵۹۳۲۲۹۵۵۹۳۲۲۹۵۵۹۳۲////۲۲۲۲        ××××        ۸۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۶۰۰۵۴۳۶۰۰۵۴۳۶۰۰۵۴۳۶۰۰۵۴۳////۱۱۱۱        ۱۰۵۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۷۹۵۰۰۱۲۷۹۵۰۰۱۲۷۹۵۰۰۱۲۷۹۵۰۰////۷۷۷۷    .......................................................................................  س  فار

        ××××        ۵۸۷۴۶۵۵۸۷۴۶۵۵۸۷۴۶۵۵۸۷۴۶۵////۶۶۶۶        ۲۰۸۸۹۴۸۲۰۸۸۹۴۸۲۰۸۸۹۴۸۲۰۸۸۹۴۸////۸۸۸۸        ۸۷۹۰۰۹۸۷۹۰۰۹۸۷۹۰۰۹۸۷۹۰۰۹////۶۶۶۶        ۱۲۸۵۴۸۳۱۲۸۵۴۸۳۱۲۸۵۴۸۳۱۲۸۵۴۸۳////۷۷۷۷    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۳۰۹۲۸۵۳۰۹۲۸۵۳۰۹۲۸۵۳۰۹۲۸۵////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۱۴۹۷۰۷۱۱۴۹۷۰۷۱۱۴۹۷۰۷۱۱۴۹۷۰۷////۶۶۶۶    .............................................................................................  قم  

        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۷۹۵۹۲۹۷۹۵۹۲۹۷۹۵۹۲۹۷۹۵۹////۲۲۲۲        ××××        ۷۹۷۵۸۶۷۹۷۵۸۶۷۹۷۵۸۶۷۹۷۵۸۶////۲۲۲۲        ۱۳۲۰۹۲۱۱۳۲۰۹۲۱۱۳۲۰۹۲۱۱۳۲۰۹۲۱////۷۷۷۷    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ۱۳۹۶۴۲۸۱۳۹۶۴۲۸۱۳۹۶۴۲۸۱۳۹۶۴۲۸////۶۶۶۶        ۱۳۵۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۱۴۷۹۹۷۱۱۴۷۹۹۷۱۱۴۷۹۹۷۱۱۴۷۹۹۷////۵۵۵۵    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۴۷۷۷۱۴۴۷۷۷۱۴۴۷۷۷۱۴۴۷۷۷۱۴////۳۳۳۳        ××××        ۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۰۴۸۱۸۸۰۴۸۱۸۸۰۴۸۱۸۸۰۴۸۱۸////۷۷۷۷    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۴۴۶۶۳۳۴۴۶۶۳۳۴۴۶۶۳۳۴۴۶۶۳۳////۰۰۰۰        ××××        ۸۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۲۱۳۳۴۹۲۱۳۳۴۹۲۱۳۳۴۹۲۱۳۳۴////۸۸۸۸    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۳۵۰۷۶۳۳۵۰۷۶۳۳۵۰۷۶۳۳۵۰۷۶۳////۴۴۴۴        ۴۸۶۵۸۳۴۸۶۵۸۳۴۸۶۵۸۳۴۸۶۵۸۳////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۹۷۴۹۵۸۹۷۴۹۵۸۹۷۴۹۵۸۹۷۴۹۵۸////۲۲۲۲    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ۲۱۶۹۵۶۷۲۱۶۹۵۶۷۲۱۶۹۵۶۷۲۱۶۹۵۶۷////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  گيالن  

