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  پيشگفتار  

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

ي مربـوط بـه   هـا  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 خدمات كشاورزي را ضروري مي  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       فروشي كاالها و خدمات مورد مصرف خانوارهاي روستايي، آمارگيري از قيمت فروش محصوالت و هزينه 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 آوري اطالعات و تعيين تعداد اقالم مورد آمـارگيري   جمع  نظر، تجديد نظرهاي اساسي در نحوه ربط و افراد صاحب هاي ذي نسازما

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    هاي نمونـه در هـر دوره   باشد كه اين اطالعات از مراجعه به آبادي نيروي انساني ميقلم خدمت  11قلم خدمت ماشيني و  10، )دامي

آمـارگيري    هاي نمونه در هر دوره است كه با مراجعه به آبادي 1390 سال حاضر نتايج حاصل از اجراي آمارگيري در  نشريه. دست آمده استه ب

 ،هـاي اجرايـي   گيـري  هاي اقتصـادي و تصـميم   ريزي ها، برنامه براي انجام بررسيرا زار مناسبي اميد است كه اين اطالعات اب. دست آمده استه ب

ها و بهبود كيفيت اين طرح، مؤثر و موجب امتنان خواهـد   مندان، در رفع نارسايي هاعالم نظر و رهنمودهاي پژوهشگران و ديگر عالق. فراهم سازد

  . بود

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

  . نمايدسپاسگزاري 
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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

انجـام   هـاي  اقدامو  ها يزي و ارزيابي پيشرفت فعاليتر هاي مختلف بخش كشاورزي، ابزار اساسي برنامه وجود آمار و اطالعات بهنگام از فعاليت    

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    يـدا مـي  هـاي متفـاوتي پ   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  هاي حمل و نقل، انبارداري، سود واسطه الزم است تأثير عواملي نظير هزينه

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

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

  .كننده بخش كشاورزي شاخص قيمت توليد ـ تهيه

  .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 

  : حاضر داراي شش بخش است  در نشريه 1390نتايج آمارگيري سال     

  تعاريف و كليات طرح : ـ بخش اول

  ها گزيده يافته: ـ بخش دوم

        نمودارها: ـ بخش سوم

  هزينه خدمات كشاورزي به تفكيك استان  قيمت فروش محصوالت و متوسط ساالنه  هاي متوسط ساالنه جدول: ـ بخش چهارم

  1390اورزي در فصول سال خدمات كش  هاي متوسط قيمت فروش محصوالت و متوسط هزينه جدول: ـ بخش پنجم

  هاي زماني هاي سري جدول: ـ بخش ششم
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  بخش اول ـ تعاريف و كليات طرح

  

  

  الف ـ تعاريف

  

  قيمت فروش محصول 

گرم از هر يـك از محصـوالت كشـاورزي در زمـان معمـول حـداكثر        ست از متوسط قيمت فروش يك كيلوا ـ قيمت فروش در اين طرح عبارت

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

  

  هاي قيمت فروش محصوالت ويژگي

نقـدي يـا   (هـاي عملـي و قطعـي     نظر در اين طرح چه در خصوص محصوالت و چه در مورد هزينه خدمات كشـاورزي قيمـت   هاي مورد ـ قيمت

  . است) جنسي

  . آوري مظنه قيمت، قيمت نوبرانه و قيمت محصوالت پيش فروش شده خودداري شده است ـ با توجه به موارد فوق از جمع

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

  . است

 ،شكل پس از تغيير در عرفاند مگر در مواردي كه محصول  گيري شده كه حاصل فعاليت كشاورزي است قيمت ـ محصوالت كشاورزي به صورتي

  . شود فروخته

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

سـؤال   ،د در هر نوبت با توجه به زمـان حـداكثر برداشـت   شو مي انجامها طي سال به دفعات  ـ قيمت فروش محصوالتي كه كاشت و برداشت آن

  . شده است

دولتي محصوالت كشاورزي سؤال شده است و عالوه بر آن، قيمت و مقدار فـروش   قدار فروش غيرقيمت، مقدار توليد و م 1390ـ در طرح سال 

سازمان مركزي تعاون روستايي، سازمان پنبـه و  (هاي دولتي  زميني به ارگان و سيب) وش(آفتابگردان روغني، سويا، پنبه   گندم،: پنج محصول

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

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

“ ريـال  –نفـر روزكـار   ”ي نيـز برحسـب   دستمزد كارگر كشاورز. شود در آبادي نمونه سؤال مي) هكتار(كشاورزي برحسب واحد سطح متريك 

  . سؤال و درج شده است

  

  خدمات كشاورزي  هزينه

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

در ايـن آمـارگيري در هـر دوره    . براورد و به وجـه نقـد اضـافه شـده اسـت      ،از محصول داده شده باشد، ارزش ريالي آن به قيمت روز پرداخت

و نيـز دسـتمزد يـك روز كـارگر      )2(و ديـم  )1(هـاي آبـي   به تفكيك زمـين ) قلم 10(انجام يك بار هر يك از خدمات كشاورزي   مراجعه، هزينه

  .   سؤال شده است) قلم 11( كشاورزي

______________________________________________________________________________________________________ 
   . 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: هاي آبي 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

  

  ها ـ هدف1

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

  شاخص ساالنه قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور به تفكيك استان  ـ تهيه

  

  ـ جامعه آماري 2

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

  

  ـ واحد آماري3

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

  . عنوان واحد آماري انتخاب شده است

  

  ـ زمان آمارگيري4

  . باشد ميدوره در طول سال  4اكثر برداشت محصول، زمان آمارگيري با توجه به زمان حد

  

  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      يري و بازبيني آنقلم خدمت كارگر كشاورزي به همراه راهنماي آمارگ 11ماشيني و 

  . ها تكميل شده است هاي نمونه و پرسش از مطلعين محلي در هر يك از دوره آمارگيران به آبادي  مراجعه

  

  ها ـ كنترل و بازبيني فني پرسشنامه6

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

  : ت باام برابر اسbام براي نوع sام در فصل pام در استان fام در آبادي vقيمت 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  

______________________________________________________________________________________________________ 
  . هاي دامي است شامل محصوالت كشاورزي و انواع دام و فراورده )1(
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p:  كد استان  

s: كد فصل  

: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
.

  

  

  امsام در فصل pام 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
W

WP
P

1

1
.

  

  

∑                                                                                                                              :كه در اين فرمول
=

=
u

b
vfpsbvfps WW

1

  

  

  

  ام در كل كشور sام در فصل vـ محاسبه متوسط قيمت محصول يا خدمت 6ـ3

∑

∑

=

==
30

1

30

1

p vps

p vpsvps

vp
W

WP
P

.
  

  

  :كه در اين فرمول

                                                                                                                                                     ∑
=

=
m

f
vfpsvps WW

1

  

  ام در سال pام در استان vمتوسط قيمت محصول يا خدمت   ـ محاسبه6ـ4
  

                                                                                                                                              
∑

∑

=

==
4

4

1

1

.

s vps

s vsvps

vp
W

WP
P  

  ام در كل كشور در سال vمتوسط قيمت محصول يا خدمت   ـ محاسبه6ـ5

  

                                                                                                                                              
∑

∑

=

==
4

4

1

1

.

s vs

s vsvs
v

W

WP
P  

  

  : كه در اين فرمول

∑
=

=
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1p
vpsvs WW  

vfpsbW
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  )1(ها بخش دوم ـ گزيده يافته
  
  

  

  الف ـ محصوالت كشاورزي 

  

  ـ غالت1

  ـ گندم1ـ1

تـرين و اسـتان    ريال بـيش  7/3790تهران با استان . ريال بوده است 9/3400قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  1390سال در

ريـال   3/3416قيمت فروش به دولت اين محصول در كـل كشـور   . اند ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته 3/3101زنجان با 

شاخص قيمـت فـروش ايـن محصـول     . ريال رسيده است 3/3412 هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم متوسط قيمت ،بوده است كه در نتيجه

قيمت فروش اين محصول طـي  . درصد افزايش داشت 0/7برابر  89رسيد كه نسبت به سال  5/9721به عدد ) 1361 =100(نسبت به سال پايه 

  . رو بوده است هدرصد روب 1/17با  اي برابر با متوسط رشد ساالنه 1361-90هاي  سال

  

  ـ جو1ـ2

تـرين و   ريـال بـيش  9/4329آذربايجان شرقي با استان  .بوده استريال  9/3541 قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور به 1390در سال 

بـه سـال پايـه بـه عـدد      شاخص قيمت فـروش جـو نسـبت    . اند هاي فروش را داشته ريال كمترين قيمت 4/2629سيستان و بلوچستان بااستان 

برابر  1361-90هاي  قيمت فروش اين محصول طي سال  متوسط رشد ساالنه. داشت افزايش 89درصد نسبت به سال  7/42رسيد كه  6/8493

  . درصد بوده است 6/16با 

  

  ـ شلتوك1ـ3

هاي فروش بـه ترتيـب    كمترين قيمت ترين و بيش. ريال رسيد 9/9508قيمت فروش يك كيلوگرم شلتوك در كل كشور به رقم  1390در سال 

شاخص قيمـت فـروش ايـن محصـول در سـال مـورد       . ريال اختصاص داشته است 9/5172 باخوزستان ريال و  7/1279با  فارسهاي  به استان

        هـاي  ايـن محصـول طـي سـال      دهـد متوسـط رشـد سـاالنه     نشان مي افزايش 89درصد نسبت به سال  9/28رسيد كه 4/7038بررسي به عدد 

  . درصد بوده است 8/15برابر با  90-1361

  

  

  ـ حبوب2

  ـ نخود2ـ1

ترين و استان  ريال بيش 8/14956كردستان باريال بوده است كه استان 4/11488در كل كشور  1390قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در سال

نسبت بـه سـال پايـه بـه      90فروش اين محصول در سال شاخص قيمت. اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 6/7928تهران با 

 0/17برابـر بـا    1361-90هاي اين محصول طي سال  داشت متوسط رشد ساالنه افزايش 89درصد نسبت به سال  2/52رسيد كه  9/9478 رقم

  . درصد بوده است
______________________________________________________________________________________________________ 

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

  .   اند شده
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  ـ عدس2ـ2

تـرين و   ريال بيش 5/23413كردستان با   د كه استانريال رسي 0/13550قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم  1390در سال

 1362- 90هـاي  متوسط رشد ساالنه اين محصول طـي سـال  . ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته است 0/8025با  همداناستان 

  . رو بوده است هبدرصد رو 4/31معادل  با افزايشي 89قيمت فروش اين محصول نسبت به سال . درصد بوده است 3/17برابـر با 

  

  

  هاي روغني ـ دانه3

  آفتابگردان روغني 

ريال  0/19000مانشاه با ركريال بوده است كه استان  3/18051در كل كشور  1390قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم آفتابگردان روغني در سال 

قيمت فروش به دولت اين محصـول در  . اند ريال كمترين قيمت فروش آزاد در كل كشور داشته 6/10396خراسان شمالي با   ن ترين و استا بيش

. ريـال رسـيد   5/8467متوسط قيمت فروش به دولت و آزاد اين محصول در كل كشور به رقم  ،هجريال بوده است كه در نتي 7/5740كل كشور 

قيمـت فـروش ايـن محصــول     . درصد بـوده اسـت   3/21ر اي براب النهداراي متوسط رشد سا 1362-90هاي  قيمت فروش اين محصول طي سال

  . درصد داشته است 5/25 معادل با افزايشي، 89نسبت به سال 

  

  

  ـ محصوالت ليفي4

  وش  پنبه

 بـا  خراسـان جنـوبي  ريـال بـوده اسـت كـه اسـتان       6/11435كشـور  قيمت فروش يك كيلوگرم پنبه وش به صورت آزاد در كل  1390در سال

قيمت فـروش بـه دولـت ايـن     . اند ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته 6/3278با  سمنانترين و استان  ريال بيش 3/12932

ريال بوده است كه باعث گرديد متوسط قيمت فـروش بـه دولـت و آزاد ايـن محصـول در كـل كشـور بـه رقـم           3/9478محصول در كل كشور 

قيمت فروش ايـن  . درصد بوده است 1/18برابر با 1362-90هاي قيمت فروش اين محصول طي سال  نهمتوسط رشد ساال. ريال برسد 2/11377

  . درصد داشته است 9/10معادل با  كاهشي 89محصول نسبت به سال 
  

  

  ـ محصوالت جاليزي5

  ـ هندوانه5ـ1

ريـال   8/3413سيسـتان و بلوچسـتان بـا    اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    3/1520قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كـل كشـور   1390در سال

شاخص قيمت فروش ايـن محصـول در   . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 4/830كهگيلويه و بوير احمد ترين و استان  بيش

النه قيمـت ايـن   متوسـط رشـد سـا   . درصد داشته است 4/22 برابر با افزايشي، 89رسيد كه نسبت به سال  9/11096سال مورد بررسي به عدد 

  . درصد بوده است 7/28برابر با  1361-90هاي  محصول در كل كشور طي سال

  

  ـ خربزه5ـ2

تـرين و   ريال بـيش  9/6329با گيالن  هاي استان. ريال بوده است 9/3001در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور 

 بـه عـدد   90شـاخص قيمـت فـروش ايـن محصـول در سـال       . انـد  ا در كل كشور داشـته ريال كمترين قيمت فروش ر 9/1737فارس با استان 

قيمت اين محصول در كـل كشـور     متوسط رشد ساالنه. رو بوده است هدرصد روب 8/28معادل  افزايشيبا  89رسيد كه نسبت به سال  2/12774

  . درصد بوده است 2/18برابر با  1361-90هاي  طي سال

  

  ـ خيار5ـ3

ريال رسيد و باعث گرديد تا شاخص قيمت فروش اين محصول  7/5487قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم  1390در سال 



  17  1390در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

ريال كمترين قيمت  7/1806آذربايجان شرقي با ترين و استان  ريال بيش 9/6982 با كردستاناستان  .برسد 5/13963به رقم  1390در سال 

. درصد بوده است 6/18 معادل با 1361-90هاي قيمت فروش اين محصول طي سال  متوسط رشد ساالنه. اند فروش را در كل كشور داشته

  رو بوده است هدرصد روب 9/58معادل  با افزايشي 89قيمت فروش خيار نسبت به سال 

  

  

   ها ـ سبزي6 

  زميني ـ سيب6ـ1

ترين و اسـتان   ريال بيش 1/4514كرمان با استان . بوده استريال  8/2157زميني در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 1390در سال

 6/6147بـه رقـم    1390شاخص قيمت فروش اين محصـول در سـال   . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 1/1614همدان با 

 1361-90هـاي  صـول طـي سـال   متوسط رشد ساالنه قيمت فروش اين مح. داشته است كاهشدرصد  7/22معادل  89رسيد كه نسبت به سال 

  . درصد بوده است 3/15برابر با 

  

  فرنگي ـ گوجه6ـ2

 0/6893بوشـهر  باالترين قيمت فروش را اسـتان  . ريال بوده است 9/2681فرنگي در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه 1390در سال 

 بـه عـدد   1390شاخص قيمت فروش اين محصول در سال. اند داشتهريال  3/1154آذربايجان شرقي با ترين قيمت فروش را استان  ريال و پايين

با متوسـط   1361-90زماني  قيمت فروش اين محصول طي دوره. داشته است افزايشدرصد  8/24معادل  89رسيد كه نسبت به سال  4/6738

  . رو بوده است هدرصد روب 6/15اي برابر با  رشد ساالنه

  

  ـ بادمجان6ـ3

  ريـال بـاالترين و اسـتان    6/4913بـا   گـيالن استان . ريال بوده است 4/3833 يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور قيمت فروش 1390در سال 

    زمـاني   متوسط رشد ساالنه قيمت فـروش ايـن محصـول طـي دوره    . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال پايين 1/1134لرستان با 

  . داشته است افزايشدرصد  238//1معادل 89قيمت فروش اين محصول نسبت به سال  .درصد بوده است 8/15برابر با 90-1362

  

  ـ پياز6ـ4

ريـال بـاالترين    9/4351خراسـان جنـوبي    اسـتان . ريال بوده اسـت  2/1837در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور

شاخص قيمت فروش اين محصـول در سـال   . اند روش را در كل كشور داشتهترين قيمت ف ريال پايين 0/593خوزستان با قيمت فروش و استان 

قيمـت    متوسـط رشـد سـاالنه   . داشـته اسـت   كاهشدرصد  9/7معادل  89رسيد كه نسبت به سال  7/5160نسبت به سال پايه به عدد  1390

  . درصد بوده است 6/14 برابر با 1361-90هاي فروش اين محصول طي سال

  

  

  اي ـ محصوالت علوفه7

  ـ يونجه7ـ1

ترين  ريال بيش 6/4656سيستان و بلوچستان با استان . ريال بوده است 9/3102 قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور 1390در سال 

  . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 3/2087اردبيل با  و استان

  

  ـ شبدر خشك7ـ2

ريـال   1/3531بختيـاري بـا   و چهـار محـال   اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    6/3356قيمت فروش يك كيلوگرم شبدر در كل كشـور  1390در سال 

  .اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 6/2206 باكردستان ترين و استان  بيش
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  دار هاي هسته ـ ميوه8

  آلو زرد

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش   5/24494 بـا  يـزد اسـتان  . ريال بوده است 2/11525كشورقيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل  1390در سال

      هـاي  قيمـت فـروش ايـن محصـول طـي سـال        متوسط رشد سـاالنه . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 6/4003مازندران با 

  .رو بوده است هدرصد روب 7/16معادل با  كاهشيبا  89قيمت فروش زردآلو نسبت به سال . درصد بوده است 7/20برابر با  90-1364

  

  

   دار هاي دانه ـ ميوه9

  درختي ـ سيب9ـ1

كرمانشاه بـا   ريال و استان 7/9184قم با  استان. ريال بوده است 6/7427در كل كشور  1390درختي در سال   قيمت فروش يك كيلوگرم سيب

بـه   1390شاخص قيمت فروش اين محصـول در سـال   . اند ترين قيمت فروش در كل كشور بوده ريال به ترتيب داراي باالترين و پايين 0/4157

قيمـت فـروش ايـن محصـول طـي        متوسط رشـد سـاالنه  . داشته است افزايشدرصد  9/21معادل  89رسيد كه نسبت به سال  8/21343عدد 

  . صد بوده استدر 3/20برابر با  1361-90هاي  سال

  

  ـ انگور9ـ2

تـرين و كمتـرين قيمـت فـروش در كـل كشـور        بـيش . ريال بوده اسـت  0/5835قيمت فروش يك كيلوگرم انگور در كل كشور  1390در سال 

شـاخص قيمـت فـروش ايـن     . تعلـق داشـته اسـت   آذربايجان شرقي  اصفهان و هاي ريال بوده است كه به ترتيب به استان 8/3755و  4/14407

قيمـت    متوسـط رشـد سـاالنه   . داشته اسـت  افزايش درصد 7/64 برابر با 89رسيد كه نسبت به سال  0/13383به رقم  1390محصول در سال 

  . درصد بوده است 4/18با برابر  1361-90هاي  فروش انگور طي سال

  

  

  ـ مركبات10

  پرتقال 

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش   0/6873كرمـان بـا    استان .ريال بوده است 3/5791كيلوگرم پرتقال در كل كشور قيمت فروش يك  1390در سال

 3/7742بـه رقـم    1390شاخص قيمت فروش ايـن محصـول در سـال    . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/4242گيالن با 

هـاي   قيمت فروش اين محصول طـي سـال    متوسط رشد ساالنه. رو بوده است هدرصد روب 0/15معادل با  افزايشيبا  89رسيد كه نسبت به سال 

  . درصد بوده است 2/16برابر با  90-1361
  

  

  هاي دامي ب ـ دام و فراورده

  ـ دام 1

  پرواري  زنده  ـ گوسفند و بره1ـ1

خوزسـتان بـا   اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    8/66483در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كل كشور 

شـاخص قيمـت   . انـد  ترين قيمت فروش را در كل كشور داشـته  ريال پايين 7/57243ا ب بويراحمد كهگيلويه وريال باالترين و استان  8/80270

متوسـط  . زايش داشـته اسـت  درصد اف 1/11 برابر با 89رسيد كه نسبت به سال  3/12558 نسبت به سال پايه به عدد 1390فروش آن در سال

  . درصد بوده است 1/18برابر با  1361-90هاي زنده طي سال  قيمت فروش گوسفند و بره  رشد ساالنه
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  ـ گاو و كمتر از دو سال پرواري1ـ2

خوزستان  استان. ريال بوده است 6/46324 قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در كل كشور 1390در سال 

  .اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 7/38070خراسان جنوبي با   ترين و استان بيشريال  5/64868با 

  

  

  هاي دامي ـ فراورده2

  )شسته نشده(ـ پشم گوسفند 2ـ1

ريـال و   9/14715زنجان با استان . ريال بوده است 0/7058در كل كشور) شسته نشده(قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند  1390در سال

 1390شاخص قيمت فروش آن در سال. اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 1/1823مازندران با استان 

قيمـت    متوسط رشـد سـاالنه  . رو بوده است هبدرصد رو 4/7ا معادل ب افزايشيبا  89رسيد كه نسبت به سال  8/2622نسبت به سال پايه به عدد 

  .است درصد بوده 9/11 برابر با 1361-90هاي  فروش پشم گوسفند به صورت شسته نشده طي سال

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گوسفند 2ـ2

بـا   89ريال بوده است كه نسبت بـه سـال    4/8257قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نكرده در كل كشور  1390در سال

ترين قيمـت فـروش    ريال پايين 5/3640خوزستان با ريال باالترين و استان  7/11285يزد با استان . رو بوده است هدرصد روب 9/5برابر با  كاهش

  . اند را در كل كشور داشته

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گاو 2ـ3

درصـد   6/23با افزايشي برابر با   89ريال بوده است كه نسبت به سال  0/4687در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو 1390در سال

ترين قيمـت فـروش را در كـل كشـور      ريال پايين 1/3741آذريايجان غربي با ريال باالترين و استان  7/7231 با بوشهراستان . رو بوده است هروب

  .اند داشته

  

  

  ج ـ خدمات كشاورزي 

  ـ خدمات ماشيني1

  ـ شخم زمين زراعي آبي با تراكتور1ـ1

   بـا  گـيالن اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    2/497551 بار شخم يك هكتار زمـين زراعـي آبـي بـا تراكتـور در كـل كشـور        يك  هزينه 1390در سال

متوسـط  . انـد  ور داشـته انجام اين خدمت را در كل كش  ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 3/280037با  ايالمريال و استان  2/919948

درصـد   3/40 معـادل  89انجام اين خـدمت نسـبت بـه سـال       هزينه. درصد بوده است 5/21 برابر با 1364-90اين هزينه طي دوره  رشد ساالنه

  . داشته است افزايش

  

  ـ شخم زمين زراعي ديم با تراكتور 1ـ2

بـا   اصـفهان اسـتان  . ريال بـوده اسـت   7/364697بار شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  يك  در سال مورد بررسي هزينه

متوسـط  . انـد  انجام اين خدمت را در كل كشور داشـته   ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 2/282898ايالم با ريال و استان  7/773170

 89انجـام ايـن خـدمت نسـبت بـه سـال         هزينه. درصد بوده است 8/20برابر با  1364-90زماني  رهرشد ساالنه هزينه انجام اين خدمت طي دو

  . درصد افزايش داشته است 7/35معادل 
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  ـ ديسك زمين آبي با تراكتور1ـ3

 بـا  گـيالن اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    6/239318بار ديسك يك هكتار زمين زراعـي آبـي بـا تراكتـور در كـل كشـور        يك  هزينه 1390در سال

متوسط رشد . اند ترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را دركل كشور داشته ريال به ترتيب بيش 6/120300 اقم ب ريال و استان 9/825493

 9/45ل معـاد  89هزينه انجام اين خدمت نسبت بـه سـال   . درصد بوده است 2/22 برابر 1364-90هاي هزينه انجام اين خدمت طي سال  ساالنه

  . داشته است افزايش درصد

  

  ـ ديسك زمين ديم با تراكتور1ـ4

گـيالن بـا   اسـتان  . ريال بـوده اسـت   7/182230بار ديسك يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  در سال مورد بررسي هزينه يك

. انـد  انجام ايـن خـدمت را در كـل كشـور داشـته       ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 7/132782كردستان با ريال و استان  5/786046

 89انجام اين خدمت نسبت به سال   هزينه. درصد بوده است 2/21برابر با  1364-90هاي متوسط رشد ساالنه هزينه انجام اين خدمت طي سال

  . داشته است افزايشدرصد  2/31معادل 

   

  ـ خدمات نيروي انساني2

  ) مرد(چين  ـ كارگر ميوه2ـ1

ريال و استان  8/254272زنجان با استان . ريال بوده است 6/183509چين مرد در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  دستمزد روزانه 1390در سال

متوسـط رشـد    1364-90هـاي   طي سـال . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 9/120582لرستان با 

  . درصد افزايش داشته است 1/24معادل  89سطح اين دستمزد نسبت به سال . درصد بوده است 7/19 اين دستمزد  ساالنه

  

  )زن(چين  ـ كارگر ميوه2ـ2

ريـال و   4/224863گيالن با استان . ريال بوده است 0/121658چين زن در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  در سال مورد بررسي دستمزد روزانه

متوسط رشد  1364-90هاي طي سال. اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 8/81766گلستان با استان 

  . درصد افزايش داشته است 8/32معادل  89سطح اين دستمزد نسبت به سال . درصد بوده است 2/20 اين دستمزد  ساالنه

  

  )مرد(ـ دروگر غالت 2ـ3

 ريـال  4/426272گـيالن بـا   اسـتان  . ريال بـوده اسـت   3/305012دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور  1390در سال

      هـاي  بـه طـور متوسـط طـي سـال     . انـد  ترين سطح دستمزد را در كل كشـور داشـته   ريال پايين 3/139493خراسان رضوي با باالترين و استان 

  .درصد افزايش داشته است 4/18معادل  89سطح اين دستمزد نسبت به سال . صد رشد ساالنه داشته استدر 8/20اين دستمزد  1364 -90

  

  )مرد(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ4

آذربايجـان شـرقي بـا    اسـتان  . ريال بـوده اسـت   6/182580 كار مرد در كل كشور كار و تنك يك نفر كارگر وجين  دستمزد روزانه 1390در سال

متوسـط رشـد   . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 9/111506هرمزگان با و استان ريال  6/277461

درصـد افـزايش    9/20 معادل 89سطح اين دستمزد نسبت به سال . درصد بوده است 5/19با برابر  1364 -90هاي اين دستمزد طي سال  ساالنه

  . داشته است

  

  )زن(كار  كار و تنك گر وجينـ كار2ـ5

 اسـتان گـيالن بـا   . ريـال بـوده اسـت    2/117429 كـار زن در كـل كشـور    كار و تنـك  يك نفر كارگر وجين  در سال مورد بررسي دستمزد روزانه

 هـاي  طـي سـال  . انـد  ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 2/83375با گلستان ريال و استان  5/321186

درصـد   7/22 معـادل  89سطح ايـن دسـتمزد نسـبت بـه سـال      . درصد رشد ساالنه داشته است 5/17، اين دستمزد به طور متوسط 90-1364

  . داشته است افزايش
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        ××××        ۳۲۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴////۷۷۷۷        ××××        ۴۰۹۹۴۰۹۹۴۰۹۹۴۰۹۹////۱۱۱۱        ۳۳۲۹۳۳۲۹۳۳۲۹۳۳۲۹////۱۱۱۱    .............................................................................................................  قزوين  

        ××××        ۳۰۰۵۳۰۰۵۳۰۰۵۳۰۰۵////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴۲۸////۵۵۵۵    ...................................................................................................................  قم  

        ××××        ۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۳۳۰۴۳۳۰۴۳۳۰۴۳۳۰۴////۸۸۸۸    .......................................................................................................  كردستان  

        ۵۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷۱////۹۹۹۹        ۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴////۵۵۵۵        ××××        ۴۱۵۴۴۱۵۴۴۱۵۴۴۱۵۴////۴۴۴۴        ۳۶۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰////۸۸۸۸    ............................................................................................................  كرمان  

        ××××        ۳۶۴۲۳۶۴۲۳۶۴۲۳۶۴۲////۳۳۳۳        ××××        ۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰////۱۱۱۱        ۳۴۹۰۳۴۹۰۳۴۹۰۳۴۹۰////۴۴۴۴    ........................................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۳۶۷۳۳۶۷۳۳۶۷۳۳۶۷۳////۱۱۱۱        ۶۶۹۷۶۶۹۷۶۶۹۷۶۶۹۷////۲۲۲۲        ۴۳۰۰۴۳۰۰۴۳۰۰۴۳۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۹۵۳۵۹۵۳۵۹۵۳۵۹۵////۰۰۰۰    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۳۳۱۵۳۳۱۵۳۳۱۵۳۳۱۵////۲۲۲۲        ۱۰۲۴۵۱۰۲۴۵۱۰۲۴۵۱۰۲۴۵////۳۳۳۳        ××××        ۳۵۸۷۳۵۸۷۳۵۸۷۳۵۸۷////۳۳۳۳    ..........................................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۱۰۶۱۵۱۰۶۱۵۱۰۶۱۵۱۰۶۱۵////۵۵۵۵        ××××        ۳۷۱۶۳۷۱۶۳۷۱۶۳۷۱۶////۵۵۵۵    .............................................................................................................  گيالن  

        ××××        ۳۳۰۷۳۳۰۷۳۳۰۷۳۳۰۷////۹۹۹۹        ××××        ۴۵۷۸۴۵۷۸۴۵۷۸۴۵۷۸////۰۰۰۰        ۳۴۸۹۳۴۸۹۳۴۸۹۳۴۸۹////۶۶۶۶    ...........................................................................................................  لرستان  

        ××××        ۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰////۱۱۱۱        ۸۶۸۵۸۶۸۵۸۶۸۵۸۶۸۵////۱۱۱۱        ××××        ۳۵۰۱۳۵۰۱۳۵۰۱۳۵۰۱////۹۹۹۹    ........................................................................................................  مازندران  

        ××××        ۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۳۵۰۲۳۵۰۲۳۵۰۲۳۵۰۲////۲۲۲۲    ...........................................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ۴۱۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰////۰۰۰۰        ۳۶۷۵۳۶۷۵۳۶۷۵۳۶۷۵////۰۰۰۰     ........................................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۳۷۴۶۳۷۴۶۳۷۴۶۳۷۴۶////۷۷۷۷        ××××        ۴۲۱۸۴۲۱۸۴۲۱۸۴۲۱۸////۵۵۵۵        ۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱////۵۵۵۵    ...........................................................................................................  همدان  

        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷////۹۹۹۹        ××××        ۴۳۰۳۴۳۰۳۴۳۰۳۴۳۰۳////۶۶۶۶        ۳۴۳۵۳۴۳۵۳۴۳۵۳۴۳۵////۷۷۷۷    ..................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                 )                     دنباله( 1390: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  لوبيا چيتي  لوبيا قرمز  لوبيا سفيد  نخود   سيب زميني   استان 

        ۱۶۳۹۰۱۶۳۹۰۱۶۳۹۰۱۶۳۹۰////۰۰۰۰        ۱۴۰۱۲۱۴۰۱۲۱۴۰۱۲۱۴۰۱۲////۲۲۲۲        ۱۷۱۹۷۱۷۱۹۷۱۷۱۹۷۱۷۱۹۷////۶۶۶۶        ۱۱۴۸۸۱۱۴۸۸۱۱۴۸۸۱۱۴۸۸////۴۴۴۴        ۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷////۸۸۸۸    ...........................................................................  كل كشور          

        ۱۴۸۸۲۱۴۸۸۲۱۴۸۸۲۱۴۸۸۲////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۸۵۶۵۸۵۶۵۸۵۶۵۸۵۶۵////۸۸۸۸        ۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴////۷۷۷۷    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ۱۲۳۹۷۱۲۳۹۷۱۲۳۹۷۱۲۳۹۷////۶۶۶۶        ۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵////۹۹۹۹    ...........................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۷۱۲۵۱۷۱۲۵۱۷۱۲۵۱۷۱۲۵////۶۶۶۶        ۱۶۳۴۴۱۶۳۴۴۱۶۳۴۴۱۶۳۴۴////۲۲۲۲        ××××        ۱۲۲۷۷۱۲۲۷۷۱۲۲۷۷۱۲۲۷۷////۸۸۸۸        ۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰////۵۵۵۵    ............................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸۳////۲۲۲۲    ............................................................................................................  اصفهان 

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

        ۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۶۳۵۱۳۶۳۵۱۳۶۳۵۱۳۶۳۵////۱۱۱۱        ۱۰۹۶۳۱۰۹۶۳۱۰۹۶۳۱۰۹۶۳////۶۶۶۶        ××××    ...............................................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ××××        ۷۹۲۸۷۹۲۸۷۹۲۸۷۹۲۸////۶۶۶۶        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................................................................................  تهران  

        ۱۵۸۴۷۱۵۸۴۷۱۵۸۴۷۱۵۸۴۷////۵۵۵۵        ۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲////۲۲۲۲        ۱۳۹۰۸۱۳۹۰۸۱۳۹۰۸۱۳۹۰۸////۳۳۳۳        ××××        ۲۴۵۱۲۴۵۱۲۴۵۱۲۴۵۱////۳۳۳۳    ..................................................................................  چهارمحال و بختياري 

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۹۴۹۱۰۹۴۹۱۰۹۴۹۱۰۹۴۹////۶۶۶۶        ۲۹۳۱۲۹۳۱۲۹۳۱۲۹۳۱////۰۰۰۰    ...............................................................................................  رضويخراسان 

        ۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۹۵۲۱۲۹۵۲۱۲۹۵۲۱۲۹۵۲////۶۶۶۶        ××××        ۱۱۶۹۸۱۱۶۹۸۱۱۶۹۸۱۱۶۹۸////۸۸۸۸        ۳۵۱۴۳۵۱۴۳۵۱۴۳۵۱۴////۱۱۱۱    ...............................................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰////۸۸۸۸    .......................................................................................................  خوزستان  

        ۱۸۲۱۶۱۸۲۱۶۱۸۲۱۶۱۸۲۱۶////۹۹۹۹        ۱۳۷۴۴۱۳۷۴۴۱۳۷۴۴۱۳۷۴۴////۸۸۸۸        ۲۵۴۹۲۲۵۴۹۲۲۵۴۹۲۲۵۴۹۲////۲۲۲۲        ۹۵۱۲۹۵۱۲۹۵۱۲۹۵۱۲////۴۴۴۴        ۲۰۸۳۲۰۸۳۲۰۸۳۲۰۸۳////۶۶۶۶    .............................................................................................................  زنجان  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××          ..................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۵۱۶۱۱۵۱۶۱۱۵۱۶۱۱۵۱۶۱////۹۹۹۹        ۱۳۲۹۱۱۳۲۹۱۱۳۲۹۱۱۳۲۹۱////۶۶۶۶        ××××        ۱۳۰۵۵۱۳۰۵۵۱۳۰۵۵۱۳۰۵۵////۹۹۹۹        ۲۶۵۹۲۶۵۹۲۶۵۹۲۶۵۹////۲۲۲۲    .............................................................................................................  فارس  

        ۱۹۹۹۵۱۹۹۹۵۱۹۹۹۵۱۹۹۹۵////۰۰۰۰        ۱۲۹۸۸۱۲۹۸۸۱۲۹۸۸۱۲۹۸۸////۸۸۸۸        ××××        ۱۳۲۱۴۱۳۲۱۴۱۳۲۱۴۱۳۲۱۴////۷۷۷۷        ۲۵۷۰۲۵۷۰۲۵۷۰۲۵۷۰////۲۲۲۲    .............................................................................................................  قزوين  

        ۱۷۳۵۷۱۷۳۵۷۱۷۳۵۷۱۷۳۵۷////۱۱۱۱        ۱۶۵۰۰۱۶۵۰۰۱۶۵۰۰۱۶۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................................  قم  

        ××××        ۱۵۲۳۷۱۵۲۳۷۱۵۲۳۷۱۵۲۳۷////۲۲۲۲        ××××        ۱۴۹۵۶۱۴۹۵۶۱۴۹۵۶۱۴۹۵۶////۸۸۸۸        ۲۰۵۳۲۰۵۳۲۰۵۳۲۰۵۳////۳۳۳۳    .......................................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۴۲۰۰۱۴۲۰۰۱۴۲۰۰۱۴۲۰۰////۸۸۸۸        ۴۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴////۱۱۱۱    ............................................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۳۱۶۲۱۳۱۶۲۱۳۱۶۲۱۳۱۶۲////۱۱۱۱        ××××    ........................................................................................................  كرمانشاه  

        ۱۴۴۱۱۱۴۴۱۱۱۴۴۱۱۱۴۴۱۱////۸۸۸۸        ۱۰۹۳۷۱۰۹۳۷۱۰۹۳۷۱۰۹۳۷////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳////۰۰۰۰    ..........................................................................................................  گلستان  

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

        ۱۹۲۰۹۱۹۲۰۹۱۹۲۰۹۱۹۲۰۹////۲۲۲۲        ۱۴۲۳۳۱۴۲۳۳۱۴۲۳۳۱۴۲۳۳////۶۶۶۶        ۱۷۳۸۹۱۷۳۸۹۱۷۳۸۹۱۷۳۸۹////۷۷۷۷        ××××        ۲۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۲////۵۵۵۵    ...........................................................................................................  لرستان  