        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۶۰۲۲۳۶۶۰۲۲۳۶۶۰۲۲۳۶۶۰۲۲////۷۷۷۷        ××××        ۷۲۷۷۰۰۷۲۷۷۰۰۷۲۷۷۰۰۷۲۷۷۰۰////۸۸۸۸        ۸۶۸۸۲۱۸۶۸۸۲۱۸۶۸۸۲۱۸۶۸۸۲۱////۱۱۱۱    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۱۵۳۷۷۳۵۱۵۳۷۷۳۵۱۵۳۷۷۳۵۱۵۳۷۷۳۵////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۲۰۶۸۵۸۱۲۰۶۸۵۸۱۲۰۶۸۵۸۱۲۰۶۸۵۸۱////۲۲۲۲    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۵۱۱۸۹۸۵۱۱۸۹۸۵۱۱۸۹۸۵۱۱۸۹۸////۷۷۷۷        ××××        ۷۶۷۲۸۴۷۶۷۲۸۴۷۶۷۲۸۴۷۶۷۲۸۴////۰۰۰۰        ۱۱۸۶۳۹۳۱۱۸۶۳۹۳۱۱۸۶۳۹۳۱۱۸۶۳۹۳////۳۳۳۳    .....................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۷۶۷۵۷۲۲۷۶۷۵۷۲۲۷۶۷۵۷۲۲۷۶۷۵۷۲////۱۱۱۱     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۴۴۱۰۷۱۴۴۱۰۷۱۴۴۱۰۷۱۴۴۱۰۷۱////۴۴۴۴        ××××        ۷۱۴۷۲۲۷۱۴۷۲۲۷۱۴۷۲۲۷۱۴۷۲۲////۹۹۹۹        ۱۰۰۳۷۴۳۱۰۰۳۷۴۳۱۰۰۳۷۴۳۱۰۰۳۷۴۳////۴۴۴۴    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ۱۴۴۵۰۴۵۱۴۴۵۰۴۵۱۴۴۵۰۴۵۱۴۴۵۰۴۵////۰۰۰۰        ۴۴۸۲۷۵۸۴۴۸۲۷۵۸۴۴۸۲۷۵۸۴۴۸۲۷۵۸////۶۶۶۶        ××××        ۲۴۱۹۲۳۰۲۴۱۹۲۳۰۲۴۱۹۲۳۰۲۴۱۹۲۳۰////۸۸۸۸    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                        )              دنباله( 1393بهار : متوسط هزينه انواع خدمات ماشيني كشاورزي براي يك هكتارـ 4

  استان 

  شخم با تيلر  شخم و ديسك با تراكتور
درو (كمباين 

  باغ  زمين زراعي  زمين ديم   زمين آبي  )خرمنكوبي

        ۱۰۱۳۰۰۸۱۰۱۳۰۰۸۱۰۱۳۰۰۸۱۰۱۳۰۰۸////۹۹۹۹        ۲۰۲۵۰۷۱۲۰۲۵۰۷۱۲۰۲۵۰۷۱۲۰۲۵۰۷۱////۸۸۸۸        ۱۳۲۴۹۸۹۱۳۲۴۹۸۹۱۳۲۴۹۸۹۱۳۲۴۹۸۹////۷۷۷۷        ۹۱۵۶۱۶۹۱۵۶۱۶۹۱۵۶۱۶۹۱۵۶۱۶////۰۰۰۰        ۲۳۳۷۴۲۹۲۳۳۷۴۲۹۲۳۳۷۴۲۹۲۳۳۷۴۲۹////۱۱۱۱    .........................................................  كل كشور          

        ۱۸۹۴۷۳۶۱۸۹۴۷۳۶۱۸۹۴۷۳۶۱۸۹۴۷۳۶////۸۸۸۸        ۱۵۲۷۱۶۰۱۵۲۷۱۶۰۱۵۲۷۱۶۰۱۵۲۷۱۶۰////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۲۴۲۸۱۵۹۲۴۲۸۱۵۹۲۴۲۸۱۵۹۲۴۲۸۱۵۹////۶۶۶۶    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۱۴۲۵۰۰۰۱۴۲۵۰۰۰۱۴۲۵۰۰۰۱۴۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۲۰۱۹۹۶۱۲۰۱۹۹۶۱۲۰۱۹۹۶۱۲۰۱۹۹۶۱////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  اردبيل  

        ۲۵۸۴۷۸۹۲۵۸۴۷۸۹۲۵۸۴۷۸۹۲۵۸۴۷۸۹////۶۶۶۶        ۱۵۵۵۸۸۲۱۵۵۵۸۸۲۱۵۵۵۸۸۲۱۵۵۵۸۸۲////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  اصفهان 

        ۱۷۹۷۱۵۴۱۷۹۷۱۵۴۱۷۹۷۱۵۴۱۷۹۷۱۵۴////۹۹۹۹        ۱۴۲۵۱۳۷۱۴۲۵۱۳۷۱۴۲۵۱۳۷۱۴۲۵۱۳۷////۴۴۴۴        ۱۱۳۰۳۴۸۱۱۳۰۳۴۸۱۱۳۰۳۴۸۱۱۳۰۳۴۸////۳۳۳۳        ××××        ۲۸۷۹۵۰۳۲۸۷۹۵۰۳۲۸۷۹۵۰۳۲۸۷۹۵۰۳////۱۱۱۱    .............................................................................................  البرز

        ۱۰۲۳۲۳۵۱۰۲۳۲۳۵۱۰۲۳۲۳۵۱۰۲۳۲۳۵////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................  ايالم  

        ۹۶۶۱۰۲۹۶۶۱۰۲۹۶۶۱۰۲۹۶۶۱۰۲////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  بوشهر  