        ۱۵۶۳۴۱۵۶۳۴۱۵۶۳۴۱۵۶۳۴////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰////۶۶۶۶    ........................................................................................................  مازندران  

        ۱۸۲۶۳۱۸۲۶۳۱۸۲۶۳۱۸۲۶۳////۲۲۲۲        ۱۴۸۳۹۱۴۸۳۹۱۴۸۳۹۱۴۸۳۹////۰۰۰۰        ۱۴۴۹۴۱۴۴۹۴۱۴۴۹۴۱۴۴۹۴////۷۷۷۷        ××××        ۳۵۵۶۳۵۵۶۳۵۵۶۳۵۵۶////۶۶۶۶    ...........................................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۱۳۱۵۸۱۳۱۵۸۱۳۱۵۸۱۳۱۵۸////۹۹۹۹        ××××        ۱۰۲۸۵۱۰۲۸۵۱۰۲۸۵۱۰۲۸۵////۱۱۱۱        ۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴////۱۱۱۱    ...........................................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(        )                                                              دنباله( 1390: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  سير  بادنجان   گوجه فرنگي   پياز  عدس   استان 

        ۱۱۱۲۴۱۱۱۲۴۱۱۱۲۴۱۱۱۲۴////۴۴۴۴        ۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳////۴۴۴۴        ۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱////۹۹۹۹        ۱۸۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷////۲۲۲۲        ۱۳۵۵۰۱۳۵۵۰۱۳۵۵۰۱۳۵۵۰////۰۰۰۰    ...........................................................................  كل كشور          

        ۱۴۶۴۸۱۴۶۴۸۱۴۶۴۸۱۴۶۴۸////۶۶۶۶        ۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴////۳۳۳۳        ۲۸۷۱۲۸۷۱۲۸۷۱۲۸۷۱////۸۸۸۸        ۱۱۹۲۷۱۱۹۲۷۱۱۹۲۷۱۱۹۲۷////۷۷۷۷    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۱۸۶۳۱۸۶۳۱۸۶۳۱۸۶۳////۶۶۶۶        ۱۵۵۸۱۵۵۸۱۵۵۸۱۵۵۸////۷۷۷۷        ۲۹۳۸۲۹۳۸۲۹۳۸۲۹۳۸////۷۷۷۷        ۱۲۰۷۱۱۲۰۷۱۱۲۰۷۱۱۲۰۷۱////۰۰۰۰    ...........................................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۱۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۰۴۹۱۵۰۴۹۱۵۰۴۹۱۵۰۴۹////۸۸۸۸    ............................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶////۵۵۵۵        ۱۹۹۵۱۹۹۵۱۹۹۵۱۹۹۵////۷۷۷۷        ۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸۱۶۰۸////۳۳۳۳        ××××    ............................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۲۸۸۹۲۸۸۹۲۸۸۹۲۸۸۹////۳۳۳۳        ۱۷۰۴۱۷۰۴۱۷۰۴۱۷۰۴////۱۱۱۱        ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    .................................................................................................................   البرز
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        ۳۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶////۷۷۷۷        ××××    ...........................................................................................................  لرستان  

        ۳۵۷۱۳۵۷۱۳۵۷۱۳۵۷۱////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷////۷۷۷۷        ۲۲۰۳۲۲۰۳۲۲۰۳۲۲۰۳////۶۶۶۶    ........................................................................................................  مازندران  

        ۵۹۸۹۵۹۸۹۵۹۸۹۵۹۸۹////۳۳۳۳        ××××        ۲۷۸۲۲۷۸۲۲۷۸۲۲۷۸۲////۴۴۴۴        ۱۵۳۴۱۵۳۴۱۵۳۴۱۵۳۴////۴۴۴۴        ۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷۳////۶۶۶۶    ...........................................................................................................  مركزي  

        ۳۷۴۴۳۷۴۴۳۷۴۴۳۷۴۴////۴۴۴۴        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰////۳۳۳۳        ۳۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴////۶۶۶۶        ××××     ........................................................................................................  هرمزگان  

        ۶۶۹۶۶۶۹۶۶۶۹۶۶۶۹۶////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵////۲۲۲۲        ××××    ...........................................................................................................  همدان  

        ۶۲۴۰۶۲۴۰۶۲۴۰۶۲۴۰////۳۳۳۳        ۴۹۶۶۴۹۶۶۴۹۶۶۴۹۶۶////۲۲۲۲        ۶۲۹۵۶۲۹۵۶۲۹۵۶۲۹۵////۳۳۳۳        ۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴////۳۳۳۳        ۴۸۵۷۴۸۵۷۴۸۵۷۴۸۵۷////۰۰۰۰    ..................................................................................................................  يزد  
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  شليل  شفتالو  هلو     آلو قطره طال  آلو    استان 

        ۶۶۳۹۶۶۳۹۶۶۳۹۶۶۳۹////۹۹۹۹        ۶۵۹۵۶۵۹۵۶۵۹۵۶۵۹۵////۶۶۶۶        ۴۸۴۷۴۸۴۷۴۸۴۷۴۸۴۷////۲۲۲۲        ۱۰۲۸۴۱۰۲۸۴۱۰۲۸۴۱۰۲۸۴////۶۶۶۶        ۴۵۸۳۴۵۸۳۴۵۸۳۴۵۸۳////۹۹۹۹    ...........................................................................  كل كشور          

        ۱۴۵۳۶۱۴۵۳۶۱۴۵۳۶۱۴۵۳۶////۵۵۵۵        ۸۱۷۹۸۱۷۹۸۱۷۹۸۱۷۹////۸۸۸۸        ۱۰۰۹۲۱۰۰۹۲۱۰۰۹۲۱۰۰۹۲////۵۵۵۵        ××××        ۵۱۴۲۵۱۴۲۵۱۴۲۵۱۴۲////۸۸۸۸    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳////۶۶۶۶        ××××        ۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳////۹۹۹۹        ۵۶۶۱۵۶۶۱۵۶۶۱۵۶۶۱////۱۱۱۱        ۳۹۹۳۳۹۹۳۳۹۹۳۳۹۹۳////۰۰۰۰    ...........................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۷۵۴۶۷۵۴۶۷۵۴۶۷۵۴۶////۴۴۴۴        ××××        ۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲////۳۳۳۳        ××××        ××××    ............................................................................................................  اردبيل  

        ۴۶۵۲۴۶۵۲۴۶۵۲۴۶۵۲////۵۵۵۵        ××××        ۶۰۱۶۶۰۱۶۶۰۱۶۶۰۱۶////۵۵۵۵        ××××        ××××    ............................................................................................................  اصفهان 

        ۷۶۶۴۷۶۶۴۷۶۶۴۷۶۶۴////۵۵۵۵        ××××        ۵۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰////۲۲۲۲        ۲۹۳۲۲۹۳۲۲۹۳۲۲۹۳۲////۱۱۱۱        ۵۳۵۵۵۳۵۵۵۳۵۵۵۳۵۵////۶۶۶۶    .................................................................................................................   البرز

        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱////۹۹۹۹        ××××        ××××    ...............................................................................................................  ايالم  

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

        ۹۲۳۷۹۲۳۷۹۲۳۷۹۲۳۷////۴۴۴۴        ××××        ۸۳۲۵۸۳۲۵۸۳۲۵۸۳۲۵////۱۱۱۱        ××××        ××××    .............................................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۵۸۳۷۵۸۳۷۵۸۳۷۵۸۳۷////۶۶۶۶        ××××        ××××    ..................................................................................  چهارمحال و بختياري 

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

        ۴۳۰۹۴۳۰۹۴۳۰۹۴۳۰۹////۷۷۷۷        ××××        ۵۳۸۹۵۳۸۹۵۳۸۹۵۳۸۹////۹۹۹۹        ۳۹۳۶۳۹۳۶۳۹۳۶۳۹۳۶////۶۶۶۶        ۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳۳////۳۳۳۳    ...............................................................................................  رضويخراسان 

        ۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰////۹۹۹۹        ××××        ۳۱۶۵۳۱۶۵۳۱۶۵۳۱۶۵////۵۵۵۵        ××××        ۷۵۰۶۷۵۰۶۷۵۰۶۷۵۰۶////۱۱۱۱    ...............................................................................................  شماليخراسان 

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

        ۷۸۸۲۷۸۸۲۷۸۸۲۷۸۸۲////۹۹۹۹        ××××        ۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳////۷۷۷۷        ۲۹۳۸۲۹۳۸۲۹۳۸۲۹۳۸////۵۵۵۵        ××××    .............................................................................................................  زنجان  

        ۶۸۷۱۶۸۷۱۶۸۷۱۶۸۷۱////۸۸۸۸        ××××        ۵۹۷۲۵۹۷۲۵۹۷۲۵۹۷۲////۳۳۳۳        ۷۲۵۰۷۲۵۰۷۲۵۰۷۲۵۰////۰۰۰۰        ××××    ...........................................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱////۵۵۵۵        ××××        ۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰////۴۴۴۴    .............................................................................................................  فارس  

        ۷۳۹۱۷۳۹۱۷۳۹۱۷۳۹۱////۰۰۰۰        ۸۷۷۸۸۷۷۸۸۷۷۸۸۷۷۸////۰۰۰۰        ۵۵۶۱۵۵۶۱۵۵۶۱۵۵۶۱////۷۷۷۷        ۱۱۲۵۵۱۱۲۵۵۱۱۲۵۵۱۱۲۵۵////۰۰۰۰        ۷۵۵۹۷۵۵۹۷۵۵۹۷۵۵۹////۰۰۰۰    .............................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۷۲۴۸۷۲۴۸۷۲۴۸۷۲۴۸////۷۷۷۷        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ...................................................................................................................  قم  

        ۳۸۰۰۳۸۰۰۳۸۰۰۳۸۰۰////۶۶۶۶        ۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵////۴۴۴۴        ۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    .......................................................................................................  كردستان  

        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۹۴۹۹۹۴۹۹۹۴۹۹۹۴۹۹////۴۴۴۴        ××××        ××××    ............................................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ۷۷۵۶۷۷۵۶۷۷۵۶۷۷۵۶////۴۴۴۴        ××××        ××××    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۳۵۰۰۳۵۰۰۳۵۰۰۳۵۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۹۷۳۶۹۷۳۶۹۷۳۶۹۷////۹۹۹۹        ۹۱۳۲۹۱۳۲۹۱۳۲۹۱۳۲////۵۵۵۵        ××××        ××××    ..........................................................................................................  گلستان  

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

        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    ...........................................................................................................  لرستان  

        ۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱////۱۱۱۱        ××××        ۲۷۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰////۵۵۵۵        ۲۳۰۷۲۳۰۷۲۳۰۷۲۳۰۷////۷۷۷۷        ××××    ........................................................................................................  مازندران  

        ۸۴۷۱۸۴۷۱۸۴۷۱۸۴۷۱////۷۷۷۷        ××××        ۵۹۰۷۵۹۰۷۵۹۰۷۵۹۰۷////۲۲۲۲        ۴۸۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰////۵۵۵۵        ××××    ...........................................................................................................  مركزي  

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

        ۵۸۵۰۵۸۵۰۵۸۵۰۵۸۵۰////۱۱۱۱        ××××        ۵۶۵۷۵۶۵۷۵۶۵۷۵۶۵۷////۳۳۳۳        ۴۲۲۷۴۲۲۷۴۲۲۷۴۲۲۷////۳۳۳۳        ××××    ...........................................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۶۶۱۵۶۶۱۵۶۶۱۵۶۶۱۵////۸۸۸۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ××××    ..................................................................................................................  يزد  
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  سيب درختي  آلبالو   گيالس  قيسي  زردآلو   استان 

        ۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۲۷////۶۶۶۶        ۱۵۶۱۳۱۵۶۱۳۱۵۶۱۳۱۵۶۱۳////۷۷۷۷        ۱۴۲۰۱۱۴۲۰۱۱۴۲۰۱۱۴۲۰۱////۷۷۷۷        ۱۲۸۹۱۱۲۸۹۱۱۲۸۹۱۱۲۸۹۱////۷۷۷۷        ۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵////۲۲۲۲    ...........................................................................  كل كشور          

        ۶۰۱۷۶۰۱۷۶۰۱۷۶۰۱۷////۲۲۲۲        ۱۰۱۸۵۱۰۱۸۵۱۰۱۸۵۱۰۱۸۵////۶۶۶۶        ۱۰۷۳۵۱۰۷۳۵۱۰۷۳۵۱۰۷۳۵////۴۴۴۴        ××××        ۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴۹////۹۹۹۹    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵////۲۲۲۲        ۱۱۶۷۳۱۱۶۷۳۱۱۶۷۳۱۱۶۷۳////۸۸۸۸        ۱۲۰۴۴۱۲۰۴۴۱۲۰۴۴۱۲۰۴۴////۳۳۳۳        ××××        ۶۲۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷////۲۲۲۲    ...........................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲////۸۸۸۸        ۱۰۲۲۵۱۰۲۲۵۱۰۲۲۵۱۰۲۲۵////۴۴۴۴        ۹۱۰۷۹۱۰۷۹۱۰۷۹۱۰۷////۱۱۱۱        ××××        ۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶////۰۰۰۰    ............................................................................................................  اردبيل  

        ۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹۳////۰۰۰۰        ۱۱۷۹۴۱۱۷۹۴۱۱۷۹۴۱۱۷۹۴////۶۶۶۶        ۱۶۴۳۰۱۶۴۳۰۱۶۴۳۰۱۶۴۳۰////۸۸۸۸        ۱۳۲۰۰۱۳۲۰۰۱۳۲۰۰۱۳۲۰۰////۰۰۰۰        ۷۹۲۴۷۹۲۴۷۹۲۴۷۹۲۴////۷۷۷۷    ............................................................................................................  اصفهان 

        ۴۵۰۲۴۵۰۲۴۵۰۲۴۵۰۲////۹۹۹۹        ۱۹۲۶۱۱۹۲۶۱۱۹۲۶۱۱۹۲۶۱////۸۸۸۸        ۱۵۴۹۶۱۵۴۹۶۱۵۴۹۶۱۵۴۹۶////۵۵۵۵        ××××        ۶۲۸۳۶۲۸۳۶۲۸۳۶۲۸۳////۰۰۰۰    .................................................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹////۳۳۳۳    ...............................................................................................................  ايالم  

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

        ۸۷۲۹۸۷۲۹۸۷۲۹۸۷۲۹////۳۳۳۳        ۱۵۲۷۵۱۵۲۷۵۱۵۲۷۵۱۵۲۷۵////۲۲۲۲        ۲۰۴۸۹۲۰۴۸۹۲۰۴۸۹۲۰۴۸۹////۹۹۹۹        ××××        ۱۴۰۳۷۱۴۰۳۷۱۴۰۳۷۱۴۰۳۷////۸۸۸۸    .............................................................................................................  تهران  

        ۶۵۸۴۶۵۸۴۶۵۸۴۶۵۸۴////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ۷۶۲۹۷۶۲۹۷۶۲۹۷۶۲۹////۶۶۶۶    ..................................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ۵۹۴۳۵۹۴۳۵۹۴۳۵۹۴۳////۶۶۶۶        ۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶۴////۸۸۸۸     ...............................................................................................  جنوبيخراسان 

        ۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶////۰۰۰۰        ۱۱۰۳۹۱۱۰۳۹۱۱۰۳۹۱۱۰۳۹////۸۸۸۸        ۱۵۱۷۷۱۵۱۷۷۱۵۱۷۷۱۵۱۷۷////۲۲۲۲        ××××        ۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱////۱۱۱۱    ...............................................................................................  رضويخراسان 

        ۶۳۱۲۶۳۱۲۶۳۱۲۶۳۱۲////۱۱۱۱        ××××        ۲۰۲۷۶۲۰۲۷۶۲۰۲۷۶۲۰۲۷۶////۴۴۴۴        ××××        ۴۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸۴////۶۶۶۶    ...............................................................................................  شماليخراسان 

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

        ۷۵۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................................  زنجان  

        ۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰////۵۵۵۵        ۱۱۱۰۶۱۱۱۰۶۱۱۱۰۶۱۱۱۰۶////۱۱۱۱        ۱۴۳۹۷۱۴۳۹۷۱۴۳۹۷۱۴۳۹۷////۹۹۹۹        ۷۹۰۹۷۹۰۹۷۹۰۹۷۹۰۹////۹۹۹۹        ۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵////۹۹۹۹    ...........................................................................................................  سمنان  

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

  اي علوفه
  عسل با موم  زيره  )وش( پنبه
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  استان 

   بز و بزغاله  گوسفند و بره 

گوسفند و بره 

 يزنده پروار

  )لوگرميك(

گوسفند و بره 

  زنده ماده راس

گوسفند و بره 

 يزنده نر برا

  مثل راس ديتول

بز و بزغاله زنده 

 يپروار

  )لوگرميك(

بز و بزغاله زنده 

 ديتول يماده برا

  مثل راس

بز و بزغاله زنده 

 ديتول ينر برا

  مثل راس
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        ۴۶۴۲۸۵۷۴۶۴۲۸۵۷۴۶۴۲۸۵۷۴۶۴۲۸۵۷////۱۱۱۱        ۲۴۴۲۸۵۷۲۴۴۲۸۵۷۲۴۴۲۸۵۷۲۴۴۲۸۵۷////۱۱۱۱        ۶۱۰۵۹۶۱۰۵۹۶۱۰۵۹۶۱۰۵۹////۶۶۶۶        ۷۷۲۷۲۷۲۷۷۲۷۲۷۲۷۷۲۷۲۷۲۷۷۲۷۲۷۲////۷۷۷۷        ۱۸۵۷۱۴۲۱۸۵۷۱۴۲۱۸۵۷۱۴۲۱۸۵۷۱۴۲////۹۹۹۹        ۶۲۷۷۴۶۲۷۷۴۶۲۷۷۴۶۲۷۷۴////۸۸۸۸    ........................................................  سمنان  

        ۱۵۹۹۴۴۶۱۵۹۹۴۴۶۱۵۹۹۴۴۶۱۵۹۹۴۴۶////۹۹۹۹        ۱۲۹۳۰۴۱۲۹۳۰۴۱۲۹۳۰۴۱۲۹۳۰۴////۴۴۴۴        ۶۶۳۸۳۶۶۳۸۳۶۶۳۸۳۶۶۳۸۳////۵۵۵۵        ۱۴۶۹۴۸۳۱۴۶۹۴۸۳۱۴۶۹۴۸۳۱۴۶۹۴۸۳////۶۶۶۶        ۳۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۴۷۱۰۶۴۷۱۰۶۴۷۱۰۶۴۷۱۰////۹۹۹۹          ...............................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۴۰۹۷۱۲۲۴۰۹۷۱۲۲۴۰۹۷۱۲۲۴۰۹۷۱۲////۲۲۲۲        ۱۸۷۷۹۸۰۱۸۷۷۹۸۰۱۸۷۷۹۸۰۱۸۷۷۹۸۰////۹۹۹۹        ۶۲۲۱۲۶۲۲۱۲۶۲۲۱۲۶۲۲۱۲////۶۶۶۶        ۴۰۲۴۷۵۸۴۰۲۴۷۵۸۴۰۲۴۷۵۸۴۰۲۴۷۵۸////۸۸۸۸        ۳۲۰۸۲۳۸۳۲۰۸۲۳۸۳۲۰۸۲۳۸۳۲۰۸۲۳۸////۷۷۷۷        ۶۰۴۰۶۶۰۴۰۶۶۰۴۰۶۶۰۴۰۶////۲۲۲۲    ..........................................................  فارس  

        ××××        ۲۵۰۱۷۴۴۲۵۰۱۷۴۴۲۵۰۱۷۴۴۲۵۰۱۷۴۴////۲۲۲۲        ۶۳۵۵۸۶۳۵۵۸۶۳۵۵۸۶۳۵۵۸////۳۳۳۳        ۵۲۸۴۶۹۷۵۲۸۴۶۹۷۵۲۸۴۶۹۷۵۲۸۴۶۹۷////۵۵۵۵        ۳۰۷۴۸۰۹۳۰۷۴۸۰۹۳۰۷۴۸۰۹۳۰۷۴۸۰۹////۲۲۲۲        ۷۲۳۹۵۷۲۳۹۵۷۲۳۹۵۷۲۳۹۵////۰۰۰۰    ..........................................................  قزوين  

        ××××        ۲۰۶۰۸۱۰۲۰۶۰۸۱۰۲۰۶۰۸۱۰۲۰۶۰۸۱۰////۸۸۸۸        ۶۹۳۱۴۶۹۳۱۴۶۹۳۱۴۶۹۳۱۴////۴۴۴۴        ××××        ۳۴۹۱۴۷۱۳۴۹۱۴۷۱۳۴۹۱۴۷۱۳۴۹۱۴۷۱////۰۰۰۰        ۶۹۳۲۷۶۹۳۲۷۶۹۳۲۷۶۹۳۲۷////۳۳۳۳    ................................................................  قم  

        ۳۱۶۶۶۶۶۳۱۶۶۶۶۶۳۱۶۶۶۶۶۳۱۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۲۰۲۰۲۲۰۲۰۲۰۲۲۰۲۰۲۰۲۲۰۲۰۲۰۲۲۰////۶۶۶۶        ۵۶۹۶۵۵۶۹۶۵۵۶۹۶۵۵۶۹۶۵////۴۴۴۴        ۴۴۵۹۶۳۳۴۴۵۹۶۳۳۴۴۵۹۶۳۳۴۴۵۹۶۳۳////۰۰۰۰        ۳۲۴۱۷۶۱۳۲۴۱۷۶۱۳۲۴۱۷۶۱۳۲۴۱۷۶۱////۶۶۶۶        ۶۶۲۶۳۶۶۲۶۳۶۶۲۶۳۶۶۲۶۳////۵۵۵۵    ....................................................  كردستان  

        ۳۲۵۴۵۶۸۳۲۵۴۵۶۸۳۲۵۴۵۶۸۳۲۵۴۵۶۸////۸۸۸۸        ۲۳۰۴۲۴۴۲۳۰۴۲۴۴۲۳۰۴۲۴۴۲۳۰۴۲۴۴////۹۹۹۹        ۷۲۷۴۰۷۲۷۴۰۷۲۷۴۰۷۲۷۴۰////۲۲۲۲        ۳۹۴۶۱۵۶۳۹۴۶۱۵۶۳۹۴۶۱۵۶۳۹۴۶۱۵۶////۰۰۰۰        ۲۵۵۶۸۳۱۲۵۵۶۸۳۱۲۵۵۶۸۳۱۲۵۵۶۸۳۱////۷۷۷۷        ۷۳۵۰۶۷۳۵۰۶۷۳۵۰۶۷۳۵۰۶////۶۶۶۶    .........................................................  كرمان  

        ۲۶۶۶۶۶۶۲۶۶۶۶۶۶۲۶۶۶۶۶۶۲۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۵۶۸۸۴۵۶۸۸۴۵۶۸۸۴۵۶۸۸۴////۳۳۳۳        ۳۲۷۵۳۶۸۳۲۷۵۳۶۸۳۲۷۵۳۶۸۳۲۷۵۳۶۸////۴۴۴۴        ۳۴۳۷۵۷۰۳۴۳۷۵۷۰۳۴۳۷۵۷۰۳۴۳۷۵۷۰////۹۹۹۹        ۶۹۲۱۲۶۹۲۱۲۶۹۲۱۲۶۹۲۱۲////۵۵۵۵    .....................................................  كرمانشاه  

        ۱۶۷۹۰۹۰۱۶۷۹۰۹۰۱۶۷۹۰۹۰۱۶۷۹۰۹۰////۹۹۹۹        ۲۲۹۱۳۵۸۲۲۹۱۳۵۸۲۲۹۱۳۵۸۲۲۹۱۳۵۸////۰۰۰۰        ۵۶۱۱۱۵۶۱۱۱۵۶۱۱۱۵۶۱۱۱////۵۵۵۵        ۲۵۷۷۴۰۵۲۵۷۷۴۰۵۲۵۷۷۴۰۵۲۵۷۷۴۰۵////۹۹۹۹        ۳۲۳۱۳۵۰۳۲۳۱۳۵۰۳۲۳۱۳۵۰۳۲۳۱۳۵۰////۳۳۳۳        ۵۷۲۴۳۵۷۲۴۳۵۷۲۴۳۵۷۲۴۳////۷۷۷۷    .................................  كهگيلويه و بويراحمد

        ××××        ××××        ۶۲۹۳۱۶۲۹۳۱۶۲۹۳۱۶۲۹۳۱////۳۳۳۳        ××××        ۲۹۴۰۹۸۹۲۹۴۰۹۸۹۲۹۴۰۹۸۹۲۹۴۰۹۸۹////۳۳۳۳        ۶۷۸۵۷۶۷۸۵۷۶۷۸۵۷۶۷۸۵۷////۹۹۹۹    .......................................................  گلستان  

        ۳۹۷۰۵۸۸۳۹۷۰۵۸۸۳۹۷۰۵۸۸۳۹۷۰۵۸۸////۲۲۲۲        ۲۷۹۵۹۱۸۲۷۹۵۹۱۸۲۷۹۵۹۱۸۲۷۹۵۹۱۸////۴۴۴۴        ۷۴۹۸۴۷۴۹۸۴۷۴۹۸۴۷۴۹۸۴////۲۲۲۲        ۴۹۷۷۲۷۲۴۹۷۷۲۷۲۴۹۷۷۲۷۲۴۹۷۷۲۷۲////۷۷۷۷        ۲۹۷۵۰۳۲۲۹۷۵۰۳۲۲۹۷۵۰۳۲۲۹۷۵۰۳۲////۷۷۷۷        ۷۳۲۴۳۷۳۲۴۳۷۳۲۴۳۷۳۲۴۳////۶۶۶۶    ..........................................................  گيالن  

        ۲۷۸۳۰۱۸۲۷۸۳۰۱۸۲۷۸۳۰۱۸۲۷۸۳۰۱۸////۹۹۹۹        ۲۳۶۴۳۴۱۲۳۶۴۳۴۱۲۳۶۴۳۴۱۲۳۶۴۳۴۱////۱۱۱۱        ۵۸۲۹۹۵۸۲۹۹۵۸۲۹۹۵۸۲۹۹////۷۷۷۷        ۵۰۵۲۴۸۶۵۰۵۲۴۸۶۵۰۵۲۴۸۶۵۰۵۲۴۸۶////۲۲۲۲        ۳۶۴۶۶۱۶۳۶۴۶۶۱۶۳۶۴۶۶۱۶۳۶۴۶۶۱۶////۵۵۵۵        ۶۵۹۷۶۶۵۹۷۶۶۵۹۷۶۶۵۹۷۶////۳۳۳۳    ........................................................  لرستان  

        ××××        ۲۶۳۹۸۹۴۲۶۳۹۸۹۴۲۶۳۹۸۹۴۲۶۳۹۸۹۴////۹۹۹۹        ۶۴۳۱۰۶۴۳۱۰۶۴۳۱۰۶۴۳۱۰////۴۴۴۴        ××××        ۲۸۰۳۲۴۶۲۸۰۳۲۴۶۲۸۰۳۲۴۶۲۸۰۳۲۴۶////۸۸۸۸        ۷۵۱۹۷۷۵۱۹۷۷۵۱۹۷۷۵۱۹۷////۱۱۱۱    .....................................................  مازندران  

        ۳۹۶۸۴۲۱۳۹۶۸۴۲۱۳۹۶۸۴۲۱۳۹۶۸۴۲۱////۱۱۱۱        ۲۶۵۲۷۷۷۲۶۵۲۷۷۷۲۶۵۲۷۷۷۲۶۵۲۷۷۷////۸۸۸۸        ۷۰۲۳۲۷۰۲۳۲۷۰۲۳۲۷۰۲۳۲////۹۹۹۹        ۶۵۰۸۶۷۰۶۵۰۸۶۷۰۶۵۰۸۶۷۰۶۵۰۸۶۷۰////۵۵۵۵        ۴۱۳۶۵۲۲۴۱۳۶۵۲۲۴۱۳۶۵۲۲۴۱۳۶۵۲۲////۲۲۲۲        ۶۹۹۹۶۶۹۹۹۶۶۹۹۹۶۶۹۹۹۶////۱۱۱۱    ........................................................  مركزي  

        ۲۵۳۹۹۲۷۲۵۳۹۹۲۷۲۵۳۹۹۲۷۲۵۳۹۹۲۷////۴۴۴۴        ××××        ۶۶۸۵۷۶۶۸۵۷۶۶۸۵۷۶۶۸۵۷////۵۵۵۵        ۲۰۱۴۸۹۳۲۰۱۴۸۹۳۲۰۱۴۸۹۳۲۰۱۴۸۹۳////۶۶۶۶        ××××        ۶۴۷۱۷۶۴۷۱۷۶۴۷۱۷۶۴۷۱۷////۶۶۶۶     .....................................................  هرمزگان  

        ۱۳۴۱۴۶۸۱۳۴۱۴۶۸۱۳۴۱۴۶۸۱۳۴۱۴۶۸////۴۴۴۴        ۱۳۶۳۷۳۰۱۳۶۳۷۳۰۱۳۶۳۷۳۰۱۳۶۳۷۳۰////۶۶۶۶        ۵۵۷۰۸۵۵۷۰۸۵۵۷۰۸۵۵۷۰۸////۱۱۱۱        ۴۰۴۸۰۰۴۴۰۴۸۰۰۴۴۰۴۸۰۰۴۴۰۴۸۰۰۴////۹۹۹۹        ۳۶۶۹۶۸۸۳۶۶۹۶۸۸۳۶۶۹۶۸۸۳۶۶۹۶۸۸////۸۸۸۸        ۶۸۰۹۳۶۸۰۹۳۶۸۰۹۳۶۸۰۹۳////۶۶۶۶    ........................................................  همدان  

        ××××        ۲۳۱۷۸۵۷۲۳۱۷۸۵۷۲۳۱۷۸۵۷۲۳۱۷۸۵۷////۶۶۶۶        ۶۵۱۸۷۶۵۱۸۷۶۵۱۸۷۶۵۱۸۷////۷۷۷۷        ××××        ۳۰۳۶۴۲۳۳۰۳۶۴۲۳۳۰۳۶۴۲۳۳۰۳۶۴۲۳////۰۰۰۰        ۷۰۰۴۸۷۰۰۴۸۷۰۰۴۸۷۰۰۴۸////۶۶۶۶    ...............................................................  يزد  
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  استان 

  گاو كمتر از دو سال  تر گاو دوساله و بيش

گاو دوسال و 

ماده  تر شيب

  راس يريش

گاو دوسال 

ماده  تر شيب

 يريش ريغ

  )لوگرميك(

  )هرنژاد(

گاو دوسال و 

 ينر برا تر شيب

  كار راس

گاو دو ساله و 

تر نر براي  بيش

نر  راس(كار 

  )اسپرمي

گاو كمتر از دو 

  يسال پروار

  )لوگرميك(

گاو كمتر از دو 

  سال ماده راس

  )هرنژاد(

گاو كمتر از دو 

 يرپرواريسال غ

- هرنژاد(راس

  )نراسپرمي

        ۱۰۱۴۰۶۲۲۱۰۱۴۰۶۲۲۱۰۱۴۰۶۲۲۱۰۱۴۰۶۲۲////۴۴۴۴        ۱۲۸۹۲۰۷۸۱۲۸۹۲۰۷۸۱۲۸۹۲۰۷۸۱۲۸۹۲۰۷۸////۷۷۷۷        ۴۶۳۲۴۴۶۳۲۴۴۶۳۲۴۴۶۳۲۴////۶۶۶۶        ۱۷۸۴۵۲۵۴۱۷۸۴۵۲۵۴۱۷۸۴۵۲۵۴۱۷۸۴۵۲۵۴////۴۴۴۴        ۱۳۴۷۱۵۸۴۱۳۴۷۱۵۸۴۱۳۴۷۱۵۸۴۱۳۴۷۱۵۸۴////۷۷۷۷        ۳۸۰۷۷۳۸۰۷۷۳۸۰۷۷۳۸۰۷۷////۷۷۷۷        ۱۸۸۴۴۸۵۰۱۸۸۴۴۸۵۰۱۸۸۴۴۸۵۰۱۸۸۴۴۸۵۰////۰۰۰۰    ..........................  كل كشور          

        ۱۲۵۴۵۲۴۵۱۲۵۴۵۲۴۵۱۲۵۴۵۲۴۵۱۲۵۴۵۲۴۵////۸۸۸۸        ۱۲۰۰۲۷۷۰۱۲۰۰۲۷۷۰۱۲۰۰۲۷۷۰۱۲۰۰۲۷۷۰////۹۹۹۹        ۴۴۵۱۰۴۴۵۱۰۴۴۵۱۰۴۴۵۱۰////۶۶۶۶        ۲۱۳۹۹۴۴۵۲۱۳۹۹۴۴۵۲۱۳۹۹۴۴۵۲۱۳۹۹۴۴۵////۴۴۴۴        ××××        ۳۸۷۳۴۳۸۷۳۴۳۸۷۳۴۳۸۷۳۴////۲۲۲۲        ۲۳۱۳۹۴۴۶۲۳۱۳۹۴۴۶۲۳۱۳۹۴۴۶۲۳۱۳۹۴۴۶////۳۳۳۳    ...............................  آذربايجان شرقي  

        ۱۲۹۶۰۰۹۳۱۲۹۶۰۰۹۳۱۲۹۶۰۰۹۳۱۲۹۶۰۰۹۳////۹۹۹۹        ۱۱۸۸۸۹۷۰۱۱۸۸۸۹۷۰۱۱۸۸۸۹۷۰۱۱۸۸۸۹۷۰////۲۲۲۲        ۴۶۰۹۲۴۶۰۹۲۴۶۰۹۲۴۶۰۹۲////۹۹۹۹        ۲۰۳۷۷۵۲۱۲۰۳۷۷۵۲۱۲۰۳۷۷۵۲۱۲۰۳۷۷۵۲۱////۶۶۶۶        ××××        ۳۹۶۴۷۳۹۶۴۷۳۹۶۴۷۳۹۶۴۷////۹۹۹۹        ۲۰۴۹۸۰۹۳۲۰۴۹۸۰۹۳۲۰۴۹۸۰۹۳۲۰۴۹۸۰۹۳////۸۸۸۸    ................................  آذربايجان غربي  

        ۹۸۹۳۳۱۱۹۸۹۳۳۱۱۹۸۹۳۳۱۱۹۸۹۳۳۱۱////۴۴۴۴        ۱۲۹۹۹۵۳۸۱۲۹۹۹۵۳۸۱۲۹۹۹۵۳۸۱۲۹۹۹۵۳۸////۳۳۳۳        ۴۴۸۴۸۴۴۸۴۸۴۴۸۴۸۴۴۸۴۸////۸۸۸۸        ۱۶۶۷۹۸۶۴۱۶۶۷۹۸۶۴۱۶۶۷۹۸۶۴۱۶۶۷۹۸۶۴////۵۵۵۵        ××××        ۳۱۲۲۴۳۱۲۲۴۳۱۲۲۴۳۱۲۲۴////۶۶۶۶        ۱۷۴۲۷۶۹۹۱۷۴۲۷۶۹۹۱۷۴۲۷۶۹۹۱۷۴۲۷۶۹۹////۲۲۲۲    .................................................  اردبيل  

        ۱۳۶۶۶۶۶۶۱۳۶۶۶۶۶۶۱۳۶۶۶۶۶۶۱۳۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۲۹۲۷۱۵۴۱۲۹۲۷۱۵۴۱۲۹۲۷۱۵۴۱۲۹۲۷۱۵۴////۷۷۷۷        ۴۶۹۶۱۴۶۹۶۱۴۶۹۶۱۴۶۹۶۱////۰۰۰۰        ۱۷۵۰۰۰۰۰۱۷۵۰۰۰۰۰۱۷۵۰۰۰۰۰۱۷۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۴۰۹۷۱۴۰۹۷۱۴۰۹۷۱۴۰۹۷۱////۷۷۷۷        ۱۹۹۱۷۱۷۸۱۹۹۱۷۱۷۸۱۹۹۱۷۱۷۸۱۹۹۱۷۱۷۸////۶۶۶۶    .................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۵۷۵۹۶۵۷۵۹۶۵۷۵۹۶۵۷۵۹۶////۶۶۶۶        ۷۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۵۰۹۶۸۵۰۹۶۸۵۰۹۶۸۵۰۹۶۸////۳۳۳۳        ۱۶۸۶۴۸۶۴۱۶۸۶۴۸۶۴۱۶۸۶۴۸۶۴۱۶۸۶۴۸۶۴////۹۹۹۹    ......................................................   البرز

        ۱۰۴۵۹۰۹۰۱۰۴۵۹۰۹۰۱۰۴۵۹۰۹۰۱۰۴۵۹۰۹۰////۹۹۹۹        ۷۷۷۷۶۳۱۷۷۷۷۶۳۱۷۷۷۷۶۳۱۷۷۷۷۶۳۱////۶۶۶۶        ۵۹۲۶۱۵۹۲۶۱۵۹۲۶۱۵۹۲۶۱////۳۳۳۳        ۱۳۵۶۰۰۰۰۱۳۵۶۰۰۰۰۱۳۵۶۰۰۰۰۱۳۵۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۷۰۹۶۳۷۰۹۶۳۷۰۹۶۳۷۰۹////۰۰۰۰        ۱۷۳۳۵۲۸۶۱۷۳۳۵۲۸۶۱۷۳۳۵۲۸۶۱۷۳۳۵۲۸۶////۸۸۸۸    ....................................................  ايالم  

        ۱۴۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۲۰۹۶۷۷۹۲۰۹۶۷۷۹۲۰۹۶۷۷۹۲۰۹۶۷۷////۴۴۴۴        ۴۶۲۲۵۴۶۲۲۵۴۶۲۲۵۴۶۲۲۵////۹۹۹۹        ۱۷۴۷۱۶۹۸۱۷۴۷۱۶۹۸۱۷۴۷۱۶۹۸۱۷۴۷۱۶۹۸////۱۱۱۱        ××××        ۵۵۴۲۴۵۵۴۲۴۵۵۴۲۴۵۵۴۲۴////۵۵۵۵        ۱۳۵۶۳۶۸۲۱۳۵۶۳۶۸۲۱۳۵۶۳۶۸۲۱۳۵۶۳۶۸۲////۲۲۲۲    ..................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۴۷۶۶۵۴۷۶۶۵۴۷۶۶۵۴۷۶۶۵////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۲۸۲۱۲۲۸۲۱۲۲۸۲۱۲۲۸۲۱۲////۷۷۷۷        ××××    ..................................................  تهران  

        ۹۹۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۴۶۷۳۴۶۱۰۴۶۷۳۴۶۱۰۴۶۷۳۴۶۱۰۴۶۷۳۴۶////۹۹۹۹        ۴۹۶۷۴۴۹۶۷۴۴۹۶۷۴۴۹۶۷۴////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۳۵۰۲۱۳۵۰۲۱۳۵۰۲۱۳۵۰۲۱////۵۵۵۵        ۱۶۸۴۵۲۷۸۱۶۸۴۵۲۷۸۱۶۸۴۵۲۷۸۱۶۸۴۵۲۷۸////۵۵۵۵    .......................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۷۳۲۲۴۲۰۷۳۲۲۴۲۰۷۳۲۲۴۲۰۷۳۲۲۴۲۰////۶۶۶۶        ۳۸۰۷۰۳۸۰۷۰۳۸۰۷۰۳۸۰۷۰////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۲۶۷۷۳۲۶۷۷۳۲۶۷۷۳۲۶۷۷۳////۲۲۲۲        ۱۳۵۶۷۲۷۲۱۳۵۶۷۲۷۲۱۳۵۶۷۲۷۲۱۳۵۶۷۲۷۲////۷۷۷۷     ....................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۱۲۸۳۷۵۶۵۱۲۸۳۷۵۶۵۱۲۸۳۷۵۶۵۱۲۸۳۷۵۶۵////۵۵۵۵        ۴۴۱۷۱۴۴۱۷۱۴۴۱۷۱۴۴۱۷۱////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۲۹۲۲۵۲۹۲۲۵۲۹۲۲۵۲۹۲۲۵////۸۸۸۸        ۲۰۵۲۶۰۴۴۲۰۵۲۶۰۴۴۲۰۵۲۶۰۴۴۲۰۵۲۶۰۴۴////۲۲۲۲    ....................................  رضويخراسان 

        ××××        ۱۲۱۶۸۸۸۱۱۲۱۶۸۸۸۱۱۲۱۶۸۸۸۱۱۲۱۶۸۸۸۱////۸۸۸۸        ۴۱۰۶۹۴۱۰۶۹۴۱۰۶۹۴۱۰۶۹////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷////۷۷۷۷        ۱۸۹۰۶۷۶۴۱۸۹۰۶۷۶۴۱۸۹۰۶۷۶۴۱۸۹۰۶۷۶۴////۳۳۳۳    ....................................  شماليخراسان 

        ۸۱۵۳۵۹۳۸۱۵۳۵۹۳۸۱۵۳۵۹۳۸۱۵۳۵۹۳////۴۴۴۴        ۸۹۰۴۱۵۸۸۹۰۴۱۵۸۸۹۰۴۱۵۸۸۹۰۴۱۵۸////۲۲۲۲        ۶۴۸۶۸۶۴۸۶۸۶۴۸۶۸۶۴۸۶۸////۵۵۵۵        ۱۱۳۴۹۰۸۲۱۱۳۴۹۰۸۲۱۱۳۴۹۰۸۲۱۱۳۴۹۰۸۲////۶۶۶۶        ۱۳۵۱۸۵۱۸۱۳۵۱۸۵۱۸۱۳۵۱۸۵۱۸۱۳۵۱۸۵۱۸////۵۵۵۵        ۶۵۱۴۶۶۵۱۴۶۶۵۱۴۶۶۵۱۴۶////۳۳۳۳        ۱۷۳۰۰۰۸۱۱۷۳۰۰۰۸۱۱۷۳۰۰۰۸۱۱۷۳۰۰۰۸۱////۸۸۸۸    ............................................  خوزستان  

        ××××        ۷۸۳۹۰۲۳۷۸۳۹۰۲۳۷۸۳۹۰۲۳۷۸۳۹۰۲۳////۳۳۳۳        ۶۲۰۷۱۶۲۰۷۱۶۲۰۷۱۶۲۰۷۱////۸۸۸۸        ۱۸۰۴۱۴۹۴۱۸۰۴۱۴۹۴۱۸۰۴۱۴۹۴۱۸۰۴۱۴۹۴////۸۸۸۸        ××××        ۲۵۷۷۱۲۵۷۷۱۲۵۷۷۱۲۵۷۷۱////۷۷۷۷        ۱۴۹۵۸۴۱۹۱۴۹۵۸۴۱۹۱۴۹۵۸۴۱۹۱۴۹۵۸۴۱۹////۶۶۶۶    ..................................................  زنجان  

        ××××        ۱۱۲۴۷۷۳۴۱۱۲۴۷۷۳۴۱۱۲۴۷۷۳۴۱۱۲۴۷۷۳۴////۱۱۱۱        ۴۳۰۴۰۴۳۰۴۰۴۳۰۴۰۴۳۰۴۰////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴////۵۵۵۵        ۱۹۷۸۸۲۳۵۱۹۷۸۸۲۳۵۱۹۷۸۸۲۳۵۱۹۷۸۸۲۳۵////۳۳۳۳    ................................................  سمنان  

        ۶۹۴۰۷۴۰۶۹۴۰۷۴۰۶۹۴۰۷۴۰۶۹۴۰۷۴۰////۷۷۷۷        ۶۶۳۶۸۴۲۶۶۳۶۸۴۲۶۶۳۶۸۴۲۶۶۳۶۸۴۲////۱۱۱۱        ۴۹۴۶۱۴۹۴۶۱۴۹۴۶۱۴۹۴۶۱////۲۲۲۲        ۷۵۳۳۳۳۳۷۵۳۳۳۳۳۷۵۳۳۳۳۳۷۵۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۰۹۹۷۵۹۰۱۰۹۹۷۵۹۰۱۰۹۹۷۵۹۰۱۰۹۹۷۵۹۰////۴۴۴۴        ۵۹۷۹۱۵۹۷۹۱۵۹۷۹۱۵۹۷۹۱////۰۰۰۰        ۱۵۱۹۶۰۱۵۱۹۶۰۱۵۱۹۶۰۱۵۱۹۶۰////۸۸۸۸  سيستان و بلوچستان          

        ۷۳۵۲۲۰۹۷۳۵۲۲۰۹۷۳۵۲۲۰۹۷۳۵۲۲۰۹////۹۹۹۹        ۱۲۷۰۳۶۶۷۱۲۷۰۳۶۶۷۱۲۷۰۳۶۶۷۱۲۷۰۳۶۶۷////۰۰۰۰        ۴۹۷۵۹۴۹۷۵۹۴۹۷۵۹۴۹۷۵۹////۲۲۲۲        ۲۴۲۶۹۳۶۶۲۴۲۶۹۳۶۶۲۴۲۶۹۳۶۶۲۴۲۶۹۳۶۶////۲۲۲۲        ××××        ۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱////۲۲۲۲        ۱۸۳۱۰۰۱۸۱۸۳۱۰۰۱۸۱۸۳۱۰۰۱۸۱۸۳۱۰۰۱۸////۳۳۳۳    ..................................................  فارس  

        ۶۲۶۰۷۷۷۶۲۶۰۷۷۷۶۲۶۰۷۷۷۶۲۶۰۷۷۷////۴۴۴۴        ۸۸۱۸۱۸۱۸۸۱۸۱۸۱۸۸۱۸۱۸۱۸۸۱۸۱۸۱////۸۸۸۸        ۴۶۸۰۷۴۶۸۰۷۴۶۸۰۷۴۶۸۰۷////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۳۱۲۷۲۳۱۲۷۲۳۱۲۷۲۳۱۲۷۲////۱۱۱۱        ۱۵۱۰۰۲۱۸۱۵۱۰۰۲۱۸۱۵۱۰۰۲۱۸۱۵۱۰۰۲۱۸////۰۰۰۰    ..................................................  قزوين  

        ××××        ۱۹۴۸۵۲۹۴۱۹۴۸۵۲۹۴۱۹۴۸۵۲۹۴۱۹۴۸۵۲۹۴////۱۱۱۱        ۴۲۹۳۵۴۲۹۳۵۴۲۹۳۵۴۲۹۳۵////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۳۳۹۲۱۳۳۹۲۱۳۳۹۲۱۳۳۹۲۱////۵۵۵۵        ۲۲۳۸۲۳۵۲۲۲۳۸۲۳۵۲۲۲۳۸۲۳۵۲۲۲۳۸۲۳۵۲////۹۹۹۹    ........................................................  قم  

        ××××        ۹۵۲۹۷۸۳۹۵۲۹۷۸۳۹۵۲۹۷۸۳۹۵۲۹۷۸۳////۴۴۴۴        ۴۸۳۷۴۴۸۳۷۴۴۸۳۷۴۴۸۳۷۴////۸۸۸۸        ××××        ۲۰۵۵۵۵۵۵۲۰۵۵۵۵۵۵۲۰۵۵۵۵۵۵۲۰۵۵۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۳۹۶۷۹۳۹۶۷۹۳۹۶۷۹۳۹۶۷۹////۰۰۰۰        ۱۵۲۷۸۶۸۸۱۵۲۷۸۶۸۸۱۵۲۷۸۶۸۸۱۵۲۷۸۶۸۸////۵۵۵۵    ............................................  كردستان  

        ۷۷۹۸۰۹۵۷۷۹۸۰۹۵۷۷۹۸۰۹۵۷۷۹۸۰۹۵////۲۲۲۲        ۷۵۵۳۷۸۶۷۵۵۳۷۸۶۷۵۵۳۷۸۶۷۵۵۳۷۸۶////۱۱۱۱        ۶۱۴۵۸۶۱۴۵۸۶۱۴۵۸۶۱۴۵۸////۳۳۳۳        ۱۰۱۷۵۰۰۰۱۰۱۷۵۰۰۰۱۰۱۷۵۰۰۰۱۰۱۷۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۹۴۲۳۰۷۸۹۴۲۳۰۷۸۹۴۲۳۰۷۸۹۴۲۳۰۷////۷۷۷۷        ۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴////۷۷۷۷        ۱۱۴۲۰۸۰۶۱۱۴۲۰۸۰۶۱۱۴۲۰۸۰۶۱۱۴۲۰۸۰۶////۶۶۶۶    .................................................  كرمان  

        ۱۳۸۹۸۶۵۷۱۳۸۹۸۶۵۷۱۳۸۹۸۶۵۷۱۳۸۹۸۶۵۷////۷۷۷۷        ۱۴۹۳۹۴۹۰۱۴۹۳۹۴۹۰۱۴۹۳۹۴۹۰۱۴۹۳۹۴۹۰////۴۴۴۴        ۴۶۲۴۳۴۶۲۴۳۴۶۲۴۳۴۶۲۴۳////۰۰۰۰        ۱۸۳۵۱۳۵۱۱۸۳۵۱۳۵۱۱۸۳۵۱۳۵۱۱۸۳۵۱۳۵۱////۴۴۴۴        ××××        ۴۸۴۰۹۴۸۴۰۹۴۸۴۰۹۴۸۴۰۹////۱۱۱۱        ۱۶۵۵۲۶۳۱۱۶۵۵۲۶۳۱۱۶۵۵۲۶۳۱۱۶۵۵۲۶۳۱////۶۶۶۶    .............................................  كرمانشاه  

        ۸۹۶۴۲۸۵۸۹۶۴۲۸۵۸۹۶۴۲۸۵۸۹۶۴۲۸۵////۷۷۷۷        ۶۳۱۴۷۱۳۶۳۱۴۷۱۳۶۳۱۴۷۱۳۶۳۱۴۷۱۳////۹۹۹۹        ۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۱۱۰۵۵۸۱۹۱۱۰۵۵۸۱۹۱۱۰۵۵۸۱۹۱۱۰۵۵۸۱۹////۵۵۵۵    .........................  بويراحمد و كهگيلويه

        ××××        ۱۰۲۵۴۸۲۳۱۰۲۵۴۸۲۳۱۰۲۵۴۸۲۳۱۰۲۵۴۸۲۳////۵۵۵۵        ۴۵۲۶۴۴۵۲۶۴۴۵۲۶۴۴۵۲۶۴////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۴۰۶۵۲۴۰۶۵۲۴۰۶۵۲۴۰۶۵۲////۵۵۵۵        ۱۵۷۸۵۵۸۶۱۵۷۸۵۵۸۶۱۵۷۸۵۵۸۶۱۵۷۸۵۵۸۶////۲۲۲۲    ...............................................  گلستان  

        ۵۵۲۰۰۰۰۵۵۲۰۰۰۰۵۵۲۰۰۰۰۵۵۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۹۷۷۹۵۵۵۹۷۷۹۵۵۵۹۷۷۹۵۵۵۹۷۷۹۵۵////۰۰۰۰        ۵۶۱۶۳۵۶۱۶۳۵۶۱۶۳۵۶۱۶۳////۲۲۲۲        ۱۵۳۸۱۵۹۵۱۵۳۸۱۵۹۵۱۵۳۸۱۵۹۵۱۵۳۸۱۵۹۵////۹۹۹۹        ××××        ۵۰۰۴۱۵۰۰۴۱۵۰۰۴۱۵۰۰۴۱////۹۹۹۹        ۱۱۹۱۸۹۹۴۱۱۹۱۸۹۹۴۱۱۹۱۸۹۹۴۱۱۹۱۸۹۹۴////۴۴۴۴    ..................................................  گيالن  

        ۵۴۹۲۲۱۹۵۴۹۲۲۱۹۵۴۹۲۲۱۹۵۴۹۲۲۱۹////۹۹۹۹        ۸۱۹۵۷۳۴۸۱۹۵۷۳۴۸۱۹۵۷۳۴۸۱۹۵۷۳۴////۰۰۰۰        ۶۰۴۶۹۶۰۴۶۹۶۰۴۶۹۶۰۴۶۹////۸۸۸۸        ۱۳۸۵۷۱۴۲۱۳۸۵۷۱۴۲۱۳۸۵۷۱۴۲۱۳۸۵۷۱۴۲////۹۹۹۹        ××××        ۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷////۰۰۰۰        ۱۷۴۷۳۵۲۰۱۷۴۷۳۵۲۰۱۷۴۷۳۵۲۰۱۷۴۷۳۵۲۰////۲۲۲۲    ................................................  لرستان  

        ××××        ۶۴۳۸۴۶۰۶۴۳۸۴۶۰۶۴۳۸۴۶۰۶۴۳۸۴۶۰////۴۴۴۴        ۵۶۸۴۶۵۶۸۴۶۵۶۸۴۶۵۶۸۴۶////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۵۴۱۰۰۵۴۱۰۰۵۴۱۰۰۵۴۱۰۰////۲۲۲۲        ۱۵۱۸۸۳۲۲۱۵۱۸۸۳۲۲۱۵۱۸۸۳۲۲۱۵۱۸۸۳۲۲////۴۴۴۴    .............................................  مازندران  

        ××××        ۱۴۵۳۷۸۶۲۱۴۵۳۷۸۶۲۱۴۵۳۷۸۶۲۱۴۵۳۷۸۶۲////۳۳۳۳        ۴۳۰۰۷۴۳۰۰۷۴۳۰۰۷۴۳۰۰۷////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱////۲۲۲۲        ۲۲۴۲۷۵۹۳۲۲۴۲۷۵۹۳۲۲۴۲۷۵۹۳۲۲۴۲۷۵۹۳////۴۴۴۴    ................................................  مركزي  

        ۶۴۴۵۵۸۸۶۴۴۵۵۸۸۶۴۴۵۵۸۸۶۴۴۵۵۸۸////۲۲۲۲        ××××        ۶۰۸۱۴۶۰۸۱۴۶۰۸۱۴۶۰۸۱۴////۳۳۳۳        ۱۰۶۵۶۰۰۰۱۰۶۵۶۰۰۰۱۰۶۵۶۰۰۰۱۰۶۵۶۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۹۱۱۷۶۴۱۰۹۱۱۷۶۴۱۰۹۱۱۷۶۴۱۰۹۱۱۷۶۴////۷۷۷۷     .............................................  هرمزگان  

        ۱۴۹۸۹۷۴۸۱۴۹۸۹۷۴۸۱۴۹۸۹۷۴۸۱۴۹۸۹۷۴۸////۴۴۴۴        ۱۴۲۳۱۳۷۲۱۴۲۳۱۳۷۲۱۴۲۳۱۳۷۲۱۴۲۳۱۳۷۲////۵۵۵۵        ۴۸۵۰۵۴۸۵۰۵۴۸۵۰۵۴۸۵۰۵////۹۹۹۹        ۱۶۹۰۶۷۲۴۱۶۹۰۶۷۲۴۱۶۹۰۶۷۲۴۱۶۹۰۶۷۲۴////۱۱۱۱        ××××        ۳۷۷۶۵۳۷۷۶۵۳۷۷۶۵۳۷۷۶۵////۰۰۰۰        ۱۶۸۱۲۱۵۸۱۶۸۱۲۱۵۸۱۶۸۱۲۱۵۸۱۶۸۱۲۱۵۸////۱۱۱۱    ................................................  همدان  

        ۸۵۱۱۹۴۰۸۵۱۱۹۴۰۸۵۱۱۹۴۰۸۵۱۱۹۴۰////۳۳۳۳        ۱۴۴۰۸۱۷۶۱۴۴۰۸۱۷۶۱۴۴۰۸۱۷۶۱۴۴۰۸۱۷۶////۶۶۶۶        ۴۰۸۸۵۴۰۸۸۵۴۰۸۸۵۴۰۸۸۵////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۳۲۹۱۶۳۲۹۱۶۳۲۹۱۶۳۲۹۱۶////۱۱۱۱        ۲۱۶۳۳۲۴۰۲۱۶۳۳۲۴۰۲۱۶۳۳۲۴۰۲۱۶۳۳۲۴۰////۲۲۲۲    .......................................................  يزد  

  



  1390در مناطق روستايي كشور  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  56

 

  )ريال(                                                                                      1390: هاي دامي وردهاـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از فر3

  استان 

  )چرخ نشده(شير 

  كود حيواني  پشم گوسفند
  شير گاوميش   شير گاو  شير بز  گوسفنديشير 

        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۵۵۵۵        ۷۰۵۸۷۰۵۸۷۰۵۸۷۰۵۸////۰۰۰۰        ۸۸۵۶۸۸۵۶۸۸۵۶۸۸۵۶////۰۰۰۰        ۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۷////۰۰۰۰        ۸۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸۵////۲۲۲۲        ۸۲۵۷۸۲۵۷۸۲۵۷۸۲۵۷////۳۳۳۳    ....................................  كل كشور          

        ۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲////۲۲۲۲        ۱۲۷۱۶۱۲۷۱۶۱۲۷۱۶۱۲۷۱۶////۲۲۲۲        ۱۴۱۲۱۱۴۱۲۱۱۴۱۲۱۱۴۱۲۱////۵۵۵۵        ۴۴۵۴۴۴۵۴۴۴۵۴۴۴۵۴////۸۸۸۸        ۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱۱////۰۰۰۰        ۸۶۸۷۸۶۸۷۸۶۸۷۸۶۸۷////۱۱۱۱    ...........................................  آذربايجان شرقي  

        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۵۵۵۵        ۹۵۷۸۹۵۷۸۹۵۷۸۹۵۷۸////۵۵۵۵        ۱۱۱۷۷۱۱۱۷۷۱۱۱۷۷۱۱۱۷۷////۸۸۸۸        ۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱////۱۱۱۱        ۹۴۹۵۹۴۹۵۹۴۹۵۹۴۹۵////۰۰۰۰        ۱۰۰۰۹۱۰۰۰۹۱۰۰۰۹۱۰۰۰۹////۸۸۸۸    ............................................  آذربايجان غربي  

        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۲۸۷۱۴۲۸۷۱۴۲۸۷۱۴۲۸۷////۳۳۳۳        ۷۷۳۷۷۷۳۷۷۷۳۷۷۷۳۷////۴۴۴۴        ۳۹۳۲۳۹۳۲۳۹۳۲۳۹۳۲////۱۱۱۱        ۹۹۲۶۹۹۲۶۹۹۲۶۹۹۲۶////۲۲۲۲        ۹۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹////۰۰۰۰    .............................................................  اردبيل  

        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۵۵۵۵        ۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷////۲۲۲۲        ××××        ۴۳۶۰۴۳۶۰۴۳۶۰۴۳۶۰////۰۰۰۰        ۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴////۱۱۱۱        ××××    .............................................................  اصفهان 

        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۶۶۶۶        ۳۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹////۲۲۲۲        ××××        ۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۸۸۸        ××××        ۶۲۸۹۶۲۸۹۶۲۸۹۶۲۸۹////۷۷۷۷    ..................................................................   البرز

        ۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳////۹۹۹۹        ۷۸۰۲۷۸۰۲۷۸۰۲۷۸۰۲////۳۳۳۳        ××××        ۴۵۸۰۴۵۸۰۴۵۸۰۴۵۸۰////۸۸۸۸        ××××        ××××    ................................................................  ايالم  

        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۷۲۳۱۷۲۳۱۷۲۳۱۷۲۳۱////۷۷۷۷        ××××        ××××    ..............................................................  بوشهر  

        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۹۹۹۹        ۴۲۴۳۴۲۴۳۴۲۴۳۴۲۴۳////۱۱۱۱        ××××        ۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳////۴۴۴۴        ××××        ××××    ..............................................................  تهران  

        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۴۴۴۴        ۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰////۳۳۳۳        ××××        ۴۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸۵////۶۶۶۶        ××××        ××××    ...................................  چهارمحال و بختياري 

        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۶۶۶۶        ۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰////۵۵۵۵        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲////۴۴۴۴        ××××        ××××     ................................................  جنوبيخراسان 

        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۰۰۰۰        ۲۹۳۲۲۹۳۲۲۹۳۲۲۹۳۲////۶۶۶۶        ××××        ۴۸۵۶۴۸۵۶۴۸۵۶۴۸۵۶////۳۳۳۳        ××××        ××××    ................................................  رضويخراسان 

        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۷۷۷۷        ۶۳۰۰۶۳۰۰۶۳۰۰۶۳۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳////۹۹۹۹        ××××        ۱۱۰۳۸۱۱۰۳۸۱۱۰۳۸۱۱۰۳۸////۶۶۶۶    ................................................  شماليخراسان 

        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۹۹۹۹        ۵۲۸۶۵۲۸۶۵۲۸۶۵۲۸۶////۳۳۳۳        ۶۵۱۱۶۵۱۱۶۵۱۱۶۵۱۱////۷۷۷۷        ۴۳۳۲۴۳۳۲۴۳۳۲۴۳۳۲////۵۵۵۵        ۳۹۴۰۳۹۴۰۳۹۴۰۳۹۴۰////۷۷۷۷        ۳۶۴۰۳۶۴۰۳۶۴۰۳۶۴۰////۵۵۵۵    ........................................................  خوزستان  

        ××××        ۱۴۷۱۵۱۴۷۱۵۱۴۷۱۵۱۴۷۱۵////۹۹۹۹        ××××        ۴۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶////۱۱۱۱        ۸۷۸۰۸۷۸۰۸۷۸۰۸۷۸۰////۹۹۹۹        ۸۷۸۲۸۷۸۲۸۷۸۲۸۷۸۲////۴۴۴۴    ..............................................................  زنجان  

        ۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۷۷۷۷        ××××        ۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰////۰۰۰۰        ۵۰۵۶۵۰۵۶۵۰۵۶۵۰۵۶////۲۲۲۲        ××××        ۹۴۶۳۹۴۶۳۹۴۶۳۹۴۶۳////۳۳۳۳    ............................................................  سمنان  

        ××××        ۶۸۷۷۶۸۷۷۶۸۷۷۶۸۷۷////۶۶۶۶        ××××        ۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱////۴۴۴۴        ۴۳۶۲۴۳۶۲۴۳۶۲۴۳۶۲////۹۹۹۹        ۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳////۶۶۶۶          ...................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۵۵۵۵        ۸۴۳۲۸۴۳۲۸۴۳۲۸۴۳۲////۲۲۲۲        ××××        ۴۶۱۹۴۶۱۹۴۶۱۹۴۶۱۹////۱۱۱۱        ۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳////۸۸۸۸        ۴۸۵۲۴۸۵۲۴۸۵۲۴۸۵۲////۲۲۲۲    ..............................................................  فارس  

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۶۶۶۶        ۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸////۸۸۸۸        ××××        ۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳////۹۹۹۹        ۵۵۷۰۵۵۷۰۵۵۷۰۵۵۷۰////۶۶۶۶        ۷۰۱۰۷۰۱۰۷۰۱۰۷۰۱۰////۳۳۳۳    ..............................................................  قزوين  

        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۶۶۶۶        ۳۰۷۶۳۰۷۶۳۰۷۶۳۰۷۶////۷۷۷۷        ××××        ۴۶۷۷۴۶۷۷۴۶۷۷۴۶۷۷////۵۵۵۵        ۵۵۴۵۵۵۴۵۵۵۴۵۵۵۴۵////۳۳۳۳        ××××    ....................................................................  قم  

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۳۳۳۳        ۵۸۸۳۵۸۸۳۵۸۸۳۵۸۸۳////۹۹۹۹        ××××        ۴۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶////۸۸۸۸        ۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷////۹۹۹۹        ۴۸۴۹۴۸۴۹۴۸۴۹۴۸۴۹////۵۵۵۵    ........................................................  كردستان  

        ۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷////۸۸۸۸        ۱۲۷۷۲۱۲۷۷۲۱۲۷۷۲۱۲۷۷۲////۹۹۹۹        ××××        ۶۴۱۸۶۴۱۸۶۴۱۸۶۴۱۸////۴۴۴۴        ۸۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷۱////۱۱۱۱        ۹۰۴۲۹۰۴۲۹۰۴۲۹۰۴۲////۶۶۶۶    .............................................................  كرمان  

        ۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵////۶۶۶۶        ۸۳۶۱۸۳۶۱۸۳۶۱۸۳۶۱////۲۲۲۲        ××××        ۳۸۰۷۳۸۰۷۳۸۰۷۳۸۰۷////۱۱۱۱        ××××        ××××    .........................................................  كرمانشاه  

        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۴۴۴۴        ۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۴۵۶۰۴۵۶۰۴۵۶۰۴۵۶۰////۵۵۵۵        ۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸////۶۶۶۶        ××××    ..................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۴۸۸۴۴۸۸۴۴۸۸۴۴۸۸۴////۷۷۷۷        ××××        ××××    ...........................................................  گلستان  

        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۷۷۷۷        ۹۹۵۸۹۹۵۸۹۹۵۸۹۹۵۸////۳۳۳۳        ۷۶۶۳۷۶۶۳۷۶۶۳۷۶۶۳////۲۲۲۲        ۴۶۵۱۴۶۵۱۴۶۵۱۴۶۵۱////۳۳۳۳        ××××        ××××    ..............................................................  گيالن  

        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۴۴۴۴        ۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲////۶۶۶۶        ۴۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵۶////۱۱۱۱        ۴۰۴۶۴۰۴۶۴۰۴۶۴۰۴۶////۸۸۸۸        ××××        ××××    ............................................................  لرستان  

        ۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴////۴۴۴۴        ۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲۳////۱۱۱۱        ۸۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰////۶۶۶۶        ۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱////۲۲۲۲        ××××        ۶۳۱۵۶۳۱۵۶۳۱۵۶۳۱۵////۶۶۶۶    .........................................................  مازندران  

        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۵۵۵۵        ۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴////۶۶۶۶        ××××        ۴۹۵۰۴۹۵۰۴۹۵۰۴۹۵۰////۱۱۱۱        ××××        ××××    ............................................................  مركزي  

        ۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱////۶۶۶۶        ××××        ××××     .........................................................  هرمزگان  

        ××××        ۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳////۲۲۲۲        ××××        ۴۲۳۰۴۲۳۰۴۲۳۰۴۲۳۰////۶۶۶۶        ××××        ××××    ............................................................  همدان  

        ۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸////۴۴۴۴        ۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸////۵۵۵۵        ××××        ۵۰۴۸۵۰۴۸۵۰۴۸۵۰۴۸////۰۰۰۰        ××××        ۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵////۷۷۷۷    ...................................................................  يزد  



  57  1390در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                          1390: ـ متوسط هزينه انواع خدمات ماشيني كشاورزي براي يك هكتار4

  استان 

  ديسك با تراكتور  شخم با تراكتور

  زمين ديم  زمين آبي   باغ  زمين ديم   زمين آبي 

        ۱۸۲۲۳۰۱۸۲۲۳۰۱۸۲۲۳۰۱۸۲۲۳۰////۷۷۷۷        ۲۳۹۳۱۸۲۳۹۳۱۸۲۳۹۳۱۸۲۳۹۳۱۸////۶۶۶۶        ۶۹۲۹۳۸۶۹۲۹۳۸۶۹۲۹۳۸۶۹۲۹۳۸////۱۱۱۱        ۳۶۴۶۹۷۳۶۴۶۹۷۳۶۴۶۹۷۳۶۴۶۹۷////۷۷۷۷        ۴۹۷۵۵۱۴۹۷۵۵۱۴۹۷۵۵۱۴۹۷۵۵۱////۲۲۲۲    ........................................................  كل كشور          

        ۳۹۰۹۴۳۳۹۰۹۴۳۳۹۰۹۴۳۳۹۰۹۴۳////۴۴۴۴        ۴۴۲۷۹۴۴۴۲۷۹۴۴۴۲۷۹۴۴۴۲۷۹۴////۲۲۲۲        ۴۰۱۱۷۵۴۰۱۱۷۵۴۰۱۱۷۵۴۰۱۱۷۵////۳۳۳۳        ۳۹۷۳۹۸۳۹۷۳۹۸۳۹۷۳۹۸۳۹۷۳۹۸////۹۹۹۹        ۸۱۹۴۷۱۸۱۹۴۷۱۸۱۹۴۷۱۸۱۹۴۷۱////۹۹۹۹    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۲۳۱۹۱۶۲۳۱۹۱۶۲۳۱۹۱۶۲۳۱۹۱۶////۹۹۹۹        ۲۷۸۶۸۳۲۷۸۶۸۳۲۷۸۶۸۳۲۷۸۶۸۳////۷۷۷۷        ۵۳۰۸۸۲۵۳۰۸۸۲۵۳۰۸۸۲۵۳۰۸۸۲////۴۴۴۴        ۴۷۱۸۲۲۴۷۱۸۲۲۴۷۱۸۲۲۴۷۱۸۲۲////۵۵۵۵        ۵۷۷۸۴۴۵۷۷۸۴۴۵۷۷۸۴۴۵۷۷۸۴۴////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۲۳۱۴۱۲۲۳۱۴۱۲۲۳۱۴۱۲۲۳۱۴۱۲////۶۶۶۶        ۲۱۴۵۸۶۲۱۴۵۸۶۲۱۴۵۸۶۲۱۴۵۸۶////۸۸۸۸        ۹۰۹۴۱۵۹۰۹۴۱۵۹۰۹۴۱۵۹۰۹۴۱۵////۶۶۶۶        ۴۰۳۳۵۹۴۰۳۳۵۹۴۰۳۳۵۹۴۰۳۳۵۹////۱۱۱۱        ۴۲۷۱۷۲۴۲۷۱۷۲۴۲۷۱۷۲۴۲۷۱۷۲////۷۷۷۷    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۳۷۳۴۷۵۳۷۳۴۷۵۳۷۳۴۷۵۳۷۳۴۷۵////۴۴۴۴        ××××        ۷۷۳۱۷۰۷۷۳۱۷۰۷۷۳۱۷۰۷۷۳۱۷۰////۷۷۷۷        ۸۳۰۰۶۹۸۳۰۰۶۹۸۳۰۰۶۹۸۳۰۰۶۹////۵۵۵۵    .....................................................................................  اصفهان 

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۲۱۴۲۲۳۲۱۴۲۲۳۲۱۴۲۲۳۲۱۴۲////۹۹۹۹        ۹۷۷۹۴۱۹۷۷۹۴۱۹۷۷۹۴۱۹۷۷۹۴۱////۲۲۲۲        ۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۱۸۷۰۷۷۱۸۷۰۷۷۱۸۷۰۷۷۱۸۷۰۷////۹۹۹۹    ..........................................................................................   البرز

        ۱۶۶۱۷۹۱۶۶۱۷۹۱۶۶۱۷۹۱۶۶۱۷۹////۵۵۵۵        ۱۸۸۴۵۶۱۸۸۴۵۶۱۸۸۴۵۶۱۸۸۴۵۶////۲۲۲۲        ××××        ۲۸۲۸۹۸۲۸۲۸۹۸۲۸۲۸۹۸۲۸۲۸۹۸////۲۲۲۲        ۲۸۰۰۳۷۲۸۰۰۳۷۲۸۰۰۳۷۲۸۰۰۳۷////۲۲۲۲    ........................................................................................  ايالم  

        ۲۶۶۳۳۱۲۶۶۳۳۱۲۶۶۳۳۱۲۶۶۳۳۱////۸۸۸۸        ۲۵۲۷۹۰۲۵۲۷۹۰۲۵۲۷۹۰۲۵۲۷۹۰////۵۵۵۵        ۳۱۷۳۵۶۳۱۷۳۵۶۳۱۷۳۵۶۳۱۷۳۵۶////۱۱۱۱        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۹۳۲۲۳۳۹۳۲۲۳۳۹۳۲۲۳۳۹۳۲۲۳////۰۰۰۰    ......................................................................................  بوشهر  

        ۲۶۷۹۶۱۲۶۷۹۶۱۲۶۷۹۶۱۲۶۷۹۶۱////۲۲۲۲        ۲۵۷۷۴۶۲۵۷۷۴۶۲۵۷۷۴۶۲۵۷۷۴۶////۶۶۶۶        ۷۵۳۸۵۹۷۵۳۸۵۹۷۵۳۸۵۹۷۵۳۸۵۹////۸۸۸۸        ۵۰۷۹۳۶۵۰۷۹۳۶۵۰۷۹۳۶۵۰۷۹۳۶////۵۵۵۵        ۴۹۳۸۵۲۴۹۳۸۵۲۴۹۳۸۵۲۴۹۳۸۵۲////۱۱۱۱    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۲۷۱۴۶۴۲۷۱۴۶۴۲۷۱۴۶۴۲۷۱۴۶۴////۶۶۶۶        ××××        ۵۵۸۹۶۱۵۵۸۹۶۱۵۵۸۹۶۱۵۵۸۹۶۱////۸۸۸۸        ۵۹۹۳۳۰۵۹۹۳۳۰۵۹۹۳۳۰۵۹۹۳۳۰////۳۳۳۳    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۲۲۳۵۱۷۲۲۳۵۱۷۲۲۳۵۱۷۲۲۳۵۱۷////۸۸۸۸        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۱۷۸۱۹۴۱۷۸۱۹۴۱۷۸۱۹۴۱۷۸۱۹////۹۹۹۹        ۳۸۹۸۹۸۳۸۹۸۹۸۳۸۹۸۹۸۳۸۹۸۹۸////۹۹۹۹     .......................................................................  جنوبيخراسان 

        ۱۴۴۴۰۱۱۴۴۴۰۱۱۴۴۴۰۱۱۴۴۴۰۱////۷۷۷۷        ۱۴۸۲۸۵۱۴۸۲۸۵۱۴۸۲۸۵۱۴۸۲۸۵////۷۷۷۷        ۹۴۴۵۸۹۹۴۴۵۸۹۹۴۴۵۸۹۹۴۴۵۸۹////۶۶۶۶        ۳۰۳۴۵۲۳۰۳۴۵۲۳۰۳۴۵۲۳۰۳۴۵۲////۲۲۲۲        ۳۷۸۵۸۴۳۷۸۵۸۴۳۷۸۵۸۴۳۷۸۵۸۴////۲۲۲۲    .......................................................................  رضويخراسان 

        ۱۶۲۷۶۲۱۶۲۷۶۲۱۶۲۷۶۲۱۶۲۷۶۲////۱۱۱۱        ۱۶۴۷۳۴۱۶۴۷۳۴۱۶۴۷۳۴۱۶۴۷۳۴////۳۳۳۳        ۵۰۵۳۵۷۵۰۵۳۵۷۵۰۵۳۵۷۵۰۵۳۵۷////۱۱۱۱        ۳۱۳۹۳۶۳۱۳۹۳۶۳۱۳۹۳۶۳۱۳۹۳۶////۵۵۵۵        ۳۴۲۶۷۳۳۴۲۶۷۳۳۴۲۶۷۳۳۴۲۶۷۳////۵۵۵۵    .......................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ۱۸۵۹۵۱۱۸۵۹۵۱۱۸۵۹۵۱۱۸۵۹۵۱////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۳۷۲۸۶۲۳۷۲۸۶۲۳۷۲۸۶۲۳۷۲۸۶۲////۱۱۱۱    ................................................................................  خوزستان  

        ۲۳۳۹۶۲۲۳۳۹۶۲۲۳۳۹۶۲۲۳۳۹۶۲////۳۳۳۳        ۲۷۰۹۰۵۲۷۰۹۰۵۲۷۰۹۰۵۲۷۰۹۰۵////۹۹۹۹        ××××        ۳۷۳۲۷۷۳۷۳۲۷۷۳۷۳۲۷۷۳۷۳۲۷۷////۷۷۷۷        ۴۹۶۴۶۹۴۹۶۴۶۹۴۹۶۴۶۹۴۹۶۴۶۹////۷۷۷۷    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۱۷۱۷۶۴۱۷۱۷۶۴۱۷۱۷۶۴۱۷۱۷۶۴////۷۷۷۷        ۱۱۹۷۱۸۳۱۱۹۷۱۸۳۱۱۹۷۱۸۳۱۱۹۷۱۸۳////۱۱۱۱        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۳۲۲۳۶۴۳۲۲۳۶۴۳۲۲۳۶۴۳۲۲۳۶////۴۴۴۴    ....................................................................................  سمنان  

        ۳۲۰۶۸۹۳۲۰۶۸۹۳۲۰۶۸۹۳۲۰۶۸۹////۷۷۷۷        ۴۹۰۰۹۸۴۹۰۰۹۸۴۹۰۰۹۸۴۹۰۰۹۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۵۲۳۶۷۶۵۲۳۶۷۶۵۲۳۶۷۶۵۲۳۶۷۶////۷۷۷۷          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۱۴۹۴۵۲۱۴۹۴۵۲۱۴۹۴۵۲۱۴۹۴۵////۷۷۷۷        ۲۴۶۸۳۳۲۴۶۸۳۳۲۴۶۸۳۳۲۴۶۸۳۳////۷۷۷۷        ××××        ۳۶۱۲۵۷۳۶۱۲۵۷۳۶۱۲۵۷۳۶۱۲۵۷////۹۹۹۹        ۴۸۲۸۰۷۴۸۲۸۰۷۴۸۲۸۰۷۴۸۲۸۰۷////۰۰۰۰    ......................................................................................  فارس  

        ۲۵۰۴۲۰۲۵۰۴۲۰۲۵۰۴۲۰۲۵۰۴۲۰////۲۲۲۲        ۲۶۲۴۴۱۲۶۲۴۴۱۲۶۲۴۴۱۲۶۲۴۴۱////۳۳۳۳        ۸۱۹۰۹۰۸۱۹۰۹۰۸۱۹۰۹۰۸۱۹۰۹۰////۹۹۹۹        ۳۶۰۲۵۸۳۶۰۲۵۸۳۶۰۲۵۸۳۶۰۲۵۸////۵۵۵۵        ۵۴۸۰۱۷۵۴۸۰۱۷۵۴۸۰۱۷۵۴۸۰۱۷////۰۰۰۰    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۱۲۰۳۰۰۱۲۰۳۰۰۱۲۰۳۰۰۱۲۰۳۰۰////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۴۴۰۷۴۳۴۴۰۷۴۳۴۴۰۷۴۳۴۴۰۷۴۳////۸۸۸۸    ............................................................................................  قم  

        ۱۳۲۷۸۲۱۳۲۷۸۲۱۳۲۷۸۲۱۳۲۷۸۲////۷۷۷۷        ۱۷۵۱۳۳۱۷۵۱۳۳۱۷۵۱۳۳۱۷۵۱۳۳////۹۹۹۹        ××××        ۴۱۶۱۴۴۴۱۶۱۴۴۴۱۶۱۴۴۴۱۶۱۴۴////۲۲۲۲        ۶۰۵۵۶۱۶۰۵۵۶۱۶۰۵۵۶۱۶۰۵۵۶۱////۹۹۹۹    ................................................................................  كردستان  

        ××××        ۵۶۴۸۷۷۵۶۴۸۷۷۵۶۴۸۷۷۵۶۴۸۷۷////۲۲۲۲        ۷۷۹۵۶۳۷۷۹۵۶۳۷۷۹۵۶۳۷۷۹۵۶۳////۷۷۷۷        ××××        ۶۹۸۰۴۲۶۹۸۰۴۲۶۹۸۰۴۲۶۹۸۰۴۲////۱۱۱۱    .....................................................................................  كرمان  

        ۲۷۵۳۳۲۲۷۵۳۳۲۲۷۵۳۳۲۲۷۵۳۳۲////۹۹۹۹        ۲۶۹۴۳۱۲۶۹۴۳۱۲۶۹۴۳۱۲۶۹۴۳۱////۴۴۴۴        ××××        ۳۸۳۲۹۰۳۸۳۲۹۰۳۸۳۲۹۰۳۸۳۲۹۰////۷۷۷۷        ۴۴۹۴۲۶۴۴۹۴۲۶۴۴۹۴۲۶۴۴۹۴۲۶////۱۱۱۱    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۵۲۵۳۳۹۵۲۵۳۳۹۵۲۵۳۳۹۵۲۵۳۳۹////۴۴۴۴        ۴۱۱۰۵۹۴۱۱۰۵۹۴۱۱۰۵۹۴۱۱۰۵۹////۰۰۰۰    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۶۳۹۷۰۱۶۳۹۷۰۱۶۳۹۷۰۱۶۳۹۷۰////۳۳۳۳        ۲۰۳۱۲۵۲۰۳۱۲۵۲۰۳۱۲۵۲۰۳۱۲۵////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۹۴۳۶۳۰۹۴۳۶۳۰۹۴۳۶۳۰۹۴۳۶////۶۶۶۶        ۴۰۵۳۳۲۴۰۵۳۳۲۴۰۵۳۳۲۴۰۵۳۳۲////۵۵۵۵    ...................................................................................  گلستان  

        ۷۸۶۰۴۶۷۸۶۰۴۶۷۸۶۰۴۶۷۸۶۰۴۶////۵۵۵۵        ۸۲۵۴۹۳۸۲۵۴۹۳۸۲۵۴۹۳۸۲۵۴۹۳////۹۹۹۹        ××××        ۶۵۰۳۹۶۶۵۰۳۹۶۶۵۰۳۹۶۶۵۰۳۹۶////۴۴۴۴        ۹۱۹۹۴۸۹۱۹۹۴۸۹۱۹۹۴۸۹۱۹۹۴۸////۲۲۲۲    ......................................................................................  گيالن  

        ۱۹۱۵۳۶۱۹۱۵۳۶۱۹۱۵۳۶۱۹۱۵۳۶////۵۵۵۵        ۲۲۶۸۵۱۲۲۶۸۵۱۲۲۶۸۵۱۲۲۶۸۵۱////۹۹۹۹        ××××        ۳۲۶۳۲۵۳۲۶۳۲۵۳۲۶۳۲۵۳۲۶۳۲۵////۷۷۷۷        ۴۹۰۷۶۰۴۹۰۷۶۰۴۹۰۷۶۰۴۹۰۷۶۰////۷۷۷۷    ....................................................................................  لرستان  

        ۵۶۰۸۶۹۵۶۰۸۶۹۵۶۰۸۶۹۵۶۰۸۶۹////۶۶۶۶        ××××        ۷۱۷۶۴۷۷۱۷۶۴۷۷۱۷۶۴۷۷۱۷۶۴۷////۴۴۴۴        ۵۰۳۳۱۶۵۰۳۳۱۶۵۰۳۳۱۶۵۰۳۳۱۶////۱۱۱۱        ××××    .................................................................................  مازندران  

        ۲۴۶۹۸۱۲۴۶۹۸۱۲۴۶۹۸۱۲۴۶۹۸۱////۱۱۱۱        ۲۶۴۸۲۲۲۶۴۸۲۲۲۶۴۸۲۲۲۶۴۸۲۲////۹۹۹۹        ۷۲۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۲۲۳۰۶۴۲۲۳۰۶۴۲۲۳۰۶۴۲۲۳۰۶////۵۵۵۵        ۶۰۸۷۵۲۶۰۸۷۵۲۶۰۸۷۵۲۶۰۸۷۵۲////۲۲۲۲    ....................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۷۱۳۸۱۵۷۱۳۸۱۵۷۱۳۸۱۵۷۱۳۸۱۵////۲۲۲۲     .................................................................................  هرمزگان  

        ۱۴۹۸۷۷۱۴۹۸۷۷۱۴۹۸۷۷۱۴۹۸۷۷////۶۶۶۶        ۲۱۵۴۹۳۲۱۵۴۹۳۲۱۵۴۹۳۲۱۵۴۹۳////۶۶۶۶        ××××        ۴۱۰۶۲۸۴۱۰۶۲۸۴۱۰۶۲۸۴۱۰۶۲۸////۹۹۹۹        ۵۶۴۲۸۰۵۶۴۲۸۰۵۶۴۲۸۰۵۶۴۲۸۰////۲۲۲۲    ....................................................................................  همدان  

        ××××        ۴۸۰۹۷۲۴۸۰۹۷۲۴۸۰۹۷۲۴۸۰۹۷۲////۷۷۷۷        ۶۳۲۶۵۴۶۳۲۶۵۴۶۳۲۶۵۴۶۳۲۶۵۴////۹۹۹۹        ××××        ۸۹۲۴۴۴۸۹۲۴۴۴۸۹۲۴۴۴۸۹۲۴۴۴////۷۷۷۷    ...........................................................................................  يزد  
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  استان 

  شخم با تيلر  شخم و ديسك با تراكتور
درو و خرمنكوبي 

  باغ   زمين زراعي   زمين ديم   زمين آبي   با كمباين

        ۶۱۲۶۹۰۶۱۲۶۹۰۶۱۲۶۹۰۶۱۲۶۹۰////۱۱۱۱        ۶۷۹۴۶۹۶۷۹۴۶۹۶۷۹۴۶۹۶۷۹۴۶۹////۳۳۳۳        ۱۹۹۲۴۷۴۱۹۹۲۴۷۴۱۹۹۲۴۷۴۱۹۹۲۴۷۴////۵۵۵۵        ۵۶۶۵۳۰۵۶۶۵۳۰۵۶۶۵۳۰۵۶۶۵۳۰////۰۰۰۰        ۸۴۱۲۰۱۸۴۱۲۰۱۸۴۱۲۰۱۸۴۱۲۰۱////۱۱۱۱    ........................................................  كل كشور          
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  استان 

  كار كار و تنك كارگر وجين
كارگر نهركش و 

  )مرد(مرزبند 

  )مرد(زن  كارگر بيل

  باغ  زمين زراعي   زن   مرد 
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        ××××        ××××        ۱۲۵۵۵۱۲۵۵۵۱۲۵۵۵۱۲۵۵۵////۱۱۱۱        ۱۴۹۳۷۱۴۹۳۷۱۴۹۳۷۱۴۹۳۷////۵۵۵۵        ۱۳۸۰۰۱۳۸۰۰۱۳۸۰۰۱۳۸۰۰////۴۴۴۴    ....................................................................................  مركزي  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ××××        ۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷////۵۵۵۵        ۱۴۲۷۶۱۴۲۷۶۱۴۲۷۶۱۴۲۷۶////۳۳۳۳        ۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵////۲۲۲۲    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴۹////۹۹۹۹        ××××        ۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴۹////۹۹۹۹    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۶۲۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷////۲۲۲۲        ××××        ۶۲۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶////۰۰۰۰        ××××        ۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶////۰۰۰۰    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۶۳۲۷۶۳۲۷۶۳۲۷۶۳۲۷////۳۳۳۳        ۸۱۸۹۸۱۸۹۸۱۸۹۸۱۸۹////۸۸۸۸        ۷۹۲۴۷۹۲۴۷۹۲۴۷۹۲۴////۷۷۷۷    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ۶۲۸۳۶۲۸۳۶۲۸۳۶۲۸۳////۰۰۰۰        ۶۲۸۳۶۲۸۳۶۲۸۳۶۲۸۳////۰۰۰۰    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ××××        ۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹////۳۳۳۳        ۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹////۳۳۳۳    ........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ۱۰۵۰۴۱۰۵۰۴۱۰۵۰۴۱۰۵۰۴////۲۲۲۲        ۱۴۹۱۶۱۴۹۱۶۱۴۹۱۶۱۴۹۱۶////۴۴۴۴        ۱۴۰۳۷۱۴۰۳۷۱۴۰۳۷۱۴۰۳۷////۸۸۸۸    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۷۶۲۹۷۶۲۹۷۶۲۹۷۶۲۹////۶۶۶۶        ××××        ۷۶۲۹۷۶۲۹۷۶۲۹۷۶۲۹////۶۶۶۶    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶۴////۸۸۸۸        ۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶۴////۸۸۸۸     .......................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳////۳۳۳۳        ۱۰۲۹۵۱۰۲۹۵۱۰۲۹۵۱۰۲۹۵////۰۰۰۰        ۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱////۱۱۱۱    .......................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ۶۱۴۳۶۱۴۳۶۱۴۳۶۱۴۳////۸۸۸۸        ۳۸۲۴۳۸۲۴۳۸۲۴۳۸۲۴////۵۵۵۵        ۴۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸۴////۶۶۶۶    .......................................................................  شماليخراسان 

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

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

        ××××        ××××        ۶۱۸۴۶۱۸۴۶۱۸۴۶۱۸۴////۲۲۲۲        ۸۵۹۶۸۵۹۶۸۵۹۶۸۵۹۶////۵۵۵۵        ۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵////۹۹۹۹    ....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۱۴۴۸۱۱۴۴۸۱۱۴۴۸۱۱۴۴۸////۳۳۳۳        ۱۱۴۴۸۱۱۴۴۸۱۱۴۴۸۱۱۴۴۸////۳۳۳۳    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۱۱۷۵۳۱۱۷۵۳۱۱۷۵۳۱۱۷۵۳////۶۶۶۶        ××××        ۱۱۷۵۳۱۱۷۵۳۱۱۷۵۳۱۱۷۵۳////۶۶۶۶    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۶۰۵۹۶۰۵۹۶۰۵۹۶۰۵۹////۱۱۱۱        ××××        ۶۰۵۹۶۰۵۹۶۰۵۹۶۰۵۹////۱۱۱۱    ............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۶۵۸۶۶۵۸۶۶۵۸۶۶۵۸۶////۵۵۵۵        ۹۵۷۱۹۵۷۱۹۵۷۱۹۵۷۱////۴۴۴۴        ۷۶۳۱۷۶۳۱۷۶۳۱۷۶۳۱////۳۳۳۳    ................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۳۳۸۹۱۳۳۸۹۱۳۳۸۹۱۳۳۸۹////۳۳۳۳        ۱۳۳۸۹۱۳۳۸۹۱۳۳۸۹۱۳۳۸۹////۳۳۳۳    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۹۹۲۹۹۹۲۹۹۹۲۹۹۹۲۹////۶۶۶۶        ××××        ۹۹۲۹۹۹۲۹۹۹۲۹۹۹۲۹////۶۶۶۶    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ××××        ۱۶۰۷۴۱۶۰۷۴۱۶۰۷۴۱۶۰۷۴////۱۱۱۱        ۱۶۰۷۴۱۶۰۷۴۱۶۰۷۴۱۶۰۷۴////۱۱۱۱    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

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

        ××××        ××××        ۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴////۵۵۵۵        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۰۳۴۰۰۳۴۰۰۳۴۰۰۳////۶۶۶۶    .................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ۱۶۸۰۳۱۶۸۰۳۱۶۸۰۳۱۶۸۰۳////۳۳۳۳        ۱۶۸۰۳۱۶۸۰۳۱۶۸۰۳۱۶۸۰۳////۳۳۳۳    ....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۲۲////۷۷۷۷        ××××        ۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۲۲////۷۷۷۷    ....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ۲۴۴۹۴۲۴۴۹۴۲۴۴۹۴۲۴۴۹۴////۵۵۵۵        ۲۴۴۹۴۲۴۴۹۴۲۴۴۹۴۲۴۴۹۴////۵۵۵۵    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۷۱۵۷۷۱۵۷۷۱۵۷۷۱۵۷////۵۵۵۵        ۸۲۸۳۸۲۸۳۸۲۸۳۸۲۸۳////۶۶۶۶        ۱۰۳۵۰۱۰۳۵۰۱۰۳۵۰۱۰۳۵۰////۹۹۹۹        ۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۲۷////۶۶۶۶    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۶۰۷۰۶۰۷۰۶۰۷۰۶۰۷۰////۵۵۵۵        ۵۰۸۴۵۰۸۴۵۰۸۴۵۰۸۴////۹۹۹۹        ××××        ۶۰۱۷۶۰۱۷۶۰۱۷۶۰۱۷////۲۲۲۲    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۷۳۴۴۷۳۴۴۷۳۴۴۷۳۴۴////۲۲۲۲        ۲۴۳۹۲۴۳۹۲۴۳۹۲۴۳۹////۹۹۹۹        ××××        ۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲////۸۸۸۸    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۶۱۰۳۶۱۰۳۶۱۰۳۶۱۰۳////۴۴۴۴        ۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۶////۳۳۳۳        ۱۷۵۰۰۱۷۵۰۰۱۷۵۰۰۱۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹۳////۰۰۰۰    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۴۶۶۶۴۶۶۶۴۶۶۶۴۶۶۶////۷۷۷۷        ۴۳۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹////۴۴۴۴        ××××        ۴۵۰۲۴۵۰۲۴۵۰۲۴۵۰۲////۹۹۹۹    ..........................................................................................   البرز

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

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

        ××××        ۸۴۸۹۸۴۸۹۸۴۸۹۸۴۸۹////۷۷۷۷        ۸۶۸۲۸۶۸۲۸۶۸۲۸۶۸۲////۸۸۸۸        ۱۸۸۶۷۱۸۸۶۷۱۸۸۶۷۱۸۸۶۷////۵۵۵۵        ۸۷۲۹۸۷۲۹۸۷۲۹۸۷۲۹////۳۳۳۳    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۶۵۷۵۶۵۷۵۶۵۷۵۶۵۷۵////۳۳۳۳        ۷۷۸۸۷۷۸۸۷۷۸۸۷۷۸۸////۱۱۱۱        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۵۸۴۶۵۸۴۶۵۸۴۶۵۸۴////۱۱۱۱    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

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

        ××××        ۶۵۱۶۶۵۱۶۶۵۱۶۶۵۱۶////۲۲۲۲        ۹۴۰۸۹۴۰۸۹۴۰۸۹۴۰۸////۹۹۹۹        ××××        ۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶////۰۰۰۰    .......................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱////۵۵۵۵        ۶۲۹۱۶۲۹۱۶۲۹۱۶۲۹۱////۱۱۱۱        ××××        ۶۳۱۲۶۳۱۲۶۳۱۲۶۳۱۲////۱۱۱۱    .......................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ۷۰۵۳۷۰۵۳۷۰۵۳۷۰۵۳////۴۴۴۴        ۱۰۳۶۳۱۰۳۶۳۱۰۳۶۳۱۰۳۶۳////۷۷۷۷        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۵۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵////۳۳۳۳    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۷۶۴۷۷۶۴۷۷۶۴۷۷۶۴۷////۱۱۱۱        ۷۹۵۴۷۹۵۴۷۹۵۴۷۹۵۴////۵۵۵۵        ××××        ۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰////۵۵۵۵    ....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ۵۷۲۷۵۷۲۷۵۷۲۷۵۷۲۷////۳۳۳۳        ۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۵۷۰۴۵۷۰۴۵۷۰۴۵۷۰۴////۳۳۳۳    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۸۵۰۱۸۵۰۱۸۵۰۱۸۵۰۱////۵۵۵۵        ۸۸۲۲۸۸۲۲۸۸۲۲۸۸۲۲////۰۰۰۰        ××××        ۸۸۱۵۸۸۱۵۸۸۱۵۸۸۱۵////۵۵۵۵    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۹۸۶۰۹۸۶۰۹۸۶۰۹۸۶۰////۳۳۳۳        ۵۴۴۴۵۴۴۴۵۴۴۴۵۴۴۴////۳۳۳۳        ××××        ۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴////۷۷۷۷    ............................................................................................  قم  

        ××××        ۶۷۹۳۶۷۹۳۶۷۹۳۶۷۹۳////۳۳۳۳        ۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱////۶۶۶۶        ××××        ۶۴۳۳۶۴۳۳۶۴۳۳۶۴۳۳////۲۲۲۲    ................................................................................  كردستان  

        ××××        ۱۰۸۷۴۱۰۸۷۴۱۰۸۷۴۱۰۸۷۴////۳۳۳۳        ۶۶۰۶۶۶۰۶۶۶۰۶۶۶۰۶////۸۸۸۸        ۲۷۶۳۲۷۶۳۲۷۶۳۲۷۶۳////۲۲۲۲        ۶۵۴۳۶۵۴۳۶۵۴۳۶۵۴۳////۷۷۷۷    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ۴۴۲۴۴۴۲۴۴۴۲۴۴۴۲۴////۴۴۴۴        ۳۵۶۸۳۵۶۸۳۵۶۸۳۵۶۸////۴۴۴۴        ۱۱۳۰۱۱۱۳۰۱۱۱۳۰۱۱۱۳۰۱////۹۹۹۹        ۴۱۵۷۴۱۵۷۴۱۵۷۴۱۵۷////۰۰۰۰    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۴۶۲۹۴۶۲۹۴۶۲۹۴۶۲۹////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۴۶۲۹۴۶۲۹۴۶۲۹۴۶۲۹////۶۶۶۶    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

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

        ××××        ۴۵۲۸۴۵۲۸۴۵۲۸۴۵۲۸////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۴۵۲۸۴۵۲۸۴۵۲۸۴۵۲۸////۸۸۸۸    .................................................................................  مازندران  

        ××××        ۶۹۶۲۶۹۶۲۶۹۶۲۶۹۶۲////۷۷۷۷        ۷۰۶۲۷۰۶۲۷۰۶۲۷۰۶۲////۰۰۰۰        ××××        ۶۹۹۹۶۹۹۹۶۹۹۹۶۹۹۹////۴۴۴۴    ....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶////۹۹۹۹        ۷۱۰۰۷۱۰۰۷۱۰۰۷۱۰۰////۴۴۴۴        ××××        ۷۷۸۷۷۷۸۷۷۷۸۷۷۷۸۷////۳۳۳۳    ....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۵۷۸۷۴۵۷۸۷۴۵۷۸۷۴۵۷۸۷۴////۸۸۸۸        ۲۱۸۵۳۲۱۸۵۳۲۱۸۵۳۲۱۸۵۳////۰۰۰۰        ××××        ۴۷۳۲۳۴۷۳۲۳۴۷۳۲۳۴۷۳۲۳////۳۳۳۳    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۵۳۷۶۱۵۳۷۶۱۵۳۷۶۱۵۳۷۶۱////۵۵۵۵        ۲۳۴۹۱۲۳۴۹۱۲۳۴۹۱۲۳۴۹۱////۵۵۵۵        ××××        ۵۱۴۸۸۵۱۴۸۸۵۱۴۸۸۵۱۴۸۸////۳۳۳۳    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۵۸۸۰۰۵۸۸۰۰۵۸۸۰۰۵۸۸۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۵۸۸۰۰۵۸۸۰۰۵۸۸۰۰۵۸۸۰۰////۰۰۰۰    ....................................................................  آذربايجان غربي  

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۴۰۴۴۵۴۰۴۴۵۴۰۴۴۵۴۰۴۴۵////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۴۰۴۴۵۴۰۴۴۵۴۰۴۴۵۴۰۴۴۵////۰۰۰۰    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۳۶۰۸۹۳۶۰۸۹۳۶۰۸۹۳۶۰۸۹////۴۴۴۴        ××××        ۳۶۰۸۹۳۶۰۸۹۳۶۰۸۹۳۶۰۸۹////۴۴۴۴     ........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳////۷۷۷۷        ××××        ۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳////۷۷۷۷    ........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰////۰۰۰۰    ........................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ××××        ۳۴۷۵۰۳۴۷۵۰۳۴۷۵۰۳۴۷۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۴۷۵۰۳۴۷۵۰۳۴۷۵۰۳۴۷۵۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۲۶۲۵۰۲۶۲۵۰۲۶۲۵۰۲۶۲۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۶۲۵۰۲۶۲۵۰۲۶۲۵۰۲۶۲۵۰////۰۰۰۰    ....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۲۰۲۸۵۲۰۲۸۵۲۰۲۸۵۲۰۲۸۵////۷۷۷۷        ××××        ۲۰۲۸۵۲۰۲۸۵۲۰۲۸۵۲۰۲۸۵////۷۷۷۷    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۲۲۰۲۱۲۲۰۲۱۲۲۰۲۱۲۲۰۲۱////۹۹۹۹        ××××        ۲۲۰۲۱۲۲۰۲۱۲۲۰۲۱۲۲۰۲۱////۹۹۹۹    ............................................................................................  قم  

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

        ××××        ۶۶۵۶۵۶۶۵۶۵۶۶۵۶۵۶۶۵۶۵////۸۸۸۸        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۴۹۶۶۸۴۹۶۶۸۴۹۶۶۸۴۹۶۶۸////۵۵۵۵    .....................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۵۴۰۷۲۵۴۰۷۲۵۴۰۷۲۵۴۰۷۲////۸۸۸۸        ۵۰۹۳۴۵۰۹۳۴۵۰۹۳۴۵۰۹۳۴////۸۸۸۸        ××××        ۵۳۰۹۳۵۳۰۹۳۵۳۰۹۳۵۳۰۹۳////۳۳۳۳    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۵۱۵۰۴۵۱۵۰۴۵۱۵۰۴۵۱۵۰۴////۰۰۰۰        ۵۹۹۶۰۵۹۹۶۰۵۹۹۶۰۵۹۹۶۰////۲۲۲۲        ××××        ۵۳۱۱۸۵۳۱۱۸۵۳۱۱۸۵۳۱۱۸////۱۱۱۱    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۵۲۰۶۴۵۲۰۶۴۵۲۰۶۴۵۲۰۶۴////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۵۲۰۶۴۵۲۰۶۴۵۲۰۶۴۵۲۰۶۴////۵۵۵۵    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۵۹۱۵۶۵۹۱۵۶۵۹۱۵۶۵۹۱۵۶////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۵۹۱۵۶۵۹۱۵۶۵۹۱۵۶۵۹۱۵۶////۱۱۱۱    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۴۹۱۶۶۴۹۱۶۶۴۹۱۶۶۴۹۱۶۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۴۹۱۶۶۴۹۱۶۶۴۹۱۶۶۴۹۱۶۶////۷۷۷۷    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۶۳۸۹۳۶۳۸۹۳۶۳۸۹۳۶۳۸۹۳////۱۱۱۱        ۳۵۳۵۵۳۵۳۵۵۳۵۳۵۵۳۵۳۵۵////۶۶۶۶        ××××        ۵۶۴۸۴۵۶۴۸۴۵۶۴۸۴۵۶۴۸۴////۶۶۶۶    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ۶۸۹۲۸۶۸۹۲۸۶۸۹۲۸۶۸۹۲۸////۶۶۶۶        ۶۱۵۲۵۶۱۵۲۵۶۱۵۲۵۶۱۵۲۵////۴۴۴۴        ××××        ۶۳۴۶۸۶۳۴۶۸۶۳۴۶۸۶۳۴۶۸////۸۸۸۸    ........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۵۸۱۷۵۵۸۱۷۵۵۸۱۷۵۵۸۱۷۵////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۵۸۱۷۵۵۸۱۷۵۵۸۱۷۵۵۸۱۷۵////۳۳۳۳    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۵۸۰۵۳۵۸۰۵۳۵۸۰۵۳۵۸۰۵۳////۶۶۶۶        ۵۵۰۰۰۵۵۰۰۰۵۵۰۰۰۵۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۵۷۹۶۸۵۷۹۶۸۵۷۹۶۸۵۷۹۶۸////۷۷۷۷    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۶۹۵۷۶۶۹۵۷۶۶۹۵۷۶۶۹۵۷۶////۳۳۳۳        ××××        ۶۹۵۷۶۶۹۵۷۶۶۹۵۷۶۶۹۵۷۶////۳۳۳۳     ......................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵////۸۸۸۸    ......................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۶۴۸۴۳۶۴۸۴۳۶۴۸۴۳۶۴۸۴۳////۳۳۳۳        ۵۳۸۵۸۵۳۸۵۸۵۳۸۵۸۵۳۸۵۸////۸۸۸۸        ××××        ۵۴۴۵۱۵۴۴۵۱۵۴۴۵۱۵۴۴۵۱////۵۵۵۵    ......................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ۳۸۸۵۷۳۸۸۵۷۳۸۸۵۷۳۸۸۵۷////۱۱۱۱        ۳۵۱۷۰۳۵۱۷۰۳۵۱۷۰۳۵۱۷۰////۳۳۳۳        ××××        ۳۵۷۰۹۳۵۷۰۹۳۵۷۰۹۳۵۷۰۹////۳۳۳۳    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۵۶۱۹۷۵۶۱۹۷۵۶۱۹۷۵۶۱۹۷////۵۵۵۵        ۶۵۲۹۴۶۵۲۹۴۶۵۲۹۴۶۵۲۹۴////۱۱۱۱        ××××        ۵۶۵۶۴۵۶۵۶۴۵۶۵۶۴۵۶۵۶۴////۰۰۰۰    ....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۵۱۵۴۵۵۱۵۴۵۵۱۵۴۵۵۱۵۴۵////۰۰۰۰        ۴۹۷۴۱۴۹۷۴۱۴۹۷۴۱۴۹۷۴۱////۹۹۹۹        ××××        ۵۰۱۰۳۵۰۱۰۳۵۰۱۰۳۵۰۱۰۳////۱۱۱۱    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۴۶۸۴۸۴۶۸۴۸۴۶۸۴۸۴۶۸۴۸////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۴۶۸۴۸۴۶۸۴۸۴۶۸۴۸۴۶۸۴۸////۸۸۸۸    ............................................................................................  قم  

        ××××        ۴۲۹۲۲۴۲۹۲۲۴۲۹۲۲۴۲۹۲۲////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۴۲۹۲۲۴۲۹۲۲۴۲۹۲۲۴۲۹۲۲////۸۸۸۸    ................................................................................  كردستان  

        ××××        ۶۶۴۵۴۶۶۴۵۴۶۶۴۵۴۶۶۴۵۴////۱۱۱۱        ۴۹۸۶۳۴۹۸۶۳۴۹۸۶۳۴۹۸۶۳////۶۶۶۶        ××××        ۵۵۸۰۹۵۵۸۰۹۵۵۸۰۹۵۵۸۰۹////۸۸۸۸    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ۳۸۳۹۹۳۸۳۹۹۳۸۳۹۹۳۸۳۹۹////۳۳۳۳        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۴۰۸۲۲۴۰۸۲۲۴۰۸۲۲۴۰۸۲////۵۵۵۵    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۶۷۰۷۱۶۷۰۷۱۶۷۰۷۱۶۷۰۷۱////۴۴۴۴        ۵۰۹۸۷۵۰۹۸۷۵۰۹۸۷۵۰۹۸۷////۷۷۷۷        ××××        ۶۱۱۷۶۶۱۱۷۶۶۱۱۷۶۶۱۱۷۶////۵۵۵۵    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

        ××××        ۴۳۴۸۵۴۳۴۸۵۴۳۴۸۵۴۳۴۸۵////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۴۳۴۸۵۴۳۴۸۵۴۳۴۸۵۴۳۴۸۵////۰۰۰۰    ......................................................................................  گيالن  

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

        ××××        ۶۳۰۵۴۶۳۰۵۴۶۳۰۵۴۶۳۰۵۴////۷۷۷۷        ۲۳۳۳۳۲۳۳۳۳۲۳۳۳۳۲۳۳۳۳////۳۳۳۳        ××××        ۴۹۶۴۹۴۹۶۴۹۴۹۶۴۹۴۹۶۴۹////۷۷۷۷    .................................................................................  مازندران  

        ××××        ۵۱۲۷۶۵۱۲۷۶۵۱۲۷۶۵۱۲۷۶////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۵۱۲۷۶۵۱۲۷۶۵۱۲۷۶۵۱۲۷۶////۶۶۶۶    ....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    ....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  يزد  
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        ۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰////۰۰۰۰        ۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲////۹۹۹۹    ........................................................  كل كشور          

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

        ××××        ۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵////۸۸۸۸    ....................................................................  آذربايجان غربي  

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

        ××××        ۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸////۱۱۱۱    .....................................................................................  اصفهان 

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳////۰۰۰۰    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴////۴۴۴۴     ......................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۸۸۷۸۸۷۸۸۷۸۸۷////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۸۸۷۸۸۷۸۸۷۸۸۷////۰۰۰۰    ......................................................................  رضويخراسان 

        ۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴۲////۷۷۷۷    ......................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹////۲۲۲۲    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۹۷۹۹۷۹۹۷۹۹۷۹////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۹۷۹۹۷۹۹۷۹۹۷۹////۸۸۸۸    ....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲////۷۷۷۷    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۷۸۶۷۸۶۷۸۶۷۸۶////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۷۸۶۷۸۶۷۸۶۷۸۶////۰۰۰۰    ......................................................................................  قزوين  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳////۰۰۰۰    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

        ××××        ۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰////۶۶۶۶    ....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱////۷۷۷۷    ....................................................................................  مركزي  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                                     1390 سال خشك در فصول و  كيلوگرم يونجهـ متوسط قيمت فروش يك 25

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۴۷۲۴۴۷۲۴۴۷۲۴۴۷۲۴////۰۰۰۰        ۳۷۱۲۳۷۱۲۳۷۱۲۳۷۱۲////۲۲۲۲        ۳۳۰۴۳۳۰۴۳۳۰۴۳۳۰۴////۷۷۷۷        ۲۵۹۹۲۵۹۹۲۵۹۹۲۵۹۹////۲۲۲۲        ۳۱۰۲۳۱۰۲۳۱۰۲۳۱۰۲////۹۹۹۹    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۳۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹۴////۴۴۴۴        ۲۷۳۷۲۷۳۷۲۷۳۷۲۷۳۷////۸۸۸۸        ۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱////۷۷۷۷        ۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳۵۲////۱۱۱۱    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸۴۴////۴۴۴۴        ۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷////۳۳۳۳        ۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶۱////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۲۴۷۵۲۴۷۵۲۴۷۵۲۴۷۵////۸۸۸۸        ۲۲۳۲۲۲۳۲۲۲۳۲۲۲۳۲////۴۴۴۴        ۱۸۶۷۱۸۶۷۱۸۶۷۱۸۶۷////۴۴۴۴        ۲۰۸۷۲۰۸۷۲۰۸۷۲۰۸۷////۳۳۳۳    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۳۲۰۲۳۲۰۲۳۲۰۲۳۲۰۲////۹۹۹۹        ۳۲۶۵۳۲۶۵۳۲۶۵۳۲۶۵////۹۹۹۹        ۳۰۸۶۳۰۸۶۳۰۸۶۳۰۸۶////۰۰۰۰        ۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲۱۷////۴۴۴۴    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۳۲۸۸۳۲۸۸۳۲۸۸۳۲۸۸////۴۴۴۴        ۳۵۸۳۳۵۸۳۳۵۸۳۳۵۸۳////۳۳۳۳        ۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵۵۶////۴۴۴۴        ۳۱۶۲۳۱۶۲۳۱۶۲۳۱۶۲////۰۰۰۰    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ۲۹۴۴۲۹۴۴۲۹۴۴۲۹۴۴////۴۴۴۴        ۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳////۷۷۷۷        ۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۹۲////۲۲۲۲        ۲۷۱۵۲۷۱۵۲۷۱۵۲۷۱۵////۳۳۳۳    ........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۴۲۸۶۴۲۸۶۴۲۸۶۴۲۸۶////۱۱۱۱        ۳۱۹۸۳۱۹۸۳۱۹۸۳۱۹۸////۵۵۵۵        ۲۸۹۶۲۸۹۶۲۸۹۶۲۸۹۶////۷۷۷۷        ۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸////۱۱۱۱    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۳۷۸۰۳۷۸۰۳۷۸۰۳۷۸۰////۲۲۲۲        ۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱////۵۵۵۵        ۳۰۸۴۳۰۸۴۳۰۸۴۳۰۸۴////۵۵۵۵        ۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱////۴۴۴۴    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۳۶۴۷۳۶۴۷۳۶۴۷۳۶۴۷////۸۸۸۸        ۳۴۸۳۳۴۸۳۳۴۸۳۳۴۸۳////۳۳۳۳        ۳۵۹۶۳۵۹۶۳۵۹۶۳۵۹۶////۶۶۶۶     ......................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۳۴۸۳۳۴۸۳۳۴۸۳۳۴۸۳////۸۸۸۸        ۳۹۵۲۳۹۵۲۳۹۵۲۳۹۵۲////۱۱۱۱        ۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸////۲۲۲۲        ۳۸۱۵۳۸۱۵۳۸۱۵۳۸۱۵////۰۰۰۰    ......................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۳۷۵۲۳۷۵۲۳۷۵۲۳۷۵۲////۹۹۹۹        ۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵////۳۳۳۳        ۳۲۷۶۳۲۷۶۳۲۷۶۳۲۷۶////۷۷۷۷        ۳۴۲۷۳۴۲۷۳۴۲۷۳۴۲۷////۹۹۹۹    ......................................................................  شماليخراسان 

        ۳۰۹۲۳۰۹۲۳۰۹۲۳۰۹۲////۵۵۵۵        ۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹۳////۸۸۸۸        ۲۵۷۰۲۵۷۰۲۵۷۰۲۵۷۰////۴۴۴۴        ۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۵////۲۲۲۲        ۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶۱۳////۲۲۲۲    ................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۳۹۷۴۳۹۷۴۳۹۷۴۳۹۷۴////۶۶۶۶        ۳۲۹۹۳۲۹۹۳۲۹۹۳۲۹۹////۴۴۴۴        ۲۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶۱////۴۴۴۴        ۳۲۹۸۳۲۹۸۳۲۹۸۳۲۹۸////۴۴۴۴    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۳۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷////۵۵۵۵        ۳۴۰۷۳۴۰۷۳۴۰۷۳۴۰۷////۷۷۷۷        ۳۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸////۲۲۲۲        ۳۳۵۶۳۳۵۶۳۳۵۶۳۳۵۶////۱۱۱۱    ....................................................................................  سمنان  

        ۴۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶////۴۴۴۴        ۴۸۱۷۴۸۱۷۴۸۱۷۴۸۱۷////۵۵۵۵        ۲۹۲۶۲۹۲۶۲۹۲۶۲۹۲۶////۶۶۶۶        ۲۸۵۸۲۸۵۸۲۸۵۸۲۸۵۸////۴۴۴۴        ۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶////۶۶۶۶          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۴۰۷۷۴۰۷۷۴۰۷۷۴۰۷۷////۴۴۴۴        ۳۵۶۲۳۵۶۲۳۵۶۲۳۵۶۲////۱۱۱۱        ۳۱۸۳۳۱۸۳۳۱۸۳۳۱۸۳////۰۰۰۰        ۳۵۲۳۳۵۲۳۳۵۲۳۳۵۲۳////۶۶۶۶    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۳۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴////۶۶۶۶        ۳۲۹۹۳۲۹۹۳۲۹۹۳۲۹۹////۲۲۲۲        ۲۲۵۷۲۲۵۷۲۲۵۷۲۲۵۷////۹۹۹۹        ۳۰۷۲۳۰۷۲۳۰۷۲۳۰۷۲////۳۳۳۳    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹////۲۲۲۲        ۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴////۱۱۱۱        ۲۹۵۴۲۹۵۴۲۹۵۴۲۹۵۴////۱۱۱۱        ۳۲۷۸۳۲۷۸۳۲۷۸۳۲۷۸////۶۶۶۶    ............................................................................................  قم  

        ××××        ۳۳۹۴۳۳۹۴۳۳۹۴۳۳۹۴////۵۵۵۵        ۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶////۹۹۹۹        ۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷۴////۶۶۶۶        ۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱////۷۷۷۷    ................................................................................  كردستان  

        ۳۹۸۷۳۹۸۷۳۹۸۷۳۹۸۷////۶۶۶۶        ۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱////۵۵۵۵        ۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲////۶۶۶۶        ۲۷۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱////۹۹۹۹        ۲۸۲۳۲۸۲۳۲۸۲۳۲۸۲۳////۲۲۲۲    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱////۹۹۹۹        ۳۰۶۸۳۰۶۸۳۰۶۸۳۰۶۸////۱۱۱۱        ۲۰۹۶۲۰۹۶۲۰۹۶۲۰۹۶////۳۳۳۳        ۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸۲////۸۸۸۸    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰۵۱////۳۳۳۳        ۴۸۷۲۴۸۷۲۴۸۷۲۴۸۷۲////۲۲۲۲        ۳۵۰۰۳۵۰۰۳۵۰۰۳۵۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۳۸۴۰۳۸۴۰۳۸۴۰۳۸////۱۱۱۱    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

        ××××        ۲۶۶۰۲۶۶۰۲۶۶۰۲۶۶۰////۰۰۰۰        ۲۵۲۷۲۵۲۷۲۵۲۷۲۵۲۷////۱۱۱۱        ۲۴۵۰۲۴۵۰۲۴۵۰۲۴۵۰////۷۷۷۷        ۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴////۶۶۶۶    ....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۴۰۷۵۴۰۷۵۴۰۷۵۴۰۷۵////۵۵۵۵        ۳۶۵۶۳۶۵۶۳۶۵۶۳۶۵۶////۳۳۳۳        ۲۵۶۰۲۵۶۰۲۵۶۰۲۵۶۰////۹۹۹۹        ۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲////۳۳۳۳    ....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۳۹۴۹۳۹۴۹۳۹۴۹۳۹۴۹////۷۷۷۷        ۳۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲////۴۴۴۴        ۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶۱۸////۳۳۳۳        ۳۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴////۱۱۱۱    ....................................................................................  همدان  

        ××××        ۳۷۹۸۳۷۹۸۳۷۹۸۳۷۹۸////۲۲۲۲        ۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰////۶۶۶۶        ۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۰۵۳۵۰۵۳۵۰۵۳۵۰۵////۵۵۵۵    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲////۲۲۲۲        ۲۲۲۷۲۲۲۷۲۲۲۷۲۲۲۷////۳۳۳۳        ۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷////۸۸۸۸        ۲۵۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲////۴۴۴۴        ۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷////۸۸۸۸    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۲۰۱۵۲۰۱۵۲۰۱۵۲۰۱۵////۶۶۶۶        ۲۲۹۱۲۲۹۱۲۲۹۱۲۲۹۱////۳۳۳۳        ××××        ۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴////۷۷۷۷    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵////۹۹۹۹    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰////۵۵۵۵    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۲۱۵۲۲۱۵۲۲۱۵۲۲۱۵۲////۶۶۶۶        ۱۶۸۰۱۶۸۰۱۶۸۰۱۶۸۰////۲۲۲۲        ۱۴۳۷۱۴۳۷۱۴۳۷۱۴۳۷////۰۰۰۰        ۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸۳۱۶۸۳////۲۲۲۲    .....................................................................................  اصفهان 

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

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

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

        ××××        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۲۴۵۱۲۴۵۱۲۴۵۱۲۴۵۱////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۴۵۱۲۴۵۱۲۴۵۱۲۴۵۱////۳۳۳۳    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 
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        ××××        ××××        ۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱////۱۱۱۱        ××××        ۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱////۱۱۱۱    .......................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶۲////۰۰۰۰        ۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱////۹۹۹۹        ××××        ۱۶۳۷۱۶۳۷۱۶۳۷۱۶۳۷////۵۵۵۵    .......................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ۳۶۸۲۳۶۸۲۳۶۸۲۳۶۸۲////۲۲۲۲        ××××        ۱۶۸۶۱۶۸۶۱۶۸۶۱۶۸۶////۷۷۷۷        ۲۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹////۷۷۷۷    ................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹////۲۲۲۲        ۱۶۱۷۱۶۱۷۱۶۱۷۱۶۱۷////۱۱۱۱        ××××        ۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳////۵۵۵۵    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۲۶۵۹۲۶۵۹۲۶۵۹۲۶۵۹////۳۳۳۳        ۲۵۰۴۲۵۰۴۲۵۰۴۲۵۰۴////۵۵۵۵        ××××        ۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱////۴۴۴۴    ....................................................................................  سمنان  

        ۶۷۶۶۶۷۶۶۶۷۶۶۶۷۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۳۲۰۶۳۲۰۶۳۲۰۶۳۲۰۶////۳۳۳۳        ۲۷۷۶۲۷۷۶۲۷۷۶۲۷۷۶////۳۳۳۳        ۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱////۸۸۸۸          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۱۸۹۹۱۸۹۹۱۸۹۹۱۸۹۹////۰۰۰۰        ۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷////۹۹۹۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳////۲۲۲۲    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴////۷۷۷۷        ۱۳۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳////۵۵۵۵        ××××        ۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹////۵۵۵۵    ......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ××××        ۲۲۹۷۲۲۹۷۲۲۹۷۲۲۹۷////۶۶۶۶        ××××        ۲۲۹۷۲۲۹۷۲۲۹۷۲۲۹۷////۶۶۶۶    ................................................................................  كردستان  

        ۵۹۳۶۵۹۳۶۵۹۳۶۵۹۳۶////۴۴۴۴        ××××        ۳۴۵۳۳۴۵۳۳۴۵۳۳۴۵۳////۲۲۲۲        ۲۱۵۱۲۱۵۱۲۱۵۱۲۱۵۱////۲۲۲۲        ۲۴۰۷۲۴۰۷۲۴۰۷۲۴۰۷////۳۳۳۳    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ۱۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶////۷۷۷۷        ۱۵۵۹۱۵۵۹۱۵۵۹۱۵۵۹////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۳۷۱۵۳۷۱۵۳۷۱۵۳۷////۹۹۹۹    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰////۶۶۶۶        ۳۶۰۸۳۶۰۸۳۶۰۸۳۶۰۸////۴۴۴۴        ۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶////۲۲۲۲    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲////۶۶۶۶        ××××        ۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲////۶۶۶۶    ...................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۳۲۶۰۳۲۶۰۳۲۶۰۳۲۶۰////۹۹۹۹        ۵۰۵۱۵۰۵۱۵۰۵۱۵۰۵۱////۳۳۳۳        ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۷۷۷    ......................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱////۳۳۳۳        ××××        ۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱////۳۳۳۳    ....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ۲۴۹۳۲۴۹۳۲۴۹۳۲۴۹۳////۳۳۳۳        ××××        ۲۴۹۳۲۴۹۳۲۴۹۳۲۴۹۳////۳۳۳۳    .................................................................................  مازندران  

        ××××        ۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۹۷۲۲۹۷۲۲۹۷۲۲۹۷////۹۹۹۹        ××××        ۲۱۷۲۲۱۷۲۲۱۷۲۲۱۷۲////۱۱۱۱    ....................................................................................  مركزي  

        ۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴۴////۱۱۱۱        ۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۹۶۷۱۹۶۷۱۹۶۷۱۹۶۷////۶۶۶۶        ۴۳۷۳۴۳۷۳۴۳۷۳۴۳۷۳////۹۹۹۹     .................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ۱۴۳۲۱۴۳۲۱۴۳۲۱۴۳۲////۶۶۶۶        ××××        ۱۴۳۲۱۴۳۲۱۴۳۲۱۴۳۲////۶۶۶۶    ....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۲۲۶۰۲۲۶۰۲۲۶۰۲۲۶۰////۳۳۳۳        ۲۷۱۵۲۷۱۵۲۷۱۵۲۷۱۵////۵۵۵۵        ۲۳۱۵۲۳۱۵۲۳۱۵۲۳۱۵////۷۷۷۷    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵////۲۲۲۲        ۴۶۸۴۴۶۸۴۴۶۸۴۴۶۸۴////۲۲۲۲        ۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷////۶۶۶۶        ۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰////۴۴۴۴        ۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳////۴۴۴۴    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶////۷۷۷۷    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۸۶۳۱۸۶۳۱۸۶۳۱۸۶۳////۶۶۶۶        ××××        ۱۸۶۳۱۸۶۳۱۸۶۳۱۸۶۳////۶۶۶۶    ....................................................................  آذربايجان غربي  

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

        ××××        ۲۰۵۹۲۰۵۹۲۰۵۹۲۰۵۹////۴۴۴۴        ۱۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹////۲۲۲۲        ××××        ۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶////۵۵۵۵    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۲۸۸۹۲۸۸۹۲۸۸۹۲۸۸۹////۳۳۳۳        ××××        ۲۸۸۹۲۸۸۹۲۸۸۹۲۸۸۹////۳۳۳۳    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳////۱۱۱۱        ۴۲۹۳۴۲۹۳۴۲۹۳۴۲۹۳////۵۵۵۵        ××××        ۴۷۳۵۴۷۳۵۴۷۳۵۴۷۳۵////۴۴۴۴    ........................................................................................  ايالم  

        ۵۷۴۷۵۷۴۷۵۷۴۷۵۷۴۷////۷۷۷۷        ۲۴۷۰۲۴۷۰۲۴۷۰۲۴۷۰////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴////۱۱۱۱    ......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۲۷۸۵۲۷۸۵۲۷۸۵۲۷۸۵////۴۴۴۴        ۱۸۱۳۱۸۱۳۱۸۱۳۱۸۱۳////۱۱۱۱        ۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸////۴۴۴۴    ......................................................................................  تهران  

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

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

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

        ××××        ۲۷۰۰۲۷۰۰۲۷۰۰۲۷۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۲۲۱۹۲۲۱۹۲۲۱۹۲۲////۶۶۶۶        ××××        ۲۱۱۲۲۱۱۲۲۱۱۲۲۱۱۲////۲۲۲۲    .......................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ۳۳۸۰۳۳۸۰۳۳۸۰۳۳۸۰////۸۸۸۸        ××××        ۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱        ۱۵۵۸۱۵۵۸۱۵۵۸۱۵۵۸////۰۰۰۰    ................................................................................  خوزستان  

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

        ××××        ××××        ۳۸۶۷۳۸۶۷۳۸۶۷۳۸۶۷////۴۴۴۴        ××××        ۳۸۶۷۳۸۶۷۳۸۶۷۳۸۶۷////۴۴۴۴    ....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۴۷۶۲۴۷۶۲۴۷۶۲۴۷۶۲////۵۵۵۵        ۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰////۸۸۸۸        ۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷////۰۰۰۰        ۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱////۹۹۹۹          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ××××        ۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸////۷۷۷۷        ۲۶۵۰۲۶۵۰۲۶۵۰۲۶۵۰////۶۶۶۶        ۲۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳////۰۰۰۰    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷////۷۷۷۷        ××××        ۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷////۷۷۷۷    ......................................................................................  قزوين  

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

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

        ۴۷۲۹۴۷۲۹۴۷۲۹۴۷۲۹////۷۷۷۷        ××××        ۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۹۵۱۹۹۵۱۹۹۵۱۹۹۵////۸۸۸۸        ۲۰۰۸۲۰۰۸۲۰۰۸۲۰۰۸////۲۲۲۲    .....................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۴۳۲۰۴۳۲۰۴۳۲۰۴۳////۷۷۷۷        ۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶////۴۴۴۴        ۲۵۵۸۲۵۵۸۲۵۵۸۲۵۵۸////۲۲۲۲    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲////۷۷۷۷        ××××        ۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲////۷۷۷۷    ...................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۴۸۹۰۴۸۹۰۴۸۹۰۴۸۹۰////۸۸۸۸        ۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۱۳۴۹۱۳۴۹۱۳۴۹۱۳////۶۶۶۶    ......................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴////۱۱۱۱        ××××        ۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴////۱۱۱۱    ....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ۳۲۶۵۳۲۶۵۳۲۶۵۳۲۶۵////۸۸۸۸        ××××        ۳۲۶۵۳۲۶۵۳۲۶۵۳۲۶۵////۸۸۸۸    .................................................................................  مازندران  

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

        ۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵////۱۱۱۱        ۸۰۷۵۸۰۷۵۸۰۷۵۸۰۷۵////۱۱۱۱        ××××        ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵////۱۱۱۱        ۴۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵۶////۶۶۶۶     .................................................................................  هرمزگان  

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

        ××××        ۱۷۷۳۱۷۷۳۱۷۷۳۱۷۷۳////۹۹۹۹        ۲۱۸۹۲۱۸۹۲۱۸۹۲۱۸۹////۹۹۹۹        ۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱////۳۳۳۳        ۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰////۳۳۳۳    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۱۴۶۴۳۸۱۴۶۴۳۸۱۴۶۴۳۸۱۴۶۴۳۸////۳۳۳۳        ۹۸۷۵۲۹۸۷۵۲۹۸۷۵۲۹۸۷۵۲////۳۳۳۳        ۱۲۷۶۸۷۱۲۷۶۸۷۱۲۷۶۸۷۱۲۷۶۸۷////۰۰۰۰        ۱۱۱۳۷۵۱۱۱۳۷۵۱۱۱۳۷۵۱۱۱۳۷۵////۵۵۵۵    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۱۸۶۴۲۸۱۸۶۴۲۸۱۸۶۴۲۸۱۸۶۴۲۸////۶۶۶۶        ۶۲۱۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱۲۹////۶۶۶۶        ××××        ۸۷۷۲۰۸۷۷۲۰۸۷۷۲۰۸۷۷۲۰////۶۶۶۶    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ۹۶۰۷۴۹۶۰۷۴۹۶۰۷۴۹۶۰۷۴////۴۴۴۴        ۷۶۸۴۷۷۶۸۴۷۷۶۸۴۷۷۶۸۴۷////۵۵۵۵        ××××        ۸۳۳۴۵۸۳۳۴۵۸۳۳۴۵۸۳۳۴۵////۹۹۹۹    .....................................................................................  اردبيل  

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۲۹۴۱۱۱۲۹۴۱۱۱۲۹۴۱۱۱۲۹۴۱////۲۲۲۲    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

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

        ××××        ۱۱۸۳۵۵۱۱۸۳۵۵۱۱۸۳۵۵۱۱۸۳۵۵////۴۴۴۴        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۴۶۸۵۸۱۴۶۸۵۸۱۴۶۸۵۸۱۴۶۸۵۸////۷۷۷۷    .......................................................................  رضويخراسان 

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

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

        ××××        ۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۳۵۳۱۰۰۳۵۳۱۰۰۳۵۳۱۰۰۳۵۳////۷۷۷۷        ××××        ۱۰۰۴۴۷۱۰۰۴۴۷۱۰۰۴۴۷۱۰۰۴۴۷////۶۶۶۶    ......................................................................................  زنجان  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۱۷۷۷۹۷۱۷۷۷۹۷۱۷۷۷۹۷۱۷۷۷۹۷////۵۵۵۵        ۱۸۵۷۲۹۱۸۵۷۲۹۱۸۵۷۲۹۱۸۵۷۲۹////۳۳۳۳        ۱۸۳۳۱۲۱۸۳۳۱۲۱۸۳۳۱۲۱۸۳۳۱۲////۸۸۸۸    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۶۸۲۵۱۱۶۸۲۵۱۱۶۸۲۵۱۱۶۸۲۵////۴۴۴۴        ××××        ۱۱۶۹۸۴۱۱۶۹۸۴۱۱۶۹۸۴۱۱۶۹۸۴////۹۹۹۹    ............................................................................................  قم  

        ××××        ۲۱۷۷۰۷۲۱۷۷۰۷۲۱۷۷۰۷۲۱۷۷۰۷////۷۷۷۷        ۱۹۵۸۸۲۱۹۵۸۸۲۱۹۵۸۸۲۱۹۵۸۸۲////۴۴۴۴        ××××        ۲۰۴۷۴۹۲۰۴۷۴۹۲۰۴۷۴۹۲۰۴۷۴۹////۷۷۷۷    ................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۸۶۶۳۲۸۶۶۳۲۸۶۶۳۲۸۶۶۳۲////۸۸۸۸        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۳۳۷۱۹۳۳۷۱۹۳۳۷۱۹۳۳۷۱////۱۱۱۱    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۱۸۰۳۹۲۱۸۰۳۹۲۱۸۰۳۹۲۱۸۰۳۹۲////۲۲۲۲        ××××        ۱۸۰۳۹۲۱۸۰۳۹۲۱۸۰۳۹۲۱۸۰۳۹۲////۲۲۲۲    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۶۸۵۰۱۶۶۸۵۰۱۶۶۸۵۰۱۶۶۸۵۰////۴۴۴۴        ××××        ۱۶۴۱۷۲۱۶۴۱۷۲۱۶۴۱۷۲۱۶۴۱۷۲////۲۲۲۲    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ××××        ۱۴۶۸۱۴۱۴۶۸۱۴۱۴۶۸۱۴۱۴۶۸۱۴////۲۲۲۲        ۱۴۶۸۱۴۱۴۶۸۱۴۱۴۶۸۱۴۱۴۶۸۱۴////۲۲۲۲    ...................................................................................  گلستان  

        ××××        ۱۰۸۴۶۱۱۰۸۴۶۱۱۰۸۴۶۱۱۰۸۴۶۱////۵۵۵۵        ۱۰۸۰۰۰۱۰۸۰۰۰۱۰۸۰۰۰۱۰۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۹۱۰۴۸۹۱۰۴۸۹۱۰۴۸۹۱۰۴////۵۵۵۵        ۹۷۰۴۳۹۷۰۴۳۹۷۰۴۳۹۷۰۴۳////۵۵۵۵    ......................................................................................  گيالن  

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

        ××××        ۱۰۲۱۵۶۱۰۲۱۵۶۱۰۲۱۵۶۱۰۲۱۵۶////۸۸۸۸        ××××        ۱۰۶۰۶۵۱۰۶۰۶۵۱۰۶۰۶۵۱۰۶۰۶۵////۵۵۵۵        ۱۰۴۱۰۳۱۰۴۱۰۳۱۰۴۱۰۳۱۰۴۱۰۳////۶۶۶۶    .................................................................................  مازندران  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                               1390 سال در فصول و) بدون موم(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم عسل 31

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۱۲۰۴۴۲۱۲۰۴۴۲۱۲۰۴۴۲۱۲۰۴۴۲////۰۰۰۰        ۸۷۶۹۶۸۷۶۹۶۸۷۶۹۶۸۷۶۹۶////۵۵۵۵        ۱۰۷۲۰۳۱۰۷۲۰۳۱۰۷۲۰۳۱۰۷۲۰۳////۰۰۰۰        ۹۲۵۵۲۹۲۵۵۲۹۲۵۵۲۹۲۵۵۲////۰۰۰۰    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۵۰۵۰۰۵۰۵۰۰۵۰۵۰۰۵۰۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۵۰۵۰۰۵۰۵۰۰۵۰۵۰۰۵۰۵۰۰////۰۰۰۰    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

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

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

        ××××        ××××        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ۱۵۳۵۷۱۱۵۳۵۷۱۱۵۳۵۷۱۱۵۳۵۷۱////۴۴۴۴        ××××        ۱۵۳۵۷۱۱۵۳۵۷۱۱۵۳۵۷۱۱۵۳۵۷۱////۴۴۴۴    ........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۹۴۷۶۷۹۴۷۶۷۹۴۷۶۷۹۴۷۶////۷۷۷۷        ××××        ۸۱۶۶۲۸۱۶۶۲۸۱۶۶۲۸۱۶۶۲////۳۳۳۳    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۱۹۱۱۷۶۱۹۱۱۷۶۱۹۱۱۷۶۱۹۱۱۷۶////۵۵۵۵        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۸۰۴۳۴۱۸۰۴۳۴۱۸۰۴۳۴۱۸۰۴۳۴////۸۸۸۸     .......................................................................  جنوبيخراسان 

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

        ××××        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۹۵۴۱۹۹۵۴۱۹۹۵۴۱۹۹۵۴۱////۷۷۷۷        ۱۱۷۹۱۸۱۱۷۹۱۸۱۱۷۹۱۸۱۱۷۹۱۸////۷۷۷۷        ۱۱۵۱۴۵۱۱۵۱۴۵۱۱۵۱۴۵۱۱۵۱۴۵////۲۲۲۲    .......................................................................  شماليخراسان 

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  فارس  

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

        ××××        ××××        ۱۴۵۹۵۴۱۴۵۹۵۴۱۴۵۹۵۴۱۴۵۹۵۴////۷۷۷۷        ××××        ۱۴۵۹۵۴۱۴۵۹۵۴۱۴۵۹۵۴۱۴۵۹۵۴////۷۷۷۷    ............................................................................................  قم  

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

        ××××        ××××        ۱۰۹۵۵۲۱۰۹۵۵۲۱۰۹۵۵۲۱۰۹۵۵۲////۲۲۲۲        ۸۰۶۷۵۸۰۶۷۵۸۰۶۷۵۸۰۶۷۵////۶۶۶۶        ۱۰۴۹۴۱۱۰۴۹۴۱۱۰۴۹۴۱۱۰۴۹۴۱////۷۷۷۷    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۲۲۱۵۶۸۲۲۱۵۶۸۲۲۱۵۶۸۲۲۱۵۶۸////۶۶۶۶        ۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۶۰۵۶۱۷۶۰۵۶۱۷۶۰۵۶۱۷۶۰۵۶////۳۳۳۳    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ۱۳۷۹۴۳۱۳۷۹۴۳۱۳۷۹۴۳۱۳۷۹۴۳////۹۹۹۹        ××××        ۱۳۷۹۴۳۱۳۷۹۴۳۱۳۷۹۴۳۱۳۷۹۴۳////۹۹۹۹    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۱۵۸۹۰۱۱۵۸۹۰۱۱۵۸۹۰۱۱۵۸۹۰////۴۴۴۴        ۱۱۷۴۳۵۱۱۷۴۳۵۱۱۷۴۳۵۱۱۷۴۳۵////۹۹۹۹    ...................................................................................  گلستان  

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

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

        ××××        ۹۶۶۶۶۹۶۶۶۶۹۶۶۶۶۹۶۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۹۶۶۶۶۹۶۶۶۶۹۶۶۶۶۹۶۶۶۶////۷۷۷۷    .................................................................................  مازندران  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  يزد  

  



  87  1390در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                     1390 سال در فصول و) زنده(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري 32

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۵۶۷۰۶۵۶۷۰۶۵۶۷۰۶۵۶۷۰۶////۹۹۹۹        ۴۵۸۲۱۴۵۸۲۱۴۵۸۲۱۴۵۸۲۱////۵۵۵۵        ۴۱۹۹۸۴۱۹۹۸۴۱۹۹۸۴۱۹۹۸////۵۵۵۵        ۴۲۲۶۲۴۲۲۶۲۴۲۲۶۲۴۲۲۶۲////۵۵۵۵        ۴۶۳۲۴۴۶۳۲۴۴۶۳۲۴۴۶۳۲۴////۶۶۶۶    ........................................................  كل كشور          

        ۵۳۴۳۴۵۳۴۳۴۵۳۴۳۴۵۳۴۳۴////۶۶۶۶        ۴۶۱۱۷۴۶۱۱۷۴۶۱۱۷۴۶۱۱۷////۰۰۰۰        ۳۹۷۷۷۳۹۷۷۷۳۹۷۷۷۳۹۷۷۷////۲۲۲۲        ۴۱۷۶۹۴۱۷۶۹۴۱۷۶۹۴۱۷۶۹////۳۳۳۳        ۴۴۵۱۰۴۴۵۱۰۴۴۵۱۰۴۴۵۱۰////۶۶۶۶    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۵۷۳۰۹۵۷۳۰۹۵۷۳۰۹۵۷۳۰۹////۹۹۹۹        ۴۳۳۷۵۴۳۳۷۵۴۳۳۷۵۴۳۳۷۵////۷۷۷۷        ۴۲۶۸۹۴۲۶۸۹۴۲۶۸۹۴۲۶۸۹////۳۳۳۳        ۴۲۲۷۴۴۲۲۷۴۴۲۲۷۴۴۲۲۷۴////۲۲۲۲        ۴۶۰۹۲۴۶۰۹۲۴۶۰۹۲۴۶۰۹۲////۹۹۹۹    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۵۰۸۷۴۵۰۸۷۴۵۰۸۷۴۵۰۸۷۴////۵۵۵۵        ۴۱۷۰۳۴۱۷۰۳۴۱۷۰۳۴۱۷۰۳////۲۲۲۲        ۴۲۹۶۷۴۲۹۶۷۴۲۹۶۷۴۲۹۶۷////۴۴۴۴        ۴۲۶۲۳۴۲۶۲۳۴۲۶۲۳۴۲۶۲۳////۸۸۸۸        ۴۴۸۴۸۴۴۸۴۸۴۴۸۴۸۴۴۸۴۸////۸۸۸۸    .....................................................................................  اردبيل  

        ۵۹۲۹۷۵۹۲۹۷۵۹۲۹۷۵۹۲۹۷////۰۰۰۰        ۴۷۷۹۳۴۷۷۹۳۴۷۷۹۳۴۷۷۹۳////۶۶۶۶        ۴۲۹۳۶۴۲۹۳۶۴۲۹۳۶۴۲۹۳۶////۸۸۸۸        ۳۹۹۶۶۳۹۹۶۶۳۹۹۶۶۳۹۹۶۶////۰۰۰۰        ۴۶۹۶۱۴۶۹۶۱۴۶۹۶۱۴۶۹۶۱////۰۰۰۰    .....................................................................................  اصفهان 

        ۶۲۰۷۳۶۲۰۷۳۶۲۰۷۳۶۲۰۷۳////۹۹۹۹        ۴۸۴۹۷۴۸۴۹۷۴۸۴۹۷۴۸۴۹۷////۸۸۸۸        ۴۳۸۴۰۴۳۸۴۰۴۳۸۴۰۴۳۸۴۰////۶۶۶۶        ۴۵۰۰۰۴۵۰۰۰۴۵۰۰۰۴۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۷۵۹۶۵۷۵۹۶۵۷۵۹۶۵۷۵۹۶////۶۶۶۶    ..........................................................................................   البرز
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        ۵۸۳۶۶۵۸۳۶۶۵۸۳۶۶۵۸۳۶۶////۵۵۵۵        ۴۴۶۸۰۴۴۶۸۰۴۴۶۸۰۴۴۶۸۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۵۰۹۶۸۵۰۹۶۸۵۰۹۶۸۵۰۹۶۸////۳۳۳۳    ..........................................................................................   البرز

        ۷۰۱۶۱۷۰۱۶۱۷۰۱۶۱۷۰۱۶۱////۰۰۰۰        ۶۰۸۸۷۶۰۸۸۷۶۰۸۸۷۶۰۸۸۷////۱۱۱۱        ۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۶۰۷۴۸۶۰۷۴۸۶۰۷۴۸۶۰۷////۳۳۳۳        ۶۳۷۰۹۶۳۷۰۹۶۳۷۰۹۶۳۷۰۹////۰۰۰۰    ........................................................................................  ايالم  

        ۶۳۴۵۸۶۳۴۵۸۶۳۴۵۸۶۳۴۵۸////۱۱۱۱        ۵۳۶۵۳۵۳۶۵۳۵۳۶۵۳۵۳۶۵۳////۸۸۸۸        ۵۳۴۳۲۵۳۴۳۲۵۳۴۳۲۵۳۴۳۲////۸۸۸۸        ۴۷۷۴۷۴۷۷۴۷۴۷۷۴۷۴۷۷۴۷////۱۱۱۱        ۵۵۴۲۴۵۵۴۲۴۵۵۴۲۴۵۵۴۲۴////۵۵۵۵    ......................................................................................  بوشهر  

        ۳۱۳۷۱۳۱۳۷۱۳۱۳۷۱۳۱۳۷۱////۴۴۴۴        ۲۸۰۰۰۲۸۰۰۰۲۸۰۰۰۲۸۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۲۱۲۲۸۲۱۲۲۸۲۱۲۲۸۲۱۲////۷۷۷۷    ......................................................................................  تهران  

        ۳۷۳۱۷۳۷۳۱۷۳۷۳۱۷۳۷۳۱۷////۸۸۸۸        ۳۲۶۳۶۳۲۶۳۶۳۲۶۳۶۳۲۶۳۶////۹۹۹۹        ۳۴۹۸۳۳۴۹۸۳۳۴۹۸۳۳۴۹۸۳////۱۱۱۱        ××××        ۳۵۰۲۱۳۵۰۲۱۳۵۰۲۱۳۵۰۲۱////۵۵۵۵    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۸۱۶۲۶۸۱۶۲۶۸۱۶۲۶۸۱۶////۵۵۵۵        ۲۵۰۴۱۲۵۰۴۱۲۵۰۴۱۲۵۰۴۱////۷۷۷۷        ××××        ۲۶۷۷۳۲۶۷۷۳۲۶۷۷۳۲۶۷۷۳////۲۲۲۲     .......................................................................  جنوبيخراسان 

        ۳۳۴۹۴۳۳۴۹۴۳۳۴۹۴۳۳۴۹۴////۱۱۱۱        ۲۷۱۴۳۲۷۱۴۳۲۷۱۴۳۲۷۱۴۳////۶۶۶۶        ۲۷۶۲۲۲۷۶۲۲۲۷۶۲۲۲۷۶۲۲////۹۹۹۹        ۲۷۴۶۹۲۷۴۶۹۲۷۴۶۹۲۷۴۶۹////۶۶۶۶        ۲۹۲۲۵۲۹۲۲۵۲۹۲۲۵۲۹۲۲۵////۸۸۸۸    .......................................................................  رضويخراسان 

        ۳۶۰۲۶۳۶۰۲۶۳۶۰۲۶۳۶۰۲۶////۶۶۶۶        ۲۹۱۸۱۲۹۱۸۱۲۹۱۸۱۲۹۱۸۱////۳۳۳۳        ۲۵۴۰۲۲۵۴۰۲۲۵۴۰۲۲۵۴۰۲////۸۸۸۸        ۲۵۴۷۱۲۵۴۷۱۲۵۴۷۱۲۵۴۷۱////۱۱۱۱        ۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷////۷۷۷۷    .......................................................................  شماليخراسان 

        ۷۴۹۲۵۷۴۹۲۵۷۴۹۲۵۷۴۹۲۵////۰۰۰۰        ۶۳۰۸۶۶۳۰۸۶۶۳۰۸۶۶۳۰۸۶////۰۰۰۰        ۶۱۳۴۵۶۱۳۴۵۶۱۳۴۵۶۱۳۴۵////۹۹۹۹        ۶۰۰۲۰۶۰۰۲۰۶۰۰۲۰۶۰۰۲۰////۳۳۳۳        ۶۵۱۴۶۶۵۱۴۶۶۵۱۴۶۶۵۱۴۶////۳۳۳۳    ................................................................................  خوزستان  

        ۲۸۱۵۷۲۸۱۵۷۲۸۱۵۷۲۸۱۵۷////۷۷۷۷        ۲۵۹۲۹۲۵۹۲۹۲۵۹۲۹۲۵۹۲۹////۵۵۵۵        ۲۴۷۲۶۲۴۷۲۶۲۴۷۲۶۲۴۷۲۶////۳۳۳۳        ۲۳۸۲۷۲۳۸۲۷۲۳۸۲۷۲۳۸۲۷////۵۵۵۵        ۲۵۷۷۱۲۵۷۷۱۲۵۷۷۱۲۵۷۷۱////۷۷۷۷    ......................................................................................  زنجان  

        ۲۷۰۷۴۲۷۰۷۴۲۷۰۷۴۲۷۰۷۴////۶۶۶۶        ۲۷۲۴۳۲۷۲۴۳۲۷۲۴۳۲۷۲۴۳////۹۹۹۹        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۴۵۳۲۵۴۵۳۲۵۴۵۳۲۵۴۵۳////۲۲۲۲        ۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴////۵۵۵۵    ....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۴۶۸۲۱۴۶۸۲۱۴۶۸۲۱۴۶۸۲۱////۲۲۲۲        ۶۶۹۳۰۶۶۹۳۰۶۶۹۳۰۶۶۹۳۰////۱۱۱۱        ۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۹۷۹۱۵۹۷۹۱۵۹۷۹۱۵۹۷۹۱////۰۰۰۰          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۹۵۵۱۲۹۵۵۱۲۹۵۵۱۲۹۵۵۱////۷۷۷۷        ۲۷۷۸۶۲۷۷۸۶۲۷۷۸۶۲۷۷۸۶////۹۹۹۹        ۲۷۲۱۶۲۷۲۱۶۲۷۲۱۶۲۷۲۱۶////۵۵۵۵        ۳۲۰۲۸۳۲۰۲۸۳۲۰۲۸۳۲۰۲۸////۷۷۷۷        ۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱////۲۲۲۲    ......................................................................................  فارس  

        ۳۷۵۶۶۳۷۵۶۶۳۷۵۶۶۳۷۵۶۶////۴۴۴۴        ۲۸۵۱۷۲۸۵۱۷۲۸۵۱۷۲۸۵۱۷////۳۳۳۳        ۲۹۸۶۱۲۹۸۶۱۲۹۸۶۱۲۹۸۶۱////۷۷۷۷        ۲۹۳۶۱۲۹۳۶۱۲۹۳۶۱۲۹۳۶۱////۶۶۶۶        ۳۱۲۷۲۳۱۲۷۲۳۱۲۷۲۳۱۲۷۲////۱۱۱۱    ......................................................................................  قزوين  

        ۳۹۴۱۹۳۹۴۱۹۳۹۴۱۹۳۹۴۱۹////۴۴۴۴        ۳۱۸۵۷۳۱۸۵۷۳۱۸۵۷۳۱۸۵۷////۱۱۱۱        ۳۰۲۹۹۳۰۲۹۹۳۰۲۹۹۳۰۲۹۹////۹۹۹۹        ۲۸۱۷۱۲۸۱۷۱۲۸۱۷۱۲۸۱۷۱////۴۴۴۴        ۳۳۹۲۱۳۳۹۲۱۳۳۹۲۱۳۳۹۲۱////۵۵۵۵    ............................................................................................  قم  

        ۴۷۴۵۱۴۷۴۵۱۴۷۴۵۱۴۷۴۵۱////۴۴۴۴        ۳۶۳۱۹۳۶۳۱۹۳۶۳۱۹۳۶۳۱۹////۶۶۶۶        ۳۶۰۹۷۳۶۰۹۷۳۶۰۹۷۳۶۰۹۷////۶۶۶۶        ۳۶۷۳۵۳۶۷۳۵۳۶۷۳۵۳۶۷۳۵////۱۱۱۱        ۳۹۶۷۹۳۹۶۷۹۳۹۶۷۹۳۹۶۷۹////۰۰۰۰    ................................................................................  كردستان  

        ۶۱۵۱۲۶۱۵۱۲۶۱۵۱۲۶۱۵۱۲////۶۶۶۶        ۵۳۲۸۹۵۳۲۸۹۵۳۲۸۹۵۳۲۸۹////۸۸۸۸        ۵۲۸۷۷۵۲۸۷۷۵۲۸۷۷۵۲۸۷۷////۸۸۸۸        ۵۰۵۲۱۵۰۵۲۱۵۰۵۲۱۵۰۵۲۱////۳۳۳۳        ۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴۵۴۲۶۴////۷۷۷۷    .....................................................................................  كرمان  

        ۴۸۳۳۳۴۸۳۳۳۴۸۳۳۳۴۸۳۳۳////۳۳۳۳        ۴۸۴۶۱۴۸۴۶۱۴۸۴۶۱۴۸۴۶۱////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۴۸۴۰۹۴۸۴۰۹۴۸۴۰۹۴۸۴۰۹////۱۱۱۱    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۵۶۷۴۴۵۶۷۴۴۵۶۷۴۴۵۶۷۴۴////۲۲۲۲        ۳۹۷۹۷۳۹۷۹۷۳۹۷۹۷۳۹۷۹۷////۲۲۲۲        ۳۷۰۰۳۳۷۰۰۳۳۷۰۰۳۳۷۰۰۳////۰۰۰۰        ۳۸۷۶۳۳۸۷۶۳۳۸۷۶۳۳۸۷۶۳////۱۱۱۱        ۴۰۶۵۲۴۰۶۵۲۴۰۶۵۲۴۰۶۵۲////۵۵۵۵    ...................................................................................  گلستان  

        ۵۳۰۹۷۵۳۰۹۷۵۳۰۹۷۵۳۰۹۷////۹۹۹۹        ۴۸۸۰۶۴۸۸۰۶۴۸۸۰۶۴۸۸۰۶////۵۵۵۵        ۴۸۷۷۵۴۸۷۷۵۴۸۷۷۵۴۸۷۷۵////۹۹۹۹        ۴۸۶۷۳۴۸۶۷۳۴۸۶۷۳۴۸۶۷۳////۹۹۹۹        ۵۰۰۴۱۵۰۰۴۱۵۰۰۴۱۵۰۰۴۱////۹۹۹۹    ......................................................................................  گيالن  

        ۵۶۴۷۵۵۶۴۷۵۵۶۴۷۵۵۶۴۷۵////۳۳۳۳        ۳۰۸۳۳۳۰۸۳۳۳۰۸۳۳۳۰۸۳۳////۳۳۳۳        ۳۶۵۸۲۳۶۵۸۲۳۶۵۸۲۳۶۵۸۲////۵۵۵۵        ۳۶۴۶۸۳۶۴۶۸۳۶۴۶۸۳۶۴۶۸////۳۳۳۳        ۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷////۰۰۰۰    ....................................................................................  لرستان  

        ۵۵۸۴۱۵۵۸۴۱۵۵۸۴۱۵۵۸۴۱////۹۹۹۹        ۵۴۰۰۵۵۴۰۰۵۵۴۰۰۵۵۴۰۰۵////۸۸۸۸        ۵۳۸۷۵۵۳۸۷۵۵۳۸۷۵۵۳۸۷۵////۸۸۸۸        ۵۲۳۹۵۵۲۳۹۵۵۲۳۹۵۵۲۳۹۵////۹۹۹۹        ۵۴۱۰۰۵۴۱۰۰۵۴۱۰۰۵۴۱۰۰////۲۲۲۲    .................................................................................  مازندران  

        ۵۲۴۵۵۵۲۴۵۵۵۲۴۵۵۵۲۴۵۵////۹۹۹۹        ۳۷۶۶۶۳۷۶۶۶۳۷۶۶۶۳۷۶۶۶////۳۳۳۳        ۳۷۷۲۰۳۷۷۲۰۳۷۷۲۰۳۷۷۲۰////۳۳۳۳        ۳۷۵۲۹۳۷۵۲۹۳۷۵۲۹۳۷۵۲۹////۴۴۴۴        ۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱////۲۲۲۲    ....................................................................................  مركزي  

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

        ۵۲۶۲۵۵۲۶۲۵۵۲۶۲۵۵۲۶۲۵////۳۳۳۳        ۳۰۹۰۲۳۰۹۰۲۳۰۹۰۲۳۰۹۰۲////۸۸۸۸        ۳۱۲۳۱۳۱۲۳۱۳۱۲۳۱۳۱۲۳۱////۲۲۲۲        ۳۰۳۹۸۳۰۳۹۸۳۰۳۹۸۳۰۳۹۸////۶۶۶۶        ۳۷۷۶۵۳۷۷۶۵۳۷۷۶۵۳۷۷۶۵////۰۰۰۰    ....................................................................................  همدان  

        ۴۱۲۰۴۴۱۲۰۴۴۱۲۰۴۴۱۲۰۴////۲۲۲۲        ۳۲۴۹۱۳۲۴۹۱۳۲۴۹۱۳۲۴۹۱////۱۱۱۱        ۲۶۳۷۷۲۶۳۷۷۲۶۳۷۷۲۶۳۷۷////۶۶۶۶        ۲۹۲۰۳۲۹۲۰۳۲۹۲۰۳۲۹۲۰۳////۹۹۹۹        ۳۲۹۱۶۳۲۹۱۶۳۲۹۱۶۳۲۹۱۶////۱۱۱۱    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۷۵۱۳۱۷۵۱۳۱۷۵۱۳۱۷۵۱۳۱////۵۵۵۵        ۶۴۷۲۰۶۴۷۲۰۶۴۷۲۰۶۴۷۲۰////۳۳۳۳        ۶۱۶۷۶۶۱۶۷۶۶۱۶۷۶۶۱۶۷۶////۷۷۷۷        ۶۳۷۸۶۶۳۷۸۶۶۳۷۸۶۶۳۷۸۶////۸۸۸۸        ۶۶۴۸۳۶۶۴۸۳۶۶۴۸۳۶۶۴۸۳////۸۸۸۸    ........................................................  كل كشور          

        ۷۱۱۳۲۷۱۱۳۲۷۱۱۳۲۷۱۱۳۲////۷۷۷۷        ۶۳۷۸۵۶۳۷۸۵۶۳۷۸۵۶۳۷۸۵////۷۷۷۷        ۵۲۹۱۱۵۲۹۱۱۵۲۹۱۱۵۲۹۱۱////۸۸۸۸        ۶۳۷۰۸۶۳۷۰۸۶۳۷۰۸۶۳۷۰۸////۳۳۳۳        ۶۵۰۰۸۶۵۰۰۸۶۵۰۰۸۶۵۰۰۸////۵۵۵۵    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۷۳۶۴۹۷۳۶۴۹۷۳۶۴۹۷۳۶۴۹////۰۰۰۰        ۵۹۲۵۵۵۹۲۵۵۵۹۲۵۵۵۹۲۵۵////۸۸۸۸        ۵۷۸۵۶۵۷۸۵۶۵۷۸۵۶۵۷۸۵۶////۴۴۴۴        ۵۶۹۵۶۵۶۹۵۶۵۶۹۵۶۵۶۹۵۶////۴۴۴۴        ۶۱۹۳۷۶۱۹۳۷۶۱۹۳۷۶۱۹۳۷////۰۰۰۰    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۶۹۶۲۶۶۹۶۲۶۶۹۶۲۶۶۹۶۲۶////۴۴۴۴        ۵۸۸۴۰۵۸۸۴۰۵۸۸۴۰۵۸۸۴۰////۸۸۸۸        ۶۰۲۳۱۶۰۲۳۱۶۰۲۳۱۶۰۲۳۱////۷۷۷۷        ۶۲۴۹۴۶۲۴۹۴۶۲۴۹۴۶۲۴۹۴////۲۲۲۲        ۶۲۹۶۵۶۲۹۶۵۶۲۹۶۵۶۲۹۶۵////۸۸۸۸    .....................................................................................  اردبيل  

        ۸۰۳۵۸۸۰۳۵۸۸۰۳۵۸۸۰۳۵۸////۱۱۱۱        ۶۵۳۱۳۶۵۳۱۳۶۵۳۱۳۶۵۳۱۳////۱۱۱۱        ۶۴۷۰۶۶۴۷۰۶۶۴۷۰۶۶۴۷۰۶////۸۸۸۸        ۶۵۳۸۲۶۵۳۸۲۶۵۳۸۲۶۵۳۸۲////۳۳۳۳        ۶۸۴۱۳۶۸۴۱۳۶۸۴۱۳۶۸۴۱۳////۱۱۱۱    .....................................................................................  اصفهان 
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        ۱۴۵۹۴۱۴۵۹۴۱۴۵۹۴۱۴۵۹۴////۹۹۹۹        ۷۳۶۳۷۳۶۳۷۳۶۳۷۳۶۳////۶۶۶۶        ۹۸۱۱۹۸۱۱۹۸۱۱۹۸۱۱////۴۴۴۴        ۸۱۳۱۸۱۳۱۸۱۳۱۸۱۳۱////۶۶۶۶        ۸۶۸۷۸۶۸۷۸۶۸۷۸۶۸۷////۱۱۱۱    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۰۷۶۳۱۰۷۶۳۱۰۷۶۳۱۰۷۶۳////۰۰۰۰        ۹۸۸۸۹۸۸۸۹۸۸۸۹۸۸۸////۷۷۷۷        ۱۰۰۰۹۱۰۰۰۹۱۰۰۰۹۱۰۰۰۹////۸۸۸۸    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۰۱۵۹۱۰۱۵۹۱۰۱۵۹۱۰۱۵۹////۷۷۷۷        ۷۹۱۴۷۹۱۴۷۹۱۴۷۹۱۴////۶۶۶۶        ۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳۳////۲۲۲۲        ۸۹۶۴۸۹۶۴۸۹۶۴۸۹۶۴////۰۰۰۰        ۹۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹۹۱۰۹////۰۰۰۰    .....................................................................................  اردبيل  

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

        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۳۲۴۸۳۲۴۸۳۲۴۸۳۲////۴۴۴۴        ××××        ۱۲۰۶۶۱۲۰۶۶۱۲۰۶۶۱۲۰۶۶////۷۷۷۷        ۶۲۸۹۶۲۸۹۶۲۸۹۶۲۸۹////۷۷۷۷    ..........................................................................................   البرز

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  تهران  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۱۰۳۸۱۱۰۳۸۱۱۰۳۸۱۱۰۳۸////۶۶۶۶        ۱۱۰۳۸۱۱۰۳۸۱۱۰۳۸۱۱۰۳۸////۶۶۶۶    ......................................................................  شماليخراسان 

        ۴۹۸۰۴۹۸۰۴۹۸۰۴۹۸۰////۴۴۴۴        ۳۷۴۳۳۷۴۳۳۷۴۳۳۷۴۳////۰۰۰۰        ۳۶۴۶۳۶۴۶۳۶۴۶۳۶۴۶////۹۹۹۹        ۳۲۸۹۳۲۸۹۳۲۸۹۳۲۸۹////۴۴۴۴        ۳۶۴۰۳۶۴۰۳۶۴۰۳۶۴۰////۵۵۵۵    ................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ۸۸۱۴۸۸۱۴۸۸۱۴۸۸۱۴////۵۵۵۵        ۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶////۶۶۶۶        ۸۷۸۲۸۷۸۲۸۷۸۲۸۷۸۲////۴۴۴۴    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۸۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۴////۶۶۶۶        ۱۱۱۲۴۱۱۱۲۴۱۱۱۲۴۱۱۱۲۴////۲۲۲۲        ۹۴۶۳۹۴۶۳۹۴۶۳۹۴۶۳////۳۳۳۳    ....................................................................................  سمنان  

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۴۱۷۲۴۱۷۲۴۱۷۲۴۱۷۲////۴۴۴۴        ۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳////۶۶۶۶          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۵۰۳۵۵۰۳۵۵۰۳۵۵۰۳۵////۸۸۸۸        ۴۴۷۳۴۴۷۳۴۴۷۳۴۴۷۳////۷۷۷۷        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳////۹۹۹۹        ۴۸۵۲۴۸۵۲۴۸۵۲۴۸۵۲////۲۲۲۲    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۲۷۷۶۲۷۷۶۲۷۷۶۲۷۷////۲۲۲۲        ۷۳۸۶۷۳۸۶۷۳۸۶۷۳۸۶////۶۶۶۶        ۷۰۱۰۷۰۱۰۷۰۱۰۷۰۱۰////۳۳۳۳    ......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ××××        ۵۰۲۸۵۰۲۸۵۰۲۸۵۰۲۸////۵۵۵۵        ۴۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵////۸۸۸۸        ۴۸۴۹۴۸۴۹۴۸۴۹۴۸۴۹////۵۵۵۵    ................................................................................  كردستان  

        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۰۵۱۰۰۰۵۱۰۰۰۵۱۰۰۰۵////۰۰۰۰        ۶۹۱۷۶۹۱۷۶۹۱۷۶۹۱۷////۵۵۵۵        ۷۹۲۶۷۹۲۶۷۹۲۶۷۹۲۶////۱۱۱۱        ۹۰۴۲۹۰۴۲۹۰۴۲۹۰۴۲////۶۶۶۶    .....................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

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

        ۶۰۳۹۶۰۳۹۶۰۳۹۶۰۳۹////۳۳۳۳        ۵۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲۲////۶۶۶۶        ××××        ۶۶۷۹۶۶۷۹۶۶۷۹۶۶۷۹////۲۲۲۲        ۶۳۱۵۶۳۱۵۶۳۱۵۶۳۱۵////۶۶۶۶    .................................................................................  مازندران  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵////۷۷۷۷        ۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵////۷۷۷۷    ...........................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                          1390 سال در فصول و) چرخ نشده(فروش يك كيلوگرم شير بز ـ متوسط قيمت 37

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۸۷۹۹۸۷۹۹۸۷۹۹۸۷۹۹////۸۸۸۸        ۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷۸////۳۳۳۳        ۸۳۹۴۸۳۹۴۸۳۹۴۸۳۹۴////۱۱۱۱        ۸۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶۱////۰۰۰۰        ۸۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸۵////۲۲۲۲    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۱۰۷۳۱۱۰۷۳۱۱۰۷۳۱۱۰۷۳۱////۱۱۱۱        ۹۳۶۵۹۳۶۵۹۳۶۵۹۳۶۵////۲۲۲۲        ۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱۱////۰۰۰۰    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۱۱۷۰۱۱۱۷۰۱۱۱۷۰۱۱۱۷۰////۰۰۰۰        ۸۹۴۰۸۹۴۰۸۹۴۰۸۹۴۰////۸۸۸۸        ۹۴۹۵۹۴۹۵۹۴۹۵۹۴۹۵////۰۰۰۰    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۱۵۳۸۱۱۵۳۸۱۱۵۳۸۱۱۵۳۸////۶۶۶۶        ۹۸۵۴۹۸۵۴۹۸۵۴۹۸۵۴////۴۴۴۴        ۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰////۴۴۴۴        ۹۳۶۹۹۳۶۹۹۳۶۹۹۳۶۹////۳۳۳۳        ۹۹۲۶۹۹۲۶۹۹۲۶۹۹۲۶////۲۲۲۲    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴////۱۱۱۱        ××××        ۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴////۱۱۱۱    .....................................................................................  اصفهان 

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  تهران  

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

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

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

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

        ××××        ۳۹۴۶۳۹۴۶۳۹۴۶۳۹۴۶////۴۴۴۴        ۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۷۷۲۴۷۷۲۴۷۷۲۴۷۷۲////۱۱۱۱        ۳۹۴۰۳۹۴۰۳۹۴۰۳۹۴۰////۷۷۷۷    ................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ۸۷۱۴۸۷۱۴۸۷۱۴۸۷۱۴////۲۲۲۲        ۸۸۳۸۸۸۳۸۸۸۳۸۸۸۳۸////۸۸۸۸        ۸۷۸۰۸۷۸۰۸۷۸۰۸۷۸۰////۹۹۹۹    ......................................................................................  زنجان  

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

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۳۶۹۷۳۶۹۷۳۶۹۷۳۶۹۷////۷۷۷۷        ۴۳۶۲۴۳۶۲۴۳۶۲۴۳۶۲////۹۹۹۹          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۵۰۷۵۵۰۷۵۵۰۷۵۵۰۷۵////۶۶۶۶        ۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴////۸۸۸۸        ۴۳۳۳۴۳۳۳۴۳۳۳۴۳۳۳////۳۳۳۳        ۴۷۵۲۴۷۵۲۴۷۵۲۴۷۵۲////۴۴۴۴        ۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳////۸۸۸۸    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۵۹۳۹۵۹۳۹۵۹۳۹۵۹۳۹////۴۴۴۴        ۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵////۵۵۵۵        ۵۵۷۰۵۵۷۰۵۵۷۰۵۵۷۰////۶۶۶۶    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۷۴۱۲۷۴۱۲۷۴۱۲۷۴۱۲////۸۸۸۸        ۵۰۴۸۵۰۴۸۵۰۴۸۵۰۴۸////۸۸۸۸        ۵۵۴۵۵۵۴۵۵۵۴۵۵۵۴۵////۳۳۳۳    ............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۵۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰////۰۰۰۰        ۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳////۷۷۷۷        ۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷////۹۹۹۹    ................................................................................  كردستان  

        ۱۰۰۶۲۱۰۰۶۲۱۰۰۶۲۱۰۰۶۲////۹۹۹۹        ۱۰۰۲۶۱۰۰۲۶۱۰۰۲۶۱۰۰۲۶////۹۹۹۹        ۶۸۹۰۶۸۹۰۶۸۹۰۶۸۹۰////۱۱۱۱        ۹۲۸۳۹۲۸۳۹۲۸۳۹۲۸۳////۴۴۴۴        ۸۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷۱////۱۱۱۱    .....................................................................................  كرمان  

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

        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸////۶۶۶۶    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                        1390 سال در فصول و) چرخ نشده(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو 38

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۵۶۹۵۵۶۹۵۵۶۹۵۵۶۹۵////۶۶۶۶        ۴۸۵۲۴۸۵۲۴۸۵۲۴۸۵۲////۹۹۹۹        ۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲////۵۵۵۵        ۳۹۹۶۳۹۹۶۳۹۹۶۳۹۹۶////۰۰۰۰        ۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۷////۰۰۰۰    ........................................................  كل كشور          

        ۵۳۲۵۵۳۲۵۵۳۲۵۵۳۲۵////۴۴۴۴        ۴۳۱۲۴۳۱۲۴۳۱۲۴۳۱۲////۴۴۴۴        ۳۹۳۳۳۹۳۳۳۹۳۳۳۹۳۳////۴۴۴۴        ۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۵۸////۹۹۹۹        ۴۴۵۴۴۴۵۴۴۴۵۴۴۴۵۴////۸۸۸۸    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۴۸۸۸۴۸۸۸۴۸۸۸۴۸۸۸////۴۴۴۴        ۳۸۵۶۳۸۵۶۳۸۵۶۳۸۵۶////۲۲۲۲        ۳۳۶۷۳۳۶۷۳۳۶۷۳۳۶۷////۵۵۵۵        ۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱////۸۸۸۸        ۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱////۱۱۱۱    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۴۴۶۰۴۴۶۰۴۴۶۰۴۴۶۰////۳۳۳۳        ۳۸۹۴۳۸۹۴۳۸۹۴۳۸۹۴////۲۲۲۲        ۳۷۲۲۳۷۲۲۳۷۲۲۳۷۲۲////۰۰۰۰        ۳۷۴۹۳۷۴۹۳۷۴۹۳۷۴۹////۴۴۴۴        ۳۹۳۲۳۹۳۲۳۹۳۲۳۹۳۲////۱۱۱۱    .....................................................................................  اردبيل  

        ۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳۱۳////۵۵۵۵        ۴۵۹۷۴۵۹۷۴۵۹۷۴۵۹۷////۶۶۶۶        ۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰////۶۶۶۶        ۳۶۱۹۳۶۱۹۳۶۱۹۳۶۱۹////۰۰۰۰        ۴۳۶۰۴۳۶۰۴۳۶۰۴۳۶۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  اصفهان 
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  قزوين  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  كرمان  
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        ××××        ××××        ۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴////۱۱۱۱        ۹۱۱۱۹۱۱۱۹۱۱۱۹۱۱۱////۱۱۱۱        ۴۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵۶////۱۱۱۱    ....................................................................................  لرستان  

        ۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰////۶۶۶۶    .................................................................................  مازندران  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .................................................................................  هرمزگان  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  يزد  

  



  95  1390در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                              1390 سال در فصول و) شسته نشده(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند 40

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۴۴۴۲۴۴۴۲۴۴۴۲۴۴۴۲////۸۸۸۸        ۱۱۹۵۸۱۱۹۵۸۱۱۹۵۸۱۱۹۵۸////۲۲۲۲        ۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۹////۸۸۸۸        ۷۰۵۸۷۰۵۸۷۰۵۸۷۰۵۸////۰۰۰۰    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۱۲۴۱۹۱۲۴۱۹۱۲۴۱۹۱۲۴۱۹////۴۴۴۴        ۱۲۷۳۰۱۲۷۳۰۱۲۷۳۰۱۲۷۳۰////۰۰۰۰        ۱۲۷۱۶۱۲۷۱۶۱۲۷۱۶۱۲۷۱۶////۲۲۲۲    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۵۳۰۹۱۵۳۰۹۱۵۳۰۹۱۵۳۰۹////۸۸۸۸        ۸۵۹۰۸۵۹۰۸۵۹۰۸۵۹۰////۷۷۷۷        ۹۵۷۸۹۵۷۸۹۵۷۸۹۵۷۸////۵۵۵۵    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۱۵۰۳۰۱۵۰۳۰۱۵۰۳۰۱۵۰۳۰////۶۶۶۶        ۱۴۷۵۶۱۴۷۵۶۱۴۷۵۶۱۴۷۵۶////۱۱۱۱        ۱۴۲۰۰۱۴۲۰۰۱۴۲۰۰۱۴۲۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۲۸۷۱۴۲۸۷۱۴۲۸۷۱۴۲۸۷////۳۳۳۳    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷////۲۲۲۲        ۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷////۲۲۲۲    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۳۷۷۷۳۷۷۷۳۷۷۷۳۷۷۷////۸۸۸۸        ××××        ۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹////۲۲۲۲    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ××××        ۷۸۰۲۷۸۰۲۷۸۰۲۷۸۰۲////۳۳۳۳        ۷۸۰۲۷۸۰۲۷۸۰۲۷۸۰۲////۳۳۳۳    ........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ××××        ۴۲۴۳۴۲۴۳۴۲۴۳۴۲۴۳////۱۱۱۱        ۴۲۴۳۴۲۴۳۴۲۴۳۴۲۴۳////۱۱۱۱    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۱۱۷۷۶۱۱۷۷۶۱۱۷۷۶۱۱۷۷۶////۰۰۰۰        ۸۸۴۱۸۸۴۱۸۸۴۱۸۸۴۱////۰۰۰۰        ۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰////۳۳۳۳    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰////۵۵۵۵        ۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰////۵۵۵۵     ......................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ۲۹۳۲۲۹۳۲۲۹۳۲۲۹۳۲////۶۶۶۶        ۲۹۳۲۲۹۳۲۲۹۳۲۲۹۳۲////۶۶۶۶    ......................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ۶۳۰۰۶۳۰۰۶۳۰۰۶۳۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۰۰۶۳۰۰۶۳۰۰۶۳۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ۵۲۸۶۵۲۸۶۵۲۸۶۵۲۸۶////۳۳۳۳        ۵۲۸۶۵۲۸۶۵۲۸۶۵۲۸۶////۳۳۳۳    ................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۴۷۱۵۱۴۷۱۵۱۴۷۱۵۱۴۷۱۵////۹۹۹۹        ۱۴۷۱۵۱۴۷۱۵۱۴۷۱۵۱۴۷۱۵////۹۹۹۹    ......................................................................................  زنجان  
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        ××××        ۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۵۴۱۶۵۴۱۶۵۴۱۶۵۴۱////۳۳۳۳        ۸۵۵۷۸۵۵۷۸۵۵۷۸۵۵۷////۷۷۷۷        ۶۸۷۷۶۸۷۷۶۸۷۷۶۸۷۷////۶۶۶۶          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ××××        ××××        ۸۴۳۲۸۴۳۲۸۴۳۲۸۴۳۲////۲۲۲۲        ۸۴۳۲۸۴۳۲۸۴۳۲۸۴۳۲////۲۲۲۲    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ××××        ۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸////۸۸۸۸        ۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸////۸۸۸۸    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۳۰۷۶۳۰۷۶۳۰۷۶۳۰۷۶////۷۷۷۷        ××××        ۳۰۷۶۳۰۷۶۳۰۷۶۳۰۷۶////۷۷۷۷    ............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۵۸۸۳۵۸۸۳۵۸۸۳۵۸۸۳////۹۹۹۹        ۵۸۸۳۵۸۸۳۵۸۸۳۵۸۸۳////۹۹۹۹    ................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۱۴۷۳۳۱۴۷۳۳۱۴۷۳۳۱۴۷۳۳////۵۵۵۵        ۱۱۸۱۴۱۱۸۱۴۱۱۸۱۴۱۱۸۱۴////۵۵۵۵        ۱۲۷۷۲۱۲۷۷۲۱۲۷۷۲۱۲۷۷۲////۹۹۹۹    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵۱۱۲۸۵////۷۷۷۷        ۸۲۴۷۸۲۴۷۸۲۴۷۸۲۴۷////۱۱۱۱        ۸۳۶۱۸۳۶۱۸۳۶۱۸۳۶۱////۲۲۲۲    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۸۲۴۸۸۲۴۸۸۲۴۸۸۲////۴۴۴۴        ۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۰۰۰۰    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

        ××××        ۲۴۲۵۰۲۴۲۵۰۲۴۲۵۰۲۴۲۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲////۵۵۵۵        ۹۹۵۸۹۹۵۸۹۹۵۸۹۹۵۸////۳۳۳۳    ......................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ۸۵۰۰۸۵۰۰۸۵۰۰۸۵۰۰////۰۰۰۰        ۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶////۲۲۲۲        ۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲////۶۶۶۶    ....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۱۷۹۵۱۷۹۵۱۷۹۵۱۷۹۵////۳۳۳۳        ××××        ۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳۲////۹۹۹۹        ۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲۳////۱۱۱۱    .................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴////۶۶۶۶        ۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴۷۰۱۴////۶۶۶۶    ....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ××××        ۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳////۲۲۲۲        ۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳////۲۲۲۲    ....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۷۳۸۸۷۳۸۸۷۳۸۸۷۳۸۸////۹۹۹۹        ۸۲۲۵۸۲۲۵۸۲۲۵۸۲۲۵////۱۱۱۱        ۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸////۵۵۵۵    ...........................................................................................  يزد  

  



  1390در مناطق روستايي كشور  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  96

 

  )ريال(                                                                 1390 سال فصول وـ متوسط هزينه شخم يك هكتار زمين آبي با تراكتور در 41

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۵۳۸۸۲۳۵۳۸۸۲۳۵۳۸۸۲۳۵۳۸۸۲۳////۶۶۶۶        ۴۸۵۸۲۲۴۸۵۸۲۲۴۸۵۸۲۲۴۸۵۸۲۲////۸۸۸۸        ۴۹۱۸۳۲۴۹۱۸۳۲۴۹۱۸۳۲۴۹۱۸۳۲////۷۷۷۷        ۵۰۱۰۴۴۵۰۱۰۴۴۵۰۱۰۴۴۵۰۱۰۴۴////۹۹۹۹        ۴۹۷۵۵۱۴۹۷۵۵۱۴۹۷۵۵۱۴۹۷۵۵۱////۲۲۲۲    ........................................................  كل كشور          

        ۹۳۲۴۵۰۹۳۲۴۵۰۹۳۲۴۵۰۹۳۲۴۵۰////۴۴۴۴        ۸۶۶۲۳۶۸۶۶۲۳۶۸۶۶۲۳۶۸۶۶۲۳۶////۹۹۹۹        ۹۷۷۹۸۲۹۷۷۹۸۲۹۷۷۹۸۲۹۷۷۹۸۲////۷۷۷۷        ۶۴۰۱۶۶۶۴۰۱۶۶۶۴۰۱۶۶۶۴۰۱۶۶////۲۲۲۲        ۸۱۹۴۷۱۸۱۹۴۷۱۸۱۹۴۷۱۸۱۹۴۷۱////۹۹۹۹    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۶۹۰۹۹۱۶۹۰۹۹۱۶۹۰۹۹۱۶۹۰۹۹۱////۶۶۶۶        ۵۶۰۹۱۲۵۶۰۹۱۲۵۶۰۹۱۲۵۶۰۹۱۲////۱۱۱۱        ۶۱۳۰۲۷۶۱۳۰۲۷۶۱۳۰۲۷۶۱۳۰۲۷////۶۶۶۶        ۵۵۱۴۰۵۵۵۱۴۰۵۵۵۱۴۰۵۵۵۱۴۰۵////۱۱۱۱        ۵۷۷۸۴۴۵۷۷۸۴۴۵۷۷۸۴۴۵۷۷۸۴۴////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۴۶۶۶۶۶۴۶۶۶۶۶۴۶۶۶۶۶۴۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۴۲۹۸۶۰۴۲۹۸۶۰۴۲۹۸۶۰۴۲۹۸۶۰////۵۵۵۵        ۴۲۸۴۲۷۴۲۸۴۲۷۴۲۸۴۲۷۴۲۸۴۲۷////۶۶۶۶        ۴۰۹۷۹۳۴۰۹۷۹۳۴۰۹۷۹۳۴۰۹۷۹۳////۱۱۱۱        ۴۲۷۱۷۲۴۲۷۱۷۲۴۲۷۱۷۲۴۲۷۱۷۲////۷۷۷۷    .....................................................................................  اردبيل  

        ۶۵۶۳۶۶۶۵۶۳۶۶۶۵۶۳۶۶۶۵۶۳۶۶////۲۲۲۲        ۸۰۱۵۵۰۸۰۱۵۵۰۸۰۱۵۵۰۸۰۱۵۵۰////۹۹۹۹        ۷۸۴۵۱۵۷۸۴۵۱۵۷۸۴۵۱۵۷۸۴۵۱۵////۳۳۳۳        ۸۹۳۶۴۷۸۹۳۶۴۷۸۹۳۶۴۷۸۹۳۶۴۷////۶۶۶۶        ۸۳۰۰۶۹۸۳۰۰۶۹۸۳۰۰۶۹۸۳۰۰۶۹////۵۵۵۵    .....................................................................................  اصفهان 

        ۷۸۷۷۷۷۷۸۷۷۷۷۷۸۷۷۷۷۷۸۷۷۷۷////۸۸۸۸        ۷۹۷۸۷۲۷۹۷۸۷۲۷۹۷۸۷۲۷۹۷۸۷۲////۳۳۳۳        ۵۲۰۲۸۹۵۲۰۲۸۹۵۲۰۲۸۹۵۲۰۲۸۹////۹۹۹۹        ۵۷۹۲۸۹۵۷۹۲۸۹۵۷۹۲۸۹۵۷۹۲۸۹////۹۹۹۹        ۷۱۸۷۰۷۷۱۸۷۰۷۷۱۸۷۰۷۷۱۸۷۰۷////۹۹۹۹    ..........................................................................................   البرز

        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۰۹۲۰۲۸۰۹۲۰۲۸۰۹۲۰۲۸۰۹۲۰////۹۹۹۹        ۳۳۶۵۶۵۳۳۶۵۶۵۳۳۶۵۶۵۳۳۶۵۶۵////۷۷۷۷        ۲۴۶۳۰۴۲۴۶۳۰۴۲۴۶۳۰۴۲۴۶۳۰۴////۳۳۳۳        ۲۸۰۰۳۷۲۸۰۰۳۷۲۸۰۰۳۷۲۸۰۰۳۷////۲۲۲۲    ........................................................................................  ايالم  

        ۴۷۴۷۴۱۴۷۴۷۴۱۴۷۴۷۴۱۴۷۴۷۴۱////۵۵۵۵        ۴۱۳۱۴۲۴۱۳۱۴۲۴۱۳۱۴۲۴۱۳۱۴۲////۵۵۵۵        ۴۱۵۸۶۴۴۱۵۸۶۴۴۱۵۸۶۴۴۱۵۸۶۴////۷۷۷۷        ۳۳۹۵۹۸۳۳۹۵۹۸۳۳۹۵۹۸۳۳۹۵۹۸////۰۰۰۰        ۳۹۳۲۲۳۳۹۳۲۲۳۳۹۳۲۲۳۳۹۳۲۲۳////۰۰۰۰    ......................................................................................  بوشهر  

        ۵۴۰۸۲۶۵۴۰۸۲۶۵۴۰۸۲۶۵۴۰۸۲۶////۲۲۲۲        ۵۰۵۷۱۹۵۰۵۷۱۹۵۰۵۷۱۹۵۰۵۷۱۹////۹۹۹۹        ۴۵۵۵۷۰۴۵۵۵۷۰۴۵۵۵۷۰۴۵۵۵۷۰////۷۷۷۷        ۴۷۳۰۲۸۴۷۳۰۲۸۴۷۳۰۲۸۴۷۳۰۲۸////۰۰۰۰        ۴۹۳۸۵۲۴۹۳۸۵۲۴۹۳۸۵۲۴۹۳۸۵۲////۱۱۱۱    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۶۰۵۸۰۵۶۰۵۸۰۵۶۰۵۸۰۵۶۰۵۸۰۵////۵۵۵۵        ××××        ۵۹۰۷۵۸۵۹۰۷۵۸۵۹۰۷۵۸۵۹۰۷۵۸////۹۹۹۹        ۵۹۹۳۳۰۵۹۹۳۳۰۵۹۹۳۳۰۵۹۹۳۳۰////۳۳۳۳    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۴۲۸۴۲۷۴۲۸۴۲۷۴۲۸۴۲۷۴۲۸۴۲۷////۵۵۵۵        ۳۸۹۷۷۹۳۸۹۷۷۹۳۸۹۷۷۹۳۸۹۷۷۹////۱۱۱۱        ۴۱۷۵۱۰۴۱۷۵۱۰۴۱۷۵۱۰۴۱۷۵۱۰////۸۸۸۸        ۳۷۰۹۲۶۳۷۰۹۲۶۳۷۰۹۲۶۳۷۰۹۲۶////۴۴۴۴        ۳۸۹۸۹۸۳۸۹۸۹۸۳۸۹۸۹۸۳۸۹۸۹۸////۹۹۹۹     .......................................................................  جنوبيخراسان 

        ۳۴۰۱۵۰۳۴۰۱۵۰۳۴۰۱۵۰۳۴۰۱۵۰////۲۲۲۲        ۳۹۳۶۲۴۳۹۳۶۲۴۳۹۳۶۲۴۳۹۳۶۲۴////۰۰۰۰        ۴۰۹۹۹۶۴۰۹۹۹۶۴۰۹۹۹۶۴۰۹۹۹۶////۳۳۳۳        ۳۶۴۱۱۶۳۶۴۱۱۶۳۶۴۱۱۶۳۶۴۱۱۶////۶۶۶۶        ۳۷۸۵۸۴۳۷۸۵۸۴۳۷۸۵۸۴۳۷۸۵۸۴////۲۲۲۲    .......................................................................  رضويخراسان 

        ۳۷۷۶۰۸۳۷۷۶۰۸۳۷۷۶۰۸۳۷۷۶۰۸////۸۸۸۸        ۳۴۰۶۳۱۳۴۰۶۳۱۳۴۰۶۳۱۳۴۰۶۳۱////۷۷۷۷        ۳۶۷۴۹۵۳۶۷۴۹۵۳۶۷۴۹۵۳۶۷۴۹۵////۵۵۵۵        ۳۲۳۵۰۱۳۲۳۵۰۱۳۲۳۵۰۱۳۲۳۵۰۱////۳۳۳۳        ۳۴۲۶۷۳۳۴۲۶۷۳۳۴۲۶۷۳۳۴۲۶۷۳////۵۵۵۵    .......................................................................  شماليخراسان 

        ۳۶۹۸۹۶۳۶۹۸۹۶۳۶۹۸۹۶۳۶۹۸۹۶////۷۷۷۷        ۳۷۶۸۳۲۳۷۶۸۳۲۳۷۶۸۳۲۳۷۶۸۳۲////۳۳۳۳        ۳۶۷۵۴۶۳۶۷۵۴۶۳۶۷۵۴۶۳۶۷۵۴۶////۳۳۳۳        ۳۸۶۴۳۹۳۸۶۴۳۹۳۸۶۴۳۹۳۸۶۴۳۹////۱۱۱۱        ۳۷۲۸۶۲۳۷۲۸۶۲۳۷۲۸۶۲۳۷۲۸۶۲////۱۱۱۱    ................................................................................  خوزستان  

        ۴۵۹۰۱۱۴۵۹۰۱۱۴۵۹۰۱۱۴۵۹۰۱۱////۶۶۶۶        ۵۰۵۹۵۰۵۰۵۹۵۰۵۰۵۹۵۰۵۰۵۹۵۰////۰۰۰۰        ۴۳۶۴۲۶۴۳۶۴۲۶۴۳۶۴۲۶۴۳۶۴۲۶////۹۹۹۹        ۵۱۶۲۷۷۵۱۶۲۷۷۵۱۶۲۷۷۵۱۶۲۷۷////۶۶۶۶        ۴۹۶۴۶۹۴۹۶۴۶۹۴۹۶۴۶۹۴۹۶۴۶۹////۷۷۷۷    ......................................................................................  زنجان  