        ۲۰۶۲۶۳۷۲۰۶۲۶۳۷۲۰۶۲۶۳۷۲۰۶۲۶۳۷////۷۷۷۷        ۱۲۵۰۰۰۰۱۲۵۰۰۰۰۱۲۵۰۰۰۰۱۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۰۹۹۵۵۱۴۰۹۹۵۵۱۴۰۹۹۵۵۱۴۰۹۹۵۵////۳۳۳۳        ××××        ××××    .......................................................................................  تهران  

        ۱۹۰۸۳۳۳۱۹۰۸۳۳۳۱۹۰۸۳۳۳۱۹۰۸۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۲۷۶۹۲۳۲۲۷۶۹۲۳۲۲۷۶۹۲۳۲۲۷۶۹۲۳////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۲۶۵۵۵۵۵۲۶۵۵۵۵۵۲۶۵۵۵۵۵۲۶۵۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۴۱۲۷۹۰۱۴۱۲۷۹۰۱۴۱۲۷۹۰۱۴۱۲۷۹۰////۷۷۷۷        ۵۷۲۳۴۱۵۷۲۳۴۱۵۷۲۳۴۱۵۷۲۳۴۱////۶۶۶۶        ××××        ××××     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ۱۳۷۸۶۵۵۱۳۷۸۶۵۵۱۳۷۸۶۵۵۱۳۷۸۶۵۵////۵۵۵۵        ۳۹۵۰۰۹۰۳۹۵۰۰۹۰۳۹۵۰۰۹۰۳۹۵۰۰۹۰////۹۹۹۹        ۴۱۰۵۴۲۴۱۰۵۴۲۴۱۰۵۴۲۴۱۰۵۴۲////۱۱۱۱        ××××        ××××    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۱۳۳۶۶۲۲۱۳۳۶۶۲۲۱۳۳۶۶۲۲۱۳۳۶۶۲۲////۰۰۰۰        ۴۵۷۴۱۱۲۴۵۷۴۱۱۲۴۵۷۴۱۱۲۴۵۷۴۱۱۲////۷۷۷۷        ۸۰۳۹۲۱۸۰۳۹۲۱۸۰۳۹۲۱۸۰۳۹۲۱////۶۶۶۶        ××××        ××××    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۹۸۸۲۰۶۹۸۸۲۰۶۹۸۸۲۰۶۹۸۸۲۰۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ۱۸۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    .......................................................................................  زنجان  

        ۱۱۴۲۵۸۷۱۱۴۲۵۸۷۱۱۴۲۵۸۷۱۱۴۲۵۸۷////۲۲۲۲        ۲۸۱۲۵۰۰۲۸۱۲۵۰۰۲۸۱۲۵۰۰۲۸۱۲۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۶۷۱۰۱۴۱۶۷۱۰۱۴۱۶۷۱۰۱۴۱۶۷۱۰۱۴////۵۵۵۵    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××          ............................................................  يستان و بلوچستان  س

        ۱۴۲۷۴۹۶۱۴۲۷۴۹۶۱۴۲۷۴۹۶۱۴۲۷۴۹۶////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۱۱۶۷۷۳۰۱۱۶۷۷۳۰۱۱۶۷۷۳۰۱۱۶۷۷۳۰////۷۷۷۷        ۱۵۸۳۶۹۱۱۵۸۳۶۹۱۱۵۸۳۶۹۱۱۵۸۳۶۹۱////۰۰۰۰        ××××        ××××    .......................................................................................  قزوين  

        ۱۳۹۳۰۰۳۱۳۹۳۰۰۳۱۳۹۳۰۰۳۱۳۹۳۰۰۳////۰۰۰۰        ۷۹۲۳۰۷۷۹۲۳۰۷۷۹۲۳۰۷۷۹۲۳۰۷////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۴۴۵۳۳۸۱۴۴۵۳۳۸۱۴۴۵۳۳۸۱۴۴۵۳۳۸////۰۰۰۰    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۹۶۰۸۶۹۹۶۰۸۶۹۹۶۰۸۶۹۹۶۰۸۶۹////۶۶۶۶        ۱۴۷۸۷۲۳۱۴۷۸۷۲۳۱۴۷۸۷۲۳۱۴۷۸۷۲۳////۴۴۴۴    .................................................................................  كردستان  

        ۲۳۷۷۷۶۹۲۳۷۷۷۶۹۲۳۷۷۷۶۹۲۳۷۷۷۶۹////۱۱۱۱        ۱۸۰۵۵۶۹۱۸۰۵۵۶۹۱۸۰۵۵۶۹۱۸۰۵۵۶۹////۰۰۰۰        ۲۴۴۲۸۵۷۲۴۴۲۸۵۷۲۴۴۲۸۵۷۲۴۴۲۸۵۷////۱۱۱۱        ××××        ۲۴۲۷۷۴۱۲۴۲۷۷۴۱۲۴۲۷۷۴۱۲۴۲۷۷۴۱////۹۹۹۹    ......................................................................................  كرمان  