        ۴۴۳۵۲۹۴۴۳۵۲۹۴۴۳۵۲۹۴۴۳۵۲۹////۴۴۴۴        ××××        ۴۵۴۶۸۷۴۵۴۶۸۷۴۵۴۶۸۷۴۵۴۶۸۷////۵۵۵۵        ۴۰۱۱۷۸۴۰۱۱۷۸۴۰۱۱۷۸۴۰۱۱۷۸////۶۶۶۶        ۴۳۲۲۳۶۴۳۲۲۳۶۴۳۲۲۳۶۴۳۲۲۳۶////۴۴۴۴    ....................................................................................  سمنان  

        ۵۹۵۲۷۴۵۹۵۲۷۴۵۹۵۲۷۴۵۹۵۲۷۴////۱۱۱۱        ۴۷۵۵۱۸۴۷۵۵۱۸۴۷۵۵۱۸۴۷۵۵۱۸////۲۲۲۲        ۴۷۹۷۹۱۴۷۹۷۹۱۴۷۹۷۹۱۴۷۹۷۹۱////۷۷۷۷        ۴۰۷۹۶۴۴۰۷۹۶۴۴۰۷۹۶۴۴۰۷۹۶۴////۶۶۶۶        ۵۲۳۶۷۶۵۲۳۶۷۶۵۲۳۶۷۶۵۲۳۶۷۶////۷۷۷۷          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۴۴۶۸۹۵۴۴۶۸۹۵۴۴۶۸۹۵۴۴۶۸۹۵////۱۱۱۱        ۴۸۲۹۶۶۴۸۲۹۶۶۴۸۲۹۶۶۴۸۲۹۶۶////۶۶۶۶        ۴۶۲۴۵۶۴۶۲۴۵۶۴۶۲۴۵۶۴۶۲۴۵۶////۷۷۷۷        ۴۹۷۸۹۴۴۹۷۸۹۴۴۹۷۸۹۴۴۹۷۸۹۴////۱۱۱۱        ۴۸۲۸۰۷۴۸۲۸۰۷۴۸۲۸۰۷۴۸۲۸۰۷////۰۰۰۰    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۵۸۵۲۳۰۵۸۵۲۳۰۵۸۵۲۳۰۵۸۵۲۳۰////۲۲۲۲        ۵۶۴۳۷۸۵۶۴۳۷۸۵۶۴۳۷۸۵۶۴۳۷۸////۲۲۲۲        ۵۱۷۹۱۸۵۱۷۹۱۸۵۱۷۹۱۸۵۱۷۹۱۸////۹۹۹۹        ۵۴۸۰۱۷۵۴۸۰۱۷۵۴۸۰۱۷۵۴۸۰۱۷////۰۰۰۰    ......................................................................................  قزوين  

        ۴۷۵۴۶۸۴۷۵۴۶۸۴۷۵۴۶۸۴۷۵۴۶۸////۸۸۸۸        ۴۱۲۶۷۴۴۱۲۶۷۴۴۱۲۶۷۴۴۱۲۶۷۴////۰۰۰۰        ۴۵۴۴۹۷۴۵۴۴۹۷۴۵۴۴۹۷۴۵۴۴۹۷////۴۴۴۴        ۴۳۹۳۰۴۴۳۹۳۰۴۴۳۹۳۰۴۴۳۹۳۰۴////۵۵۵۵        ۴۴۰۷۴۳۴۴۰۷۴۳۴۴۰۷۴۳۴۴۰۷۴۳////۸۸۸۸    ............................................................................................  قم  

        ××××        ۵۷۰۰۳۶۵۷۰۰۳۶۵۷۰۰۳۶۵۷۰۰۳۶////۱۱۱۱        ۴۴۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۵۱۴۳۵۶۵۱۴۳۵۶۵۱۴۳۵۶۵۱۴۳۵////۲۲۲۲        ۶۰۵۵۶۱۶۰۵۵۶۱۶۰۵۵۶۱۶۰۵۵۶۱////۹۹۹۹    ................................................................................  كردستان  

        ۷۶۳۶۴۲۷۶۳۶۴۲۷۶۳۶۴۲۷۶۳۶۴۲////۲۲۲۲        ۶۶۵۵۷۶۶۶۵۵۷۶۶۶۵۵۷۶۶۶۵۵۷۶////۴۴۴۴        ۶۵۲۵۳۸۶۵۲۵۳۸۶۵۲۵۳۸۶۵۲۵۳۸////۹۹۹۹        ۶۶۸۵۵۱۶۶۸۵۵۱۶۶۸۵۵۱۶۶۸۵۵۱////۸۸۸۸        ۶۹۸۰۴۲۶۹۸۰۴۲۶۹۸۰۴۲۶۹۸۰۴۲////۱۱۱۱    .....................................................................................  كرمان  

        ۵۷۲۹۸۷۵۷۲۹۸۷۵۷۲۹۸۷۵۷۲۹۸۷////۰۰۰۰        ۴۰۱۴۲۹۴۰۱۴۲۹۴۰۱۴۲۹۴۰۱۴۲۹////۰۰۰۰        ۴۲۵۲۱۲۴۲۵۲۱۲۴۲۵۲۱۲۴۲۵۲۱۲////۵۵۵۵        ۴۶۳۱۷۷۴۶۳۱۷۷۴۶۳۱۷۷۴۶۳۱۷۷////۷۷۷۷        ۴۴۹۴۲۶۴۴۹۴۲۶۴۴۹۴۲۶۴۴۹۴۲۶////۱۱۱۱    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۴۶۲۵۰۰۴۶۲۵۰۰۴۶۲۵۰۰۴۶۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۴۲۸۶۹۲۴۲۸۶۹۲۴۲۸۶۹۲۴۲۸۶۹۲////۰۰۰۰        ۲۵۸۶۹۵۲۵۸۶۹۵۲۵۸۶۹۵۲۵۸۶۹۵////۷۷۷۷        ۴۱۱۰۵۹۴۱۱۰۵۹۴۱۱۰۵۹۴۱۱۰۵۹////۰۰۰۰    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۴۱۸۷۵۰۴۱۸۷۵۰۴۱۸۷۵۰۴۱۸۷۵۰////۰۰۰۰        ۳۱۰۷۱۴۳۱۰۷۱۴۳۱۰۷۱۴۳۱۰۷۱۴////۳۳۳۳        ۳۸۰۴۲۵۳۸۰۴۲۵۳۸۰۴۲۵۳۸۰۴۲۵////۱۱۱۱        ۴۰۵۳۳۲۴۰۵۳۳۲۴۰۵۳۳۲۴۰۵۳۳۲////۵۵۵۵    ...................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ۹۱۹۹۴۸۹۱۹۹۴۸۹۱۹۹۴۸۹۱۹۹۴۸////۲۲۲۲        ۹۱۹۹۴۸۹۱۹۹۴۸۹۱۹۹۴۸۹۱۹۹۴۸////۲۲۲۲    ......................................................................................  گيالن  

        ۳۰۷۸۹۴۳۰۷۸۹۴۳۰۷۸۹۴۳۰۷۸۹۴////۷۷۷۷        ۵۴۶۶۲۶۵۴۶۶۲۶۵۴۶۶۲۶۵۴۶۶۲۶////۳۳۳۳        ۴۲۰۷۰۷۴۲۰۷۰۷۴۲۰۷۰۷۴۲۰۷۰۷////۱۱۱۱        ۴۰۶۵۵۲۴۰۶۵۵۲۴۰۶۵۵۲۴۰۶۵۵۲////۵۵۵۵        ۴۹۰۷۶۰۴۹۰۷۶۰۴۹۰۷۶۰۴۹۰۷۶۰////۷۷۷۷    ....................................................................................  لرستان  

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

        ۵۴۰۳۰۷۵۴۰۳۰۷۵۴۰۳۰۷۵۴۰۳۰۷////۷۷۷۷        ۶۰۱۸۶۰۶۰۱۸۶۰۶۰۱۸۶۰۶۰۱۸۶۰////۸۸۸۸        ۶۰۰۹۶۶۶۰۰۹۶۶۶۰۰۹۶۶۶۰۰۹۶۶////۵۵۵۵        ۶۳۲۰۸۶۶۳۲۰۸۶۶۳۲۰۸۶۶۳۲۰۸۶////۵۵۵۵        ۶۰۸۷۵۲۶۰۸۷۵۲۶۰۸۷۵۲۶۰۸۷۵۲////۲۲۲۲    ....................................................................................  مركزي  

        ۴۹۶۲۵۰۴۹۶۲۵۰۴۹۶۲۵۰۴۹۶۲۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۰۸۷۷۱۸۰۸۷۷۱۸۰۸۷۷۱۸۰۸۷۷۱////۹۹۹۹        ۶۸۲۰۹۶۶۸۲۰۹۶۶۸۲۰۹۶۶۸۲۰۹۶////۸۸۸۸        ۷۱۳۸۱۵۷۱۳۸۱۵۷۱۳۸۱۵۷۱۳۸۱۵////۲۲۲۲     .................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۵۴۵۹۲۸۵۴۵۹۲۸۵۴۵۹۲۸۵۴۵۹۲۸////۹۹۹۹        ۵۷۶۳۲۸۵۷۶۳۲۸۵۷۶۳۲۸۵۷۶۳۲۸////۳۳۳۳        ۵۷۴۰۵۶۵۷۴۰۵۶۵۷۴۰۵۶۵۷۴۰۵۶////۸۸۸۸        ۵۶۴۲۸۰۵۶۴۲۸۰۵۶۴۲۸۰۵۶۴۲۸۰////۲۲۲۲    ....................................................................................  همدان  

        ۸۶۹۸۹۵۸۶۹۸۹۵۸۶۹۸۹۵۸۶۹۸۹۵////۰۰۰۰        ۹۷۷۴۸۳۹۷۷۴۸۳۹۷۷۴۸۳۹۷۷۴۸۳////۴۴۴۴        ۸۴۶۸۹۹۸۴۶۸۹۹۸۴۶۸۹۹۸۴۶۸۹۹////۴۴۴۴        ۸۳۶۶۹۹۸۳۶۶۹۹۸۳۶۶۹۹۸۳۶۶۹۹////۰۰۰۰        ۸۹۲۴۴۴۸۹۲۴۴۴۸۹۲۴۴۴۸۹۲۴۴۴////۷۷۷۷    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۳۵۸۸۳۹۳۵۸۸۳۹۳۵۸۸۳۹۳۵۸۸۳۹////۰۰۰۰        ۳۴۹۴۳۹۳۴۹۴۳۹۳۴۹۴۳۹۳۴۹۴۳۹////۹۹۹۹        ۴۰۵۶۱۰۴۰۵۶۱۰۴۰۵۶۱۰۴۰۵۶۱۰////۲۲۲۲        ۳۸۵۱۲۸۳۸۵۱۲۸۳۸۵۱۲۸۳۸۵۱۲۸////۶۶۶۶        ۳۶۴۶۹۷۳۶۴۶۹۷۳۶۴۶۹۷۳۶۴۶۹۷////۷۷۷۷    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۳۴۹۲۴۵۳۴۹۲۴۵۳۴۹۲۴۵۳۴۹۲۴۵////۳۳۳۳        ۲۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۱۳۹۶۴۴۱۳۹۶۴۴۱۳۹۶۴۴۱۳۹۶۴////۸۸۸۸        ۳۹۷۳۹۸۳۹۷۳۹۸۳۹۷۳۹۸۳۹۷۳۹۸////۹۹۹۹    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۶۸۸۲۳۵۶۸۸۲۳۵۶۸۸۲۳۵۶۸۸۲۳۵////۳۳۳۳        ۴۵۰۱۱۸۴۵۰۱۱۸۴۵۰۱۱۸۴۵۰۱۱۸////۳۳۳۳        ۴۷۷۳۰۷۴۷۷۳۰۷۴۷۷۳۰۷۴۷۷۳۰۷////۱۱۱۱        ۴۷۶۱۰۷۴۷۶۱۰۷۴۷۶۱۰۷۴۷۶۱۰۷////۲۲۲۲        ۴۷۱۸۲۲۴۷۱۸۲۲۴۷۱۸۲۲۴۷۱۸۲۲////۵۵۵۵    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۳۹۷۰۰۴۳۹۷۰۰۴۳۹۷۰۰۴۳۹۷۰۰۴////۵۵۵۵        ۴۰۶۲۷۳۴۰۶۲۷۳۴۰۶۲۷۳۴۰۶۲۷۳////۷۷۷۷        ۴۳۷۶۳۲۴۳۷۶۳۲۴۳۷۶۳۲۴۳۷۶۳۲////۴۴۴۴        ۴۰۳۳۵۹۴۰۳۳۵۹۴۰۳۳۵۹۴۰۳۳۵۹////۱۱۱۱    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۷۸۱۰۸۱۷۸۱۰۸۱۷۸۱۰۸۱۷۸۱۰۸۱////۱۱۱۱        ××××        ۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۳۱۷۰۷۷۳۱۷۰۷۷۳۱۷۰۷۷۳۱۷۰////۷۷۷۷    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................................   البرز
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        ۱۶۱۲۷۶۱۶۱۲۷۶۱۶۱۲۷۶۱۶۱۲۷۶////۰۰۰۰        ۱۴۴۴۳۶۱۴۴۴۳۶۱۴۴۴۳۶۱۴۴۴۳۶////۱۱۱۱        ۱۴۷۰۰۰۱۴۷۰۰۰۱۴۷۰۰۰۱۴۷۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۱۳۳۰۱۵۱۳۳۰۱۵۱۳۳۰۱۵۱۳۳۰////۹۹۹۹        ۱۴۸۲۸۵۱۴۸۲۸۵۱۴۸۲۸۵۱۴۸۲۸۵////۷۷۷۷    ........................................................................  رضويخراسان 

        ۱۹۳۳۶۹۱۹۳۳۶۹۱۹۳۳۶۹۱۹۳۳۶۹////۰۰۰۰        ۱۶۶۷۶۷۱۶۶۷۶۷۱۶۶۷۶۷۱۶۶۷۶۷////۷۷۷۷        ۱۵۴۶۱۵۱۵۴۶۱۵۱۵۴۶۱۵۱۵۴۶۱۵////۹۹۹۹        ۱۴۶۰۶۱۱۴۶۰۶۱۱۴۶۰۶۱۱۴۶۰۶۱////۳۳۳۳        ۱۶۴۷۳۴۱۶۴۷۳۴۱۶۴۷۳۴۱۶۴۷۳۴////۳۳۳۳    ........................................................................  شماليخراسان 

        ۱۸۷۵۱۴۱۸۷۵۱۴۱۸۷۵۱۴۱۸۷۵۱۴////۶۶۶۶        ۱۹۲۷۵۸۱۹۲۷۵۸۱۹۲۷۵۸۱۹۲۷۵۸////۸۸۸۸        ۱۸۱۸۱۰۱۸۱۸۱۰۱۸۱۸۱۰۱۸۱۸۱۰////۵۵۵۵        ۱۷۱۸۳۹۱۷۱۸۳۹۱۷۱۸۳۹۱۷۱۸۳۹////۷۷۷۷        ۱۸۵۹۵۱۱۸۵۹۵۱۱۸۵۹۵۱۱۸۵۹۵۱////۹۹۹۹    ................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۲۶۲۲۴۴۲۶۲۲۴۴۲۶۲۲۴۴۲۶۲۲۴۴////۹۹۹۹        ××××        ۲۷۲۶۸۹۲۷۲۶۸۹۲۷۲۶۸۹۲۷۲۶۸۹////۱۱۱۱        ۲۷۰۹۰۵۲۷۰۹۰۵۲۷۰۹۰۵۲۷۰۹۰۵////۹۹۹۹    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۷۱۷۶۴۱۷۱۷۶۴۱۷۱۷۶۴۱۷۱۷۶۴////۷۷۷۷        ۱۷۱۷۶۴۱۷۱۷۶۴۱۷۱۷۶۴۱۷۱۷۶۴////۷۷۷۷    ....................................................................................  سمنان  

        ۵۸۵۶۱۰۵۸۵۶۱۰۵۸۵۶۱۰۵۸۵۶۱۰////۳۳۳۳        ۳۴۹۳۹۶۳۴۹۳۹۶۳۴۹۳۹۶۳۴۹۳۹۶////۶۶۶۶        ××××        ۳۱۲۰۵۶۳۱۲۰۵۶۳۱۲۰۵۶۳۱۲۰۵۶////۷۷۷۷        ۴۹۰۰۹۸۴۹۰۰۹۸۴۹۰۰۹۸۴۹۰۰۹۸////۲۲۲۲          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۶۷۶۸۸۲۶۷۶۸۸۲۶۷۶۸۸۲۶۷۶۸۸////۷۷۷۷        ۲۴۵۹۷۹۲۴۵۹۷۹۲۴۵۹۷۹۲۴۵۹۷۹////۴۴۴۴        ۲۴۰۸۲۱۲۴۰۸۲۱۲۴۰۸۲۱۲۴۰۸۲۱////۵۵۵۵        ۲۴۸۳۰۴۲۴۸۳۰۴۲۴۸۳۰۴۲۴۸۳۰۴////۳۳۳۳        ۲۴۶۸۳۳۲۴۶۸۳۳۲۴۶۸۳۳۲۴۶۸۳۳////۷۷۷۷    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۶۳۵۴۴۲۶۳۵۴۴۲۶۳۵۴۴۲۶۳۵۴۴////۶۶۶۶        ۲۶۶۶۶۶۲۶۶۶۶۶۲۶۶۶۶۶۲۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۲۶۰۳۳۹۲۶۰۳۳۹۲۶۰۳۳۹۲۶۰۳۳۹////۸۸۸۸        ۲۶۲۴۴۱۲۶۲۴۴۱۲۶۲۴۴۱۲۶۲۴۴۱////۳۳۳۳    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۱۲۰۳۰۰۱۲۰۳۰۰۱۲۰۳۰۰۱۲۰۳۰۰////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۱۲۰۳۰۰۱۲۰۳۰۰۱۲۰۳۰۰۱۲۰۳۰۰////۶۶۶۶    ............................................................................................  قم  

        ××××        ۱۷۶۱۰۵۱۷۶۱۰۵۱۷۶۱۰۵۱۷۶۱۰۵////۹۹۹۹        ××××        ۱۷۰۲۸۳۱۷۰۲۸۳۱۷۰۲۸۳۱۷۰۲۸۳////۰۰۰۰        ۱۷۵۱۳۳۱۷۵۱۳۳۱۷۵۱۳۳۱۷۵۱۳۳////۹۹۹۹    ................................................................................  كردستان  

        ۶۳۳۳۷۶۶۳۳۳۷۶۶۳۳۳۷۶۶۳۳۳۷۶////۵۵۵۵        ۵۰۹۶۲۲۵۰۹۶۲۲۵۰۹۶۲۲۵۰۹۶۲۲////۷۷۷۷        ۵۱۹۷۶۵۵۱۹۷۶۵۵۱۹۷۶۵۵۱۹۷۶۵////۶۶۶۶        ۴۸۲۸۳۳۴۸۲۸۳۳۴۸۲۸۳۳۴۸۲۸۳۳////۰۰۰۰        ۵۶۴۸۷۷۵۶۴۸۷۷۵۶۴۸۷۷۵۶۴۸۷۷////۲۲۲۲    .....................................................................................  كرمان  

        ۲۶۲۸۵۷۲۶۲۸۵۷۲۶۲۸۵۷۲۶۲۸۵۷////۱۱۱۱        ۲۷۵۳۰۰۲۷۵۳۰۰۲۷۵۳۰۰۲۷۵۳۰۰////۷۷۷۷        ۲۴۸۶۴۸۲۴۸۶۴۸۲۴۸۶۴۸۲۴۸۶۴۸////۶۶۶۶        ۲۶۵۷۵۸۲۶۵۷۵۸۲۶۵۷۵۸۲۶۵۷۵۸////۸۸۸۸        ۲۶۹۴۳۱۲۶۹۴۳۱۲۶۹۴۳۱۲۶۹۴۳۱////۴۴۴۴    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۱۵۴۰۰۰۱۵۴۰۰۰۱۵۴۰۰۰۱۵۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۹۴۵۵۲۸۹۴۵۵۲۸۹۴۵۵۲۸۹۴۵۵////۸۸۸۸        ۲۰۰۲۷۸۲۰۰۲۷۸۲۰۰۲۷۸۲۰۰۲۷۸////۲۲۲۲        ۲۰۳۱۲۵۲۰۳۱۲۵۲۰۳۱۲۵۲۰۳۱۲۵////۰۰۰۰    ...................................................................................  گلستان  

        ۹۱۱۰۴۹۹۱۱۰۴۹۹۱۱۰۴۹۹۱۱۰۴۹////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۸۰۷۹۳۶۸۰۷۹۳۶۸۰۷۹۳۶۸۰۷۹۳۶////۵۵۵۵        ۸۲۵۴۹۳۸۲۵۴۹۳۸۲۵۴۹۳۸۲۵۴۹۳////۹۹۹۹    ......................................................................................  گيالن  

        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۵۴۳۹۲۲۵۴۳۹۲۲۵۴۳۹۲۲۵۴۳۹////۹۹۹۹        ۲۲۷۱۴۲۲۲۷۱۴۲۲۲۷۱۴۲۲۲۷۱۴۲////۹۹۹۹        ۲۳۰۳۷۳۲۳۰۳۷۳۲۳۰۳۷۳۲۳۰۳۷۳////۸۸۸۸        ۲۲۶۸۵۱۲۲۶۸۵۱۲۲۶۸۵۱۲۲۶۸۵۱////۹۹۹۹    ....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۲۷۰۷۱۰۲۷۰۷۱۰۲۷۰۷۱۰۲۷۰۷۱۰////۵۵۵۵        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۱۶۰۷۱۲۱۶۰۷۱۲۱۶۰۷۱۲۱۶۰۷۱////۴۴۴۴        ۲۶۴۸۲۲۲۶۴۸۲۲۲۶۴۸۲۲۲۶۴۸۲۲////۹۹۹۹    ....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۲۱۷۶۳۴۲۱۷۶۳۴۲۱۷۶۳۴۲۱۷۶۳۴////۹۹۹۹        ××××        ۲۰۵۳۵۷۲۰۵۳۵۷۲۰۵۳۵۷۲۰۵۳۵۷////۱۱۱۱        ۲۱۵۴۹۳۲۱۵۴۹۳۲۱۵۴۹۳۲۱۵۴۹۳////۶۶۶۶    ....................................................................................  همدان  

        ۴۳۷۲۴۸۴۳۷۲۴۸۴۳۷۲۴۸۴۳۷۲۴۸////۵۵۵۵        ۴۹۳۰۳۵۴۹۳۰۳۵۴۹۳۰۳۵۴۹۳۰۳۵////۷۷۷۷        ۵۱۶۳۵۹۵۱۶۳۵۹۵۱۶۳۵۹۵۱۶۳۵۹////۴۴۴۴        ۴۹۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۰۹۷۲۴۸۰۹۷۲۴۸۰۹۷۲۴۸۰۹۷۲////۷۷۷۷    ...........................................................................................  يزد  

  



  99  1390در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                             1390 سال ـ متوسط هزينه ديسك يك هكتار زمين ديم با تراكتور در فصول و44

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۱۵۵۴۰۲۱۵۵۴۰۲۱۵۵۴۰۲۱۵۵۴۰۲////۳۳۳۳        ۱۸۵۳۳۸۱۸۵۳۳۸۱۸۵۳۳۸۱۸۵۳۳۸////۹۹۹۹        ۲۲۵۷۸۰۲۲۵۷۸۰۲۲۵۷۸۰۲۲۵۷۸۰////۸۸۸۸        ۱۹۷۷۳۹۱۹۷۷۳۹۱۹۷۷۳۹۱۹۷۷۳۹////۱۱۱۱        ۱۸۲۲۳۰۱۸۲۲۳۰۱۸۲۲۳۰۱۸۲۲۳۰////۷۷۷۷    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ۳۹۰۹۴۳۳۹۰۹۴۳۳۹۰۹۴۳۳۹۰۹۴۳////۴۴۴۴        ۳۹۰۹۴۳۳۹۰۹۴۳۳۹۰۹۴۳۳۹۰۹۴۳////۴۴۴۴    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۲۵۲۳۸۱۲۵۲۳۸۱۲۵۲۳۸۱۲۵۲۳۸۱////۰۰۰۰        ۲۱۸۷۸۸۲۱۸۷۸۸۲۱۸۷۸۸۲۱۸۷۸۸////۲۲۲۲        ××××        ۲۳۱۹۱۶۲۳۱۹۱۶۲۳۱۹۱۶۲۳۱۹۱۶////۹۹۹۹    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۲۰۵۲۶۳۲۰۵۲۶۳۲۰۵۲۶۳۲۰۵۲۶۳////۲۲۲۲        ۲۸۸۴۶۱۲۸۸۴۶۱۲۸۸۴۶۱۲۸۸۴۶۱////۵۵۵۵        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۱۴۱۲۲۳۱۴۱۲۲۳۱۴۱۲۲۳۱۴۱۲////۶۶۶۶    .....................................................................................  اردبيل  

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

        ××××        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ۱۷۸۴۷۲۱۷۸۴۷۲۱۷۸۴۷۲۱۷۸۴۷۲////۰۰۰۰        ××××        ۱۴۲۰۱۵۱۴۲۰۱۵۱۴۲۰۱۵۱۴۲۰۱۵////۲۲۲۲        ۱۶۶۱۷۹۱۶۶۱۷۹۱۶۶۱۷۹۱۶۶۱۷۹////۵۵۵۵    ........................................................................................  ايالم  

        ۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۶۷۱۷۷۲۶۷۱۷۷۲۶۷۱۷۷۲۶۷۱۷۷////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۶۶۳۳۱۲۶۶۳۳۱۲۶۶۳۳۱۲۶۶۳۳۱////۸۸۸۸    ......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۲۶۷۹۶۱۲۶۷۹۶۱۲۶۷۹۶۱۲۶۷۹۶۱////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۲۶۷۹۶۱۲۶۷۹۶۱۲۶۷۹۶۱۲۶۷۹۶۱////۲۲۲۲    ......................................................................................  تهران  

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

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

        ۱۴۴۴۰۱۱۴۴۴۰۱۱۴۴۴۰۱۱۴۴۴۰۱////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ۱۴۴۴۰۱۱۴۴۴۰۱۱۴۴۴۰۱۱۴۴۴۰۱////۷۷۷۷    .......................................................................  رضويخراسان 

        ۱۶۹۴۷۷۱۶۹۴۷۷۱۶۹۴۷۷۱۶۹۴۷۷////۱۱۱۱        ۱۶۶۲۵۱۱۶۶۲۵۱۱۶۶۲۵۱۱۶۶۲۵۱////۵۵۵۵        ××××        ۱۱۵۹۵۴۱۱۵۹۵۴۱۱۵۹۵۴۱۱۵۹۵۴////۳۳۳۳        ۱۶۲۷۶۲۱۶۲۷۶۲۱۶۲۷۶۲۱۶۲۷۶۲////۱۱۱۱    .......................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ××××        ××××        ۲۳۳۹۶۲۲۳۳۹۶۲۲۳۳۹۶۲۲۳۳۹۶۲////۳۳۳۳        ۲۳۳۹۶۲۲۳۳۹۶۲۲۳۳۹۶۲۲۳۳۹۶۲////۳۳۳۳    ......................................................................................  زنجان  

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

        ××××        ××××        ××××        ۳۲۰۶۸۹۳۲۰۶۸۹۳۲۰۶۸۹۳۲۰۶۸۹////۷۷۷۷        ۳۲۰۶۸۹۳۲۰۶۸۹۳۲۰۶۸۹۳۲۰۶۸۹////۷۷۷۷          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۲۰۹۱۲۲۲۰۹۱۲۲۲۰۹۱۲۲۲۰۹۱۲////۵۵۵۵        ۲۱۴۹۴۵۲۱۴۹۴۵۲۱۴۹۴۵۲۱۴۹۴۵////۷۷۷۷    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۵۸۸۲۳۲۵۸۸۲۳۲۵۸۸۲۳۲۵۸۸۲۳////۵۵۵۵        ۲۵۰۴۲۰۲۵۰۴۲۰۲۵۰۴۲۰۲۵۰۴۲۰////۲۲۲۲    ......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ۱۳۲۷۸۲۱۳۲۷۸۲۱۳۲۷۸۲۱۳۲۷۸۲////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۳۲۷۸۲۱۳۲۷۸۲۱۳۲۷۸۲۱۳۲۷۸۲////۷۷۷۷    ................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  كرمان  
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        ××××        ۵۲۱۷۱۷۵۲۱۷۱۷۵۲۱۷۱۷۵۲۱۷۱۷////۲۲۲۲        ۴۸۹۰۹۰۴۸۹۰۹۰۴۸۹۰۹۰۴۸۹۰۹۰////۲۲۲۲        ××××        ۴۸۹۳۶۸۴۸۹۳۶۸۴۸۹۳۶۸۴۸۹۳۶۸////۴۴۴۴    ....................................................................................  همدان  

        ××××        ۹۷۵۰۷۳۹۷۵۰۷۳۹۷۵۰۷۳۹۷۵۰۷۳////۷۷۷۷        ××××        ۸۴۳۰۵۱۸۴۳۰۵۱۸۴۳۰۵۱۸۴۳۰۵۱////۴۴۴۴        ۸۸۷۷۶۲۸۸۷۷۶۲۸۸۷۷۶۲۸۸۷۷۶۲////۲۲۲۲    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۱۷۷۲۶۰۱۷۷۲۶۰۱۷۷۲۶۰۱۷۷۲۶۰////۳۳۳۳        ۲۰۷۵۹۲۲۰۷۵۹۲۲۰۷۵۹۲۲۰۷۵۹۲////۷۷۷۷        ۱۷۸۶۱۳۱۷۸۶۱۳۱۷۸۶۱۳۱۷۸۶۱۳////۳۳۳۳        ۱۶۷۷۸۸۱۶۷۷۸۸۱۶۷۷۸۸۱۶۷۷۸۸////۳۳۳۳        ۱۸۳۵۰۹۱۸۳۵۰۹۱۸۳۵۰۹۱۸۳۵۰۹////۶۶۶۶    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۲۵۴۵۳۸۲۵۴۵۳۸۲۵۴۵۳۸۲۵۴۵۳۸////۷۷۷۷        ۲۴۸۳۹۸۲۴۸۳۹۸۲۴۸۳۹۸۲۴۸۳۹۸////۳۳۳۳        ××××        ۲۵۲۴۴۱۲۵۲۴۴۱۲۵۲۴۴۱۲۵۲۴۴۱////۳۳۳۳    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۱۴۰۵۵۵۱۴۰۵۵۵۱۴۰۵۵۵۱۴۰۵۵۵////۹۹۹۹        ۱۸۴۵۸۲۱۸۴۵۸۲۱۸۴۵۸۲۱۸۴۵۸۲////۷۷۷۷        ××××        ۱۴۵۲۸۶۱۴۵۲۸۶۱۴۵۲۸۶۱۴۵۲۸۶////۱۱۱۱    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۲۱۸۲۵۶۲۱۸۲۵۶۲۱۸۲۵۶۲۱۸۲۵۶////۱۱۱۱        ××××        ۲۱۸۲۵۶۲۱۸۲۵۶۲۱۸۲۵۶۲۱۸۲۵۶////۱۱۱۱    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۹۶۲۷۱۱۹۶۲۷۱۱۹۶۲۷۱۱۹۶۲۷۱////۷۷۷۷        ۲۱۵۷۸۴۲۱۵۷۸۴۲۱۵۷۸۴۲۱۵۷۸۴////۸۸۸۸        ۲۳۴۵۲۴۲۳۴۵۲۴۲۳۴۵۲۴۲۳۴۵۲۴////۱۱۱۱        ۲۱۳۹۱۳۲۱۳۹۱۳۲۱۳۹۱۳۲۱۳۹۱۳////۱۱۱۱    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۱۸۲۶۵۱۱۸۲۶۵۱۱۸۲۶۵۱۱۸۲۶۵۱////۵۵۵۵        ۱۷۸۷۵۶۱۷۸۷۵۶۱۷۸۷۵۶۱۷۸۷۵۶////۵۵۵۵        ۱۸۴۰۳۶۱۸۴۰۳۶۱۸۴۰۳۶۱۸۴۰۳۶////۹۹۹۹        ۱۸۱۳۰۱۱۸۱۳۰۱۱۸۱۳۰۱۱۸۱۳۰۱////۳۳۳۳    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۲۱۵۲۱۸۲۱۵۲۱۸۲۱۵۲۱۸۲۱۵۲////۶۶۶۶        ۱۹۳۲۶۸۱۹۳۲۶۸۱۹۳۲۶۸۱۹۳۲۶۸////۲۲۲۲    ........................................................................................  ايالم  

        ۱۸۶۷۴۵۱۸۶۷۴۵۱۸۶۷۴۵۱۸۶۷۴۵////۵۵۵۵        ۲۳۶۷۹۲۲۳۶۷۹۲۲۳۶۷۹۲۲۳۶۷۹۲////۸۸۸۸        ۲۶۸۵۴۹۲۶۸۵۴۹۲۶۸۵۴۹۲۶۸۵۴۹////۸۸۸۸        ۱۳۸۸۵۱۱۳۸۸۵۱۱۳۸۸۵۱۱۳۸۸۵۱////۴۴۴۴        ۱۹۵۸۲۴۱۹۵۸۲۴۱۹۵۸۲۴۱۹۵۸۲۴////۰۰۰۰    ......................................................................................  بوشهر  

        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۹۲۳۳۱۸۹۲۳۳۱۸۹۲۳۳۱۸۹۲۳۳////۹۹۹۹        ۱۶۱۵۱۳۱۶۱۵۱۳۱۶۱۵۱۳۱۶۱۵۱۳////۹۹۹۹        ۱۷۳۵۰۵۱۷۳۵۰۵۱۷۳۵۰۵۱۷۳۵۰۵////۹۹۹۹        ۱۷۳۶۳۶۱۷۳۶۳۶۱۷۳۶۳۶۱۷۳۶۳۶////۲۲۲۲    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ۱۹۱۹۸۴۱۹۱۹۸۴۱۹۱۹۸۴۱۹۱۹۸۴////۴۴۴۴        ۲۰۵۰۴۹۲۰۵۰۴۹۲۰۵۰۴۹۲۰۵۰۴۹////۳۳۳۳        ××××        ۱۹۹۹۹۴۱۹۹۹۹۴۱۹۹۹۹۴۱۹۹۹۹۴////۰۰۰۰    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۱۳۶۴۸۶۱۳۶۴۸۶۱۳۶۴۸۶۱۳۶۴۸۶////۲۲۲۲        ۱۶۸۲۴۷۱۶۸۲۴۷۱۶۸۲۴۷۱۶۸۲۴۷////۶۶۶۶        ۱۳۸۰۸۲۱۳۸۰۸۲۱۳۸۰۸۲۱۳۸۰۸۲////۲۲۲۲        ۱۵۹۵۷۸۱۵۹۵۷۸۱۵۹۵۷۸۱۵۹۵۷۸////۶۶۶۶     .......................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۱۴۴۲۵۹۱۴۴۲۵۹۱۴۴۲۵۹۱۴۴۲۵۹////۹۹۹۹        ۱۲۵۹۴۱۱۲۵۹۴۱۱۲۵۹۴۱۱۲۵۹۴۱////۹۹۹۹        ۱۴۷۲۵۶۱۴۷۲۵۶۱۴۷۲۵۶۱۴۷۲۵۶////۱۱۱۱        ۱۳۰۷۹۵۱۳۰۷۹۵۱۳۰۷۹۵۱۳۰۷۹۵////۳۳۳۳    .......................................................................  رضويخراسان 

        ۱۵۱۵۰۹۱۵۱۵۰۹۱۵۱۵۰۹۱۵۱۵۰۹////۴۴۴۴        ۱۶۴۲۳۳۱۶۴۲۳۳۱۶۴۲۳۳۱۶۴۲۳۳////۹۹۹۹        ۲۲۲۵۸۸۲۲۲۵۸۸۲۲۲۵۸۸۲۲۲۵۸۸////۷۷۷۷        ۲۱۴۷۲۰۲۱۴۷۲۰۲۱۴۷۲۰۲۱۴۷۲۰////۹۹۹۹        ۲۰۷۰۵۲۲۰۷۰۵۲۲۰۷۰۵۲۲۰۷۰۵۲////۳۳۳۳    .......................................................................  شماليخراسان 

        ۱۷۴۸۶۱۱۷۴۸۶۱۱۷۴۸۶۱۱۷۴۸۶۱////۰۰۰۰        ۱۵۶۶۴۶۱۵۶۶۴۶۱۵۶۶۴۶۱۵۶۶۴۶////۰۰۰۰        ۱۳۸۴۹۳۱۳۸۴۹۳۱۳۸۴۹۳۱۳۸۴۹۳////۹۹۹۹        ۱۵۶۹۸۱۱۵۶۹۸۱۱۵۶۹۸۱۱۵۶۹۸۱////۴۴۴۴        ۱۶۲۳۸۵۱۶۲۳۸۵۱۶۲۳۸۵۱۶۲۳۸۵////۶۶۶۶    ................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۲۵۶۸۳۰۲۵۶۸۳۰۲۵۶۸۳۰۲۵۶۸۳۰////۷۷۷۷        ۲۵۲۶۹۹۲۵۲۶۹۹۲۵۲۶۹۹۲۵۲۶۹۹////۵۵۵۵        ××××        ۲۵۴۲۷۲۲۵۴۲۷۲۲۵۴۲۷۲۲۵۴۲۷۲////۸۸۸۸    ......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۱۷۷۱۷۳۱۷۷۱۷۳۱۷۷۱۷۳۱۷۷۱۷۳////۹۹۹۹        ۱۶۶۴۲۱۱۶۶۴۲۱۱۶۶۴۲۱۱۶۶۴۲۱////۹۹۹۹        ۱۵۹۴۶۹۱۵۹۴۶۹۱۵۹۴۶۹۱۵۹۴۶۹////۲۲۲۲        ۱۶۵۷۴۹۱۶۵۷۴۹۱۶۵۷۴۹۱۶۵۷۴۹////۵۵۵۵    ....................................................................................  سمنان  

        ۱۴۱۲۵۶۱۴۱۲۵۶۱۴۱۲۵۶۱۴۱۲۵۶////۸۸۸۸        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۰۳۲۷۱۳۰۳۲۷۱۳۰۳۲۷۱۳۰۳۲۷////۹۹۹۹        ××××        ۱۳۵۲۸۷۱۳۵۲۸۷۱۳۵۲۸۷۱۳۵۲۸۷////۱۱۱۱          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۵۵۵۵        ۲۱۲۱۰۸۲۱۲۱۰۸۲۱۲۱۰۸۲۱۲۱۰۸////۲۲۲۲        ۱۶۷۹۳۱۱۶۷۹۳۱۱۶۷۹۳۱۱۶۷۹۳۱////۹۹۹۹        ۱۹۷۴۰۱۱۹۷۴۰۱۱۹۷۴۰۱۱۹۷۴۰۱////۱۱۱۱        ۱۷۹۳۹۷۱۷۹۳۹۷۱۷۹۳۹۷۱۷۹۳۹۷////۴۴۴۴    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۶۹۱۷۸۲۶۹۱۷۸۲۶۹۱۷۸۲۶۹۱۷۸////۴۴۴۴        ۲۱۹۴۵۱۲۱۹۴۵۱۲۱۹۴۵۱۲۱۹۴۵۱////۸۸۸۸        ۲۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۴۳۲۳۲۴۴۳۲۳۲۴۴۳۲۳۲۴۴۳۲۳////۷۷۷۷    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۲۶۶۱۶۸۲۶۶۱۶۸۲۶۶۱۶۸۲۶۶۱۶۸////۲۲۲۲        ۲۱۷۴۰۳۲۱۷۴۰۳۲۱۷۴۰۳۲۱۷۴۰۳////۱۱۱۱        ۲۴۶۹۱۷۲۴۶۹۱۷۲۴۶۹۱۷۲۴۶۹۱۷////۸۸۸۸        ۲۳۶۶۶۳۲۳۶۶۶۳۲۳۶۶۶۳۲۳۶۶۶۳////۵۵۵۵    ............................................................................................  قم  

        ××××        ۱۳۷۲۴۱۱۳۷۲۴۱۱۳۷۲۴۱۱۳۷۲۴۱////۴۴۴۴        ۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱////۴۴۴۴        ۱۸۸۰۰۰۱۸۸۰۰۰۱۸۸۰۰۰۱۸۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۹۵۷۹۱۷۹۵۷۹۱۷۹۵۷۹۱۷۹۵۷۹////۴۴۴۴    ................................................................................  كردستان  

        ۱۵۸۰۱۰۱۵۸۰۱۰۱۵۸۰۱۰۱۵۸۰۱۰////۳۳۳۳        ۱۵۱۴۳۸۱۵۱۴۳۸۱۵۱۴۳۸۱۵۱۴۳۸////۸۸۸۸        ۱۵۸۲۷۵۱۵۸۲۷۵۱۵۸۲۷۵۱۵۸۲۷۵////۶۶۶۶        ۱۵۹۱۱۶۱۵۹۱۱۶۱۵۹۱۱۶۱۵۹۱۱۶////۵۵۵۵        ۱۵۷۹۲۲۱۵۷۹۲۲۱۵۷۹۲۲۱۵۷۹۲۲////۱۱۱۱    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ۲۱۶۰۴۹۲۱۶۰۴۹۲۱۶۰۴۹۲۱۶۰۴۹////۱۱۱۱        ۱۸۰۲۸۲۱۸۰۲۸۲۱۸۰۲۸۲۱۸۰۲۸۲////۵۵۵۵        ۱۶۲۵۰۰۱۶۲۵۰۰۱۶۲۵۰۰۱۶۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۴۸۷۶۱۹۴۸۷۶۱۹۴۸۷۶۱۹۴۸۷۶////۳۳۳۳    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۵۹۳۷۱۸۵۹۳۷۱۸۵۹۳۷۱۸۵۹۳۷////۵۵۵۵        ۲۳۶۷۷۸۲۳۶۷۷۸۲۳۶۷۷۸۲۳۶۷۷۸////۸۸۸۸        ۲۲۰۶۵۴۲۲۰۶۵۴۲۲۰۶۵۴۲۲۰۶۵۴////۶۶۶۶    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۱۴۵۰۰۱۱۴۵۰۰۱۱۴۵۰۰۱۱۴۵۰۰۱////۶۶۶۶        ۱۱۸۱۴۲۱۱۸۱۴۲۱۱۸۱۴۲۱۱۸۱۴۲////۵۵۵۵        ۸۰۳۱۸۸۰۳۱۸۸۰۳۱۸۸۰۳۱۸////۵۵۵۵        ۱۲۵۳۱۰۱۲۵۳۱۰۱۲۵۳۱۰۱۲۵۳۱۰////۱۱۱۱    ...................................................................................  گلستان  

        ۲۲۷۱۲۷۲۲۷۱۲۷۲۲۷۱۲۷۲۲۷۱۲۷////۴۴۴۴        ۲۱۷۰۹۶۲۱۷۰۹۶۲۱۷۰۹۶۲۱۷۰۹۶////۳۳۳۳        ۳۵۵۱۸۲۳۵۵۱۸۲۳۵۵۱۸۲۳۵۵۱۸۲////۵۵۵۵        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۰۲۰۸۲۳۰۲۰۸۲۳۰۲۰۸۲۳۰۲۰۸////۹۹۹۹    ......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۱۸۸۳۳۳۱۸۸۳۳۳۱۸۸۳۳۳۱۸۸۳۳۳////۳۳۳۳        ۹۸۰۲۴۹۸۰۲۴۹۸۰۲۴۹۸۰۲۴////۴۴۴۴        ××××        ۱۲۰۵۸۲۱۲۰۵۸۲۱۲۰۵۸۲۱۲۰۵۸۲////۸۸۸۸    ....................................................................................  لرستان  

        ۲۲۰۱۵۳۲۲۰۱۵۳۲۲۰۱۵۳۲۲۰۱۵۳////۳۳۳۳        ۲۱۰۸۸۶۲۱۰۸۸۶۲۱۰۸۸۶۲۱۰۸۸۶////۹۹۹۹        ۱۹۳۹۴۰۱۹۳۹۴۰۱۹۳۹۴۰۱۹۳۹۴۰////۰۰۰۰        ۲۳۴۰۳۸۲۳۴۰۳۸۲۳۴۰۳۸۲۳۴۰۳۸////۰۰۰۰        ۲۱۱۳۰۶۲۱۱۳۰۶۲۱۱۳۰۶۲۱۱۳۰۶////۹۹۹۹    .................................................................................  مازندران  

        ××××        ۲۲۰۶۷۸۲۲۰۶۷۸۲۲۰۶۷۸۲۲۰۶۷۸////۹۹۹۹        ۲۳۰۳۸۳۲۳۰۳۸۳۲۳۰۳۸۳۲۳۰۳۸۳////۸۸۸۸        ۱۸۰۵۹۰۱۸۰۵۹۰۱۸۰۵۹۰۱۸۰۵۹۰////۴۴۴۴        ۲۰۵۶۶۶۲۰۵۶۶۶۲۰۵۶۶۶۲۰۵۶۶۶////۳۳۳۳    ....................................................................................  مركزي  

        ۱۵۵۸۶۲۱۵۵۸۶۲۱۵۵۸۶۲۱۵۵۸۶۲////۹۹۹۹        ۱۳۲۹۷۷۱۳۲۹۷۷۱۳۲۹۷۷۱۳۲۹۷۷////۲۲۲۲        ۱۳۰۷۳۴۱۳۰۷۳۴۱۳۰۷۳۴۱۳۰۷۳۴////۳۳۳۳        ۱۳۳۷۴۶۱۳۳۷۴۶۱۳۳۷۴۶۱۳۳۷۴۶////۸۸۸۸        ۱۴۶۱۸۳۱۴۶۱۸۳۱۴۶۱۸۳۱۴۶۱۸۳////۳۳۳۳     .................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۲۱۷۰۰۰۲۱۷۰۰۰۲۱۷۰۰۰۲۱۷۰۰۰////۴۴۴۴        ۲۰۱۲۳۶۲۰۱۲۳۶۲۰۱۲۳۶۲۰۱۲۳۶////۲۲۲۲        ۱۸۸۶۳۶۱۸۸۶۳۶۱۸۸۶۳۶۱۸۸۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۰۴۲۱۷۲۰۴۲۱۷۲۰۴۲۱۷۲۰۴۲۱۷////۴۴۴۴    ....................................................................................  همدان  

        ۱۸۸۵۸۵۱۸۸۵۸۵۱۸۸۵۸۵۱۸۸۵۸۵////۰۰۰۰        ۱۸۷۷۶۵۱۸۷۷۶۵۱۸۷۷۶۵۱۸۷۷۶۵////۲۲۲۲        ۱۷۶۳۸۹۱۷۶۳۸۹۱۷۶۳۸۹۱۷۶۳۸۹////۱۱۱۱        ۲۰۶۶۷۹۲۰۶۶۷۹۲۰۶۶۷۹۲۰۶۶۷۹////۲۲۲۲        ۲۰۳۵۴۶۲۰۳۵۴۶۲۰۳۵۴۶۲۰۳۵۴۶////۹۹۹۹    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۱۴۰۴۰۴۱۴۰۴۰۴۱۴۰۴۰۴۱۴۰۴۰۴////۵۵۵۵        ۱۳۱۶۶۰۱۳۱۶۶۰۱۳۱۶۶۰۱۳۱۶۶۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۲۰۱۱۱۱۲۰۱۱۱۱۲۰۱۱۱۱۲۰////۵۵۵۵        ۱۰۰۴۰۸۱۰۰۴۰۸۱۰۰۴۰۸۱۰۰۴۰۸////۱۱۱۱        ۱۲۱۶۵۸۱۲۱۶۵۸۱۲۱۶۵۸۱۲۱۶۵۸////۰۰۰۰    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۲۱۰۷۲۶۲۱۰۷۲۶۲۱۰۷۲۶۲۱۰۷۲۶////۷۷۷۷        ۱۸۴۰۸۱۱۸۴۰۸۱۱۸۴۰۸۱۱۸۴۰۸۱////۶۶۶۶        ××××        ۲۰۷۴۰۴۲۰۷۴۰۴۲۰۷۴۰۴۲۰۷۴۰۴////۶۶۶۶    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۱۳۸۰۴۷۱۳۸۰۴۷۱۳۸۰۴۷۱۳۸۰۴۷////۵۵۵۵        ۱۵۱۱۰۴۱۵۱۱۰۴۱۵۱۱۰۴۱۵۱۱۰۴////۴۴۴۴        ××××        ۱۳۹۶۲۴۱۳۹۶۲۴۱۳۹۶۲۴۱۳۹۶۲۴////۵۵۵۵    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۲۰۵۰۰۰۲۰۵۰۰۰۲۰۵۰۰۰۲۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۰۵۰۰۰۲۰۵۰۰۰۲۰۵۰۰۰۲۰۵۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۴۳۱۷۳۱۴۳۱۷۳۱۴۳۱۷۳۱۴۳۱۷۳////۴۴۴۴        ۱۵۲۵۰۰۱۵۲۵۰۰۱۵۲۵۰۰۱۵۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۴۳۷۷۱۴۴۳۷۷۱۴۴۳۷۷۱۴۴۳۷۷////۳۳۳۳    .....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۱۳۸۰۰۰۱۳۸۰۰۰۱۳۸۰۰۰۱۳۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۴۱۶۱۱۵۴۱۶۱۱۵۴۱۶۱۱۵۴۱۶۱////۵۵۵۵        ۱۲۰۸۴۵۱۲۰۸۴۵۱۲۰۸۴۵۱۲۰۸۴۵////۵۵۵۵        ۱۳۵۵۵۶۱۳۵۵۵۶۱۳۵۵۵۶۱۳۵۵۵۶////۵۵۵۵    ..........................................................................................   البرز

        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۰۴۰۰۱۸۰۴۰۰۱۸۰۴۰۰۱۸۰۴۰۰////۳۳۳۳        ۱۹۲۲۸۰۱۹۲۲۸۰۱۹۲۲۸۰۱۹۲۲۸۰////۵۵۵۵    ........................................................................................  ايالم  

        ۱۸۹۷۶۳۱۸۹۷۶۳۱۸۹۷۶۳۱۸۹۷۶۳////۸۸۸۸        ۱۵۵۳۷۶۱۵۵۳۷۶۱۵۵۳۷۶۱۵۵۳۷۶////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۶۹۷۲۱۲۶۹۷۲۱۲۶۹۷۲۱۲۶۹۷۲////۰۰۰۰        ۱۸۵۵۲۴۱۸۵۵۲۴۱۸۵۵۲۴۱۸۵۵۲۴////۶۶۶۶    ......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۱۴۶۴۳۹۱۴۶۴۳۹۱۴۶۴۳۹۱۴۶۴۳۹////۴۴۴۴        ۱۱۹۶۲۲۱۱۹۶۲۲۱۱۹۶۲۲۱۱۹۶۲۲////۹۹۹۹        ۱۰۳۰۴۳۱۰۳۰۴۳۱۰۳۰۴۳۱۰۳۰۴۳////۲۲۲۲        ۱۲۱۱۸۶۱۲۱۱۸۶۱۲۱۱۸۶۱۲۱۱۸۶////۰۰۰۰    ......................................................................................  تهران  

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

        ××××        ۹۷۷۶۲۹۷۷۶۲۹۷۷۶۲۹۷۷۶۲////۱۱۱۱        ××××        ۸۲۲۴۴۸۲۲۴۴۸۲۲۴۴۸۲۲۴۴////۹۹۹۹        ۹۷۱۱۹۹۷۱۱۹۹۷۱۱۹۹۷۱۱۹////۹۹۹۹     .......................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۱۰۱۷۶۱۱۰۱۷۶۱۱۰۱۷۶۱۱۰۱۷۶۱////۰۰۰۰        ۹۰۸۲۷۹۰۸۲۷۹۰۸۲۷۹۰۸۲۷////۱۱۱۱        ۹۴۵۲۲۹۴۵۲۲۹۴۵۲۲۹۴۵۲۲////۳۳۳۳        ۹۳۱۲۴۹۳۱۲۴۹۳۱۲۴۹۳۱۲۴////۹۹۹۹    .......................................................................  رضويخراسان 

        ۱۰۵۱۷۳۱۰۵۱۷۳۱۰۵۱۷۳۱۰۵۱۷۳////۲۲۲۲        ۱۰۲۷۲۲۱۰۲۷۲۲۱۰۲۷۲۲۱۰۲۷۲۲////۱۱۱۱        ۱۱۱۶۹۳۱۱۱۶۹۳۱۱۱۶۹۳۱۱۱۶۹۳////۹۹۹۹        ۱۰۶۹۲۴۱۰۶۹۲۴۱۰۶۹۲۴۱۰۶۹۲۴////۸۸۸۸        ۱۰۹۲۸۸۱۰۹۲۸۸۱۰۹۲۸۸۱۰۹۲۸۸////۹۹۹۹    .......................................................................  شماليخراسان 

        ۱۰۷۴۵۰۱۰۷۴۵۰۱۰۷۴۵۰۱۰۷۴۵۰////۹۹۹۹        ۱۱۲۱۰۰۱۱۲۱۰۰۱۱۲۱۰۰۱۱۲۱۰۰////۸۸۸۸        ۱۰۱۰۵۵۱۰۱۰۵۵۱۰۱۰۵۵۱۰۱۰۵۵////۹۹۹۹        ۱۰۴۹۶۸۱۰۴۹۶۸۱۰۴۹۶۸۱۰۴۹۶۸////۶۶۶۶        ۱۰۵۸۰۲۱۰۵۸۰۲۱۰۵۸۰۲۱۰۵۸۰۲////۵۵۵۵    ................................................................................  خوزستان  

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

        ××××        ۱۳۵۰۰۰۱۳۵۰۰۰۱۳۵۰۰۰۱۳۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۸۰۱۷۱۲۸۰۱۷۱۲۸۰۱۷۱۲۸۰۱۷////۳۳۳۳        ۱۲۳۲۰۴۱۲۳۲۰۴۱۲۳۲۰۴۱۲۳۲۰۴////۵۵۵۵        ۱۲۷۹۵۳۱۲۷۹۵۳۱۲۷۹۵۳۱۲۷۹۵۳////۰۰۰۰    ....................................................................................  سمنان  

        ۱۳۸۱۲۶۱۳۸۱۲۶۱۳۸۱۲۶۱۳۸۱۲۶////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۱۱۳۰۰۰۱۱۳۰۰۰۱۱۳۰۰۰۱۱۳۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۵۱۹۸۱۳۵۱۹۸۱۳۵۱۹۸۱۳۵۱۹۸////۱۱۱۱          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۵۶۸۱۸۱۵۶۸۱۸۱۵۶۸۱۸۱۵۶۸۱۸////۲۲۲۲        ۱۴۳۶۱۶۱۴۳۶۱۶۱۴۳۶۱۶۱۴۳۶۱۶////۰۰۰۰        ۱۴۳۸۶۴۱۴۳۸۶۴۱۴۳۸۶۴۱۴۳۸۶۴////۴۴۴۴        ۱۷۰۲۶۵۱۷۰۲۶۵۱۷۰۲۶۵۱۷۰۲۶۵////۰۰۰۰        ۱۴۸۳۲۳۱۴۸۳۲۳۱۴۸۳۲۳۱۴۸۳۲۳////۵۵۵۵    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۰۵۶۸۹۲۰۵۶۸۹۲۰۵۶۸۹۲۰۵۶۸۹////۵۵۵۵        ۱۷۳۱۹۷۱۷۳۱۹۷۱۷۳۱۹۷۱۷۳۱۹۷////۲۲۲۲        ××××        ۱۹۳۳۳۸۱۹۳۳۳۸۱۹۳۳۳۸۱۹۳۳۳۸////۷۷۷۷    ......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۱۴۸۵۸۰۱۴۸۵۸۰۱۴۸۵۸۰۱۴۸۵۸۰////۳۳۳۳        ۱۸۷۵۰۰۱۸۷۵۰۰۱۸۷۵۰۰۱۸۷۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۳۵۱۱۱۵۳۵۱۱۱۵۳۵۱۱۱۵۳۵۱۱////۳۳۳۳    ............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................................................................................  كردستان  

        ۱۳۸۶۲۹۱۳۸۶۲۹۱۳۸۶۲۹۱۳۸۶۲۹////۵۵۵۵        ۱۳۲۸۸۴۱۳۲۸۸۴۱۳۲۸۸۴۱۳۲۸۸۴////۴۴۴۴        ۱۲۸۰۵۴۱۲۸۰۵۴۱۲۸۰۵۴۱۲۸۰۵۴////۲۲۲۲        ۱۲۸۵۰۵۱۲۸۵۰۵۱۲۸۵۰۵۱۲۸۵۰۵////۱۱۱۱        ۱۳۱۷۱۵۱۳۱۷۱۵۱۳۱۷۱۵۱۳۱۷۱۵////۱۱۱۱    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ۱۷۶۱۳۷۱۷۶۱۳۷۱۷۶۱۳۷۱۷۶۱۳۷////۲۲۲۲        ۱۴۱۰۸۹۱۴۱۰۸۹۱۴۱۰۸۹۱۴۱۰۸۹////۱۱۱۱        ۱۳۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۱۵۴۸۱۶۱۵۴۸۱۶۱۵۴۸۱۶۱۵۴۸۱۶////۳۳۳۳    .................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ۱۶۴۲۸۵۱۶۴۲۸۵۱۶۴۲۸۵۱۶۴۲۸۵////۷۷۷۷        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۹۱۳۰۱۸۹۱۳۰۱۸۹۱۳۰۱۸۹۱۳۰////۴۴۴۴    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۹۸۰۸۰۹۸۰۸۰۹۸۰۸۰۹۸۰۸۰////۱۱۱۱        ۷۶۷۵۱۷۶۷۵۱۷۶۷۵۱۷۶۷۵۱////۴۴۴۴        ۷۶۶۶۶۷۶۶۶۶۷۶۶۶۶۷۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۸۱۷۶۶۸۱۷۶۶۸۱۷۶۶۸۱۷۶۶////۸۸۸۸    ...................................................................................  گلستان  

        ۲۰۵۹۶۱۲۰۵۹۶۱۲۰۵۹۶۱۲۰۵۹۶۱////۴۴۴۴        ۲۱۹۸۱۳۲۱۹۸۱۳۲۱۹۸۱۳۲۱۹۸۱۳////۱۱۱۱        ۳۳۴۱۲۲۳۳۴۱۲۲۳۳۴۱۲۲۳۳۴۱۲۲////۸۸۸۸        ××××        ۲۲۴۸۶۳۲۲۴۸۶۳۲۲۴۸۶۳۲۲۴۸۶۳////۴۴۴۴    ......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۱۲۹۴۱۱۱۲۹۴۱۱۱۲۹۴۱۱۱۲۹۴۱۱////۸۸۸۸        ۷۷۹۵۴۷۷۹۵۴۷۷۹۵۴۷۷۹۵۴////۵۵۵۵        ۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۵۹۶۴۹۵۹۶۴۹۵۹۶۴۹۵۹۶۴////۹۹۹۹    ....................................................................................  لرستان  

        ۱۷۳۸۲۴۱۷۳۸۲۴۱۷۳۸۲۴۱۷۳۸۲۴////۱۱۱۱        ۱۷۰۵۱۰۱۷۰۵۱۰۱۷۰۵۱۰۱۷۰۵۱۰////۲۲۲۲        ۱۷۰۶۹۵۱۷۰۶۹۵۱۷۰۶۹۵۱۷۰۶۹۵////۰۰۰۰        ۱۹۳۰۳۳۱۹۳۰۳۳۱۹۳۰۳۳۱۹۳۰۳۳////۷۷۷۷        ۱۷۳۵۴۷۱۷۳۵۴۷۱۷۳۵۴۷۱۷۳۵۴۷////۸۸۸۸    .................................................................................  مازندران  

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

        ۱۰۰۹۵۵۱۰۰۹۵۵۱۰۰۹۵۵۱۰۰۹۵۵////۸۸۸۸        ۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹////۳۳۳۳        ۷۹۰۲۳۷۹۰۲۳۷۹۰۲۳۷۹۰۲۳////۲۲۲۲        ۷۶۰۷۰۷۶۰۷۰۷۶۰۷۰۷۶۰۷۰////۵۵۵۵        ۸۷۸۱۵۸۷۸۱۵۸۷۸۱۵۸۷۸۱۵////۲۲۲۲     .................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۱۷۸۶۷۱۱۷۸۶۷۱۱۷۸۶۷۱۱۷۸۶۷۱////۸۸۸۸        ۱۶۰۳۸۲۱۶۰۳۸۲۱۶۰۳۸۲۱۶۰۳۸۲////۹۹۹۹        ۱۳۲۶۱۲۱۳۲۶۱۲۱۳۲۶۱۲۱۳۲۶۱۲////۳۳۳۳        ۱۶۲۶۰۹۱۶۲۶۰۹۱۶۲۶۰۹۱۶۲۶۰۹////۷۷۷۷    ....................................................................................  همدان  
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        ۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۰۸۹۵۱۶۰۸۹۵۱۶۰۸۹۵۱۶۰۸۹۵////۹۹۹۹        ××××        ۱۴۴۳۰۴۱۴۴۳۰۴۱۴۴۳۰۴۱۴۴۳۰۴////۱۱۱۱        ۱۴۸۰۳۳۱۴۸۰۳۳۱۴۸۰۳۳۱۴۸۰۳۳////۲۲۲۲    .......................................................................  شماليخراسان 

        ۱۷۱۰۱۱۱۷۱۰۱۱۱۷۱۰۱۱۱۷۱۰۱۱////۱۱۱۱        ۱۶۷۲۰۴۱۶۷۲۰۴۱۶۷۲۰۴۱۶۷۲۰۴////۳۳۳۳        ۱۶۶۹۱۶۱۶۶۹۱۶۱۶۶۹۱۶۱۶۶۹۱۶////۹۹۹۹        ۱۵۱۴۹۷۱۵۱۴۹۷۱۵۱۴۹۷۱۵۱۴۹۷////۵۵۵۵        ۱۶۶۲۳۴۱۶۶۲۳۴۱۶۶۲۳۴۱۶۶۲۳۴////۵۵۵۵    ................................................................................  خوزستان  

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

        ۲۱۶۶۶۶۲۱۶۶۶۶۲۱۶۶۶۶۲۱۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۸۳۲۶۷۱۸۳۲۶۷۱۸۳۲۶۷۱۸۳۲۶۷////۸۸۸۸        ۱۹۸۱۸۵۱۹۸۱۸۵۱۹۸۱۸۵۱۹۸۱۸۵////۵۵۵۵        ۲۰۰۷۹۶۲۰۰۷۹۶۲۰۰۷۹۶۲۰۰۷۹۶////۳۳۳۳        ۱۹۵۷۶۷۱۹۵۷۶۷۱۹۵۷۶۷۱۹۵۷۶۷////۹۹۹۹    ....................................................................................  سمنان  

        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۲۰۱۲۴۱۲۰۱۲۴۱۲۰۱۲۴۱۲۰۱۲۴////۸۸۸۸          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۸۶۷۱۹۱۸۶۷۱۹۱۸۶۷۱۹۱۸۶۷۱۹////۹۹۹۹        ۱۷۸۳۸۶۱۷۸۳۸۶۱۷۸۳۸۶۱۷۸۳۸۶////۲۲۲۲        ۱۶۹۲۵۵۱۶۹۲۵۵۱۶۹۲۵۵۱۶۹۲۵۵////۷۷۷۷        ۱۵۶۴۰۶۱۵۶۴۰۶۱۵۶۴۰۶۱۵۶۴۰۶////۹۹۹۹        ۱۶۷۳۰۹۱۶۷۳۰۹۱۶۷۳۰۹۱۶۷۳۰۹////۹۹۹۹    ......................................................................................  فارس  

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

        ۲۵۳۲۹۴۲۵۳۲۹۴۲۵۳۲۹۴۲۵۳۲۹۴////۵۵۵۵        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۳۶۵۶۳۲۳۶۵۶۳۲۳۶۵۶۳۲۳۶۵۶۳////۹۹۹۹    ............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۲۴۹۹۳۳۲۴۹۹۳۳۲۴۹۹۳۳۲۴۹۹۳۳////۵۵۵۵        ۲۴۹۹۳۳۲۴۹۹۳۳۲۴۹۹۳۳۲۴۹۹۳۳////۵۵۵۵    ................................................................................  كردستان  

        ۱۷۳۳۰۱۱۷۳۳۰۱۱۷۳۳۰۱۱۷۳۳۰۱////۲۲۲۲        ۱۴۶۰۷۵۱۴۶۰۷۵۱۴۶۰۷۵۱۴۶۰۷۵////۵۵۵۵        ۱۶۰۵۰۴۱۶۰۵۰۴۱۶۰۵۰۴۱۶۰۵۰۴////۸۸۸۸        ۱۵۱۳۸۵۱۵۱۳۸۵۱۵۱۳۸۵۱۵۱۳۸۵////۳۳۳۳        ۱۶۱۷۶۱۱۶۱۷۶۱۱۶۱۷۶۱۱۶۱۷۶۱////۰۰۰۰    .....................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

        ۲۲۹۴۸۱۲۲۹۴۸۱۲۲۹۴۸۱۲۲۹۴۸۱////۳۳۳۳        ۲۷۲۷۰۸۲۷۲۷۰۸۲۷۲۷۰۸۲۷۲۷۰۸////۳۳۳۳        ۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۴۶۴۹۳۱۴۶۴۹۳۱۴۶۴۹۳۱۴۶۴۹////۷۷۷۷        ۲۶۶۷۲۲۲۶۶۷۲۲۲۶۶۷۲۲۲۶۶۷۲۲////۷۷۷۷    ......................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ××××        ۱۷۸۶۵۹۱۷۸۶۵۹۱۷۸۶۵۹۱۷۸۶۵۹////۲۲۲۲        ۱۷۸۶۵۹۱۷۸۶۵۹۱۷۸۶۵۹۱۷۸۶۵۹////۲۲۲۲    ....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۰۵۳۰۶۲۰۵۳۰۶۲۰۵۳۰۶۲۰۵۳۰۶////۱۱۱۱        ۲۰۷۲۵۶۲۰۷۲۵۶۲۰۷۲۵۶۲۰۷۲۵۶////۶۶۶۶    ....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۲۰۳۵۱۸۲۰۳۵۱۸۲۰۳۵۱۸۲۰۳۵۱۸////۳۳۳۳        ۲۰۷۷۷۲۲۰۷۷۷۲۲۰۷۷۷۲۲۰۷۷۷۲////۲۲۲۲        ۱۹۸۸۴۰۱۹۸۸۴۰۱۹۸۸۴۰۱۹۸۸۴۰////۸۸۸۸        ۲۰۳۶۳۶۲۰۳۶۳۶۲۰۳۶۳۶۲۰۳۶۳۶////۸۸۸۸    ....................................................................................  همدان  

        ۱۹۶۴۷۶۱۹۶۴۷۶۱۹۶۴۷۶۱۹۶۴۷۶////۲۲۲۲        ۱۸۹۴۶۴۱۸۹۴۶۴۱۸۹۴۶۴۱۸۹۴۶۴////۴۴۴۴        ۱۷۵۲۳۸۱۷۵۲۳۸۱۷۵۲۳۸۱۷۵۲۳۸////۱۱۱۱        ۱۷۴۱۴۴۱۷۴۱۴۴۱۷۴۱۴۴۱۷۴۱۴۴////۳۳۳۳        ۱۸۵۶۶۵۱۸۵۶۶۵۱۸۵۶۶۵۱۸۵۶۶۵////۹۹۹۹    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۰۹۰۵۶۲۰۹۰۵۶۲۰۹۰۵۶۲۰۹۰۵۶////۳۳۳۳        ۲۱۳۴۰۶۲۱۳۴۰۶۲۱۳۴۰۶۲۱۳۴۰۶////۰۰۰۰        ۱۵۱۹۲۳۱۵۱۹۲۳۱۵۱۹۲۳۱۵۱۹۲۳////۴۴۴۴        ۱۸۹۲۰۵۱۸۹۲۰۵۱۸۹۲۰۵۱۸۹۲۰۵////۹۹۹۹        ۱۹۳۳۰۶۱۹۳۳۰۶۱۹۳۳۰۶۱۹۳۳۰۶////۰۰۰۰    ........................................................  كل كشور          

        ۲۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۴۱۳۴۲۷۴۱۳۴۲۷۴۱۳۴۲۷۴۱۳۴////۶۶۶۶        ××××        ۲۶۷۲۵۴۲۶۷۲۵۴۲۶۷۲۵۴۲۶۷۲۵۴////۹۹۹۹        ۲۷۰۸۸۱۲۷۰۸۸۱۲۷۰۸۸۱۲۷۰۸۸۱////۳۳۳۳    ...................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۲۴۶۱۴۲۲۴۶۱۴۲۲۴۶۱۴۲۲۴۶۱۴۲////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۲۳۳۰۵۳۲۳۳۰۵۳۲۳۳۰۵۳۲۳۳۰۵۳////۵۵۵۵        ۲۳۴۴۰۶۲۳۴۴۰۶۲۳۴۴۰۶۲۳۴۴۰۶////۴۴۴۴    ....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۲۰۶۸۱۸۲۰۶۸۱۸۲۰۶۸۱۸۲۰۶۸۱۸////۲۲۲۲        ××××        ۱۹۹۱۹۶۱۹۹۱۹۶۱۹۹۱۹۶۱۹۹۱۹۶////۴۴۴۴        ۲۰۱۳۴۶۲۰۱۳۴۶۲۰۱۳۴۶۲۰۱۳۴۶////۲۲۲۲    .....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۱۸۳۸۹۶۱۸۳۸۹۶۱۸۳۸۹۶۱۸۳۸۹۶////۹۹۹۹        ۱۸۳۸۹۶۱۸۳۸۹۶۱۸۳۸۹۶۱۸۳۸۹۶////۹۹۹۹    .....................................................................................  اصفهان 

        ۲۰۶۷۷۴۲۰۶۷۷۴۲۰۶۷۷۴۲۰۶۷۷۴////۲۲۲۲        ۲۰۹۱۵۴۲۰۹۱۵۴۲۰۹۱۵۴۲۰۹۱۵۴////۹۹۹۹        ۲۰۹۲۳۰۲۰۹۲۳۰۲۰۹۲۳۰۲۰۹۲۳۰////۸۸۸۸        ۲۲۵۶۳۳۲۲۵۶۳۳۲۲۵۶۳۳۲۲۵۶۳۳////۳۳۳۳        ۲۲۳۴۹۳۲۲۳۴۹۳۲۲۳۴۹۳۲۲۳۴۹۳////۶۶۶۶    ..........................................................................................   البرز

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

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

        ۲۱۳۱۷۴۲۱۳۱۷۴۲۱۳۱۷۴۲۱۳۱۷۴////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۶۸۱۵۴۱۶۸۱۵۴۱۶۸۱۵۴۱۶۸۱۵۴////۶۶۶۶        ۱۷۰۹۳۷۱۷۰۹۳۷۱۷۰۹۳۷۱۷۰۹۳۷////۵۵۵۵    ......................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ۲۱۸۶۱۳۲۱۸۶۱۳۲۱۸۶۱۳۲۱۸۶۱۳////۲۲۲۲        ۲۱۸۶۱۳۲۱۸۶۱۳۲۱۸۶۱۳۲۱۸۶۱۳////۲۲۲۲    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ۱۳۰۵۰۰۱۳۰۵۰۰۱۳۰۵۰۰۱۳۰۵۰۰////۳۳۳۳        ۱۳۰۵۰۰۱۳۰۵۰۰۱۳۰۵۰۰۱۳۰۵۰۰////۳۳۳۳     .......................................................................  جنوبيخراسان 

        ۱۹۱۶۰۰۱۹۱۶۰۰۱۹۱۶۰۰۱۹۱۶۰۰////۳۳۳۳        ××××        ۱۲۵۷۴۴۱۲۵۷۴۴۱۲۵۷۴۴۱۲۵۷۴۴////۷۷۷۷        ۱۴۲۳۹۸۱۴۲۳۹۸۱۴۲۳۹۸۱۴۲۳۹۸////۱۱۱۱        ۱۵۷۵۷۶۱۵۷۵۷۶۱۵۷۵۷۶۱۵۷۵۷۶////۲۲۲۲    .......................................................................  رضويخراسان 

        ۱۶۹۸۰۹۱۶۹۸۰۹۱۶۹۸۰۹۱۶۹۸۰۹////۵۵۵۵        ۲۱۰۵۵۲۲۱۰۵۵۲۲۱۰۵۵۲۲۱۰۵۵۲////۸۸۸۸        ××××        ۱۸۵۷۰۵۱۸۵۷۰۵۱۸۵۷۰۵۱۸۵۷۰۵////۸۸۸۸        ۱۹۱۸۷۴۱۹۱۸۷۴۱۹۱۸۷۴۱۹۱۸۷۴////۹۹۹۹    .......................................................................  شماليخراسان 

        ۱۶۱۵۷۸۱۶۱۵۷۸۱۶۱۵۷۸۱۶۱۵۷۸////۹۹۹۹        ××××        ۱۴۰۵۷۶۱۴۰۵۷۶۱۴۰۵۷۶۱۴۰۵۷۶////۹۹۹۹        ۱۳۹۴۴۰۱۳۹۴۴۰۱۳۹۴۴۰۱۳۹۴۴۰////۰۰۰۰        ۱۴۱۳۶۹۱۴۱۳۶۹۱۴۱۳۶۹۱۴۱۳۶۹////۷۷۷۷    ................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ۳۰۴۹۵۵۳۰۴۹۵۵۳۰۴۹۵۵۳۰۴۹۵۵////۵۵۵۵        ۳۰۴۹۵۵۳۰۴۹۵۵۳۰۴۹۵۵۳۰۴۹۵۵////۵۵۵۵    ......................................................................................  زنجان  

        ۱۸۴۰۴۳۱۸۴۰۴۳۱۸۴۰۴۳۱۸۴