        ۱۰۶۲۲۸۷۱۰۶۲۲۸۷۱۰۶۲۲۸۷۱۰۶۲۲۸۷////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۱۶۵۰۹۰۹۱۶۵۰۹۰۹۱۶۵۰۹۰۹۱۶۵۰۹۰۹////۱۱۱۱    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۱۱۶۹۱۰۰۱۱۶۹۱۰۰۱۱۶۹۱۰۰۱۱۶۹۱۰۰////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۹۱۰۸۹۸۹۱۰۸۹۸۹۱۰۸۹۸۹۱۰۸۹۸////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۸۹۳۳۷۶۸۹۳۳۷۶۸۹۳۳۷۶۸۹۳۳۷۶////۱۱۱۱        ۱۹۴۸۱۴۸۱۹۴۸۱۴۸۱۹۴۸۱۴۸۱۹۴۸۱۴۸////۱۱۱۱    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۴۴۸۴۶۱۵۴۴۸۴۶۱۵۴۴۸۴۶۱۵۴۴۸۴۶۱۵////۴۴۴۴    .......................................................................................  گيالن  

        ۱۷۰۵۰۴۲۱۷۰۵۰۴۲۱۷۰۵۰۴۲۱۷۰۵۰۴۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  لرستان  

        ۲۷۴۰۹۸۵۲۷۴۰۹۸۵۲۷۴۰۹۸۵۲۷۴۰۹۸۵////۱۱۱۱        ××××        ۲۹۴۵۴۴۰۲۹۴۵۴۴۰۲۹۴۵۴۴۰۲۹۴۵۴۴۰////۱۱۱۱        ××××        ۲۸۴۴۰۱۱۲۸۴۴۰۱۱۲۸۴۴۰۱۱۲۸۴۴۰۱۱////۳۳۳۳    ..................................................................................  مازندران  

        ۱۶۳۸۹۲۴۱۶۳۸۹۲۴۱۶۳۸۹۲۴۱۶۳۸۹۲۴////۷۷۷۷        ۲۰۸۳۳۳۳۲۰۸۳۳۳۳۲۰۸۳۳۳۳۲۰۸۳۳۳۳////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  مركزي  

        ۲۰۰۴۷۹۵۲۰۰۴۷۹۵۲۰۰۴۷۹۵۲۰۰۴۷۹۵////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۶۸۹۴۷۳۶۸۹۴۷۳۶۸۹۴۷۳۶۸۹۴۷۳////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  همدان  

        ۳۵۴۵۴۵۴۳۵۴۵۴۵۴۳۵۴۵۴۵۴۳۵۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۴۲۸۵۷۱۴۴۲۸۵۷۱۴۴۲۸۵۷۱۴۴۲۸۵۷۱۴////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                                                                   1393بهار : ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر كشاورزي 5

  استان 

  كارگر نشاكار  گر غالتدرو  چين كارگر ميوه

  زن   مرد   زن   مرد   زن   مرد 

        ۴۷۹۴۲۹۴۷۹۴۲۹۴۷۹۴۲۹۴۷۹۴۲۹////۹۹۹۹        ۵۴۱۰۵۹۵۴۱۰۵۹۵۴۱۰۵۹۵۴۱۰۵۹////۸۸۸۸        ۳۴۴۲۱۰۳۴۴۲۱۰۳۴۴۲۱۰۳۴۴۲۱۰////۵۵۵۵        ۵۱۱۹۶۷۵۱۱۹۶۷۵۱۱۹۶۷۵۱۱۹۶۷////۲۲۲۲        ۳۰۳۵۹۲۳۰۳۵۹۲۳۰۳۵۹۲۳۰۳۵۹۲////۲۲۲۲        ۳۷۳۶۶۸۳۷۳۶۶۸۳۷۳۶۶۸۳۷۳۶۶۸////۵۵۵۵    ...............................................  كل كشور          

        ۴۷۷۵۰۰۴۷۷۵۰۰۴۷۷۵۰۰۴۷۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۵۹۴۹۲۹۵۹۴۹۲۹۵۹۴۹۲۹۵۹۴۹۲۹////۶۶۶۶        ××××        ۷۱۵۸۹۲۷۱۵۸۹۲۷۱۵۸۹۲۷۱۵۸۹۲////۰۰۰۰        ××××        ۵۸۶۳۶۳۵۸۶۳۶۳۵۸۶۳۶۳۵۸۶۳۶۳////۶۶۶۶    ........................................................  آذربايجان شرقي  
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  استان 

كارگر نهركش و   كار كار و تنك كارگر وجين

  مرزبند مرد 

  

  )مرد(زن  كارگر بيل
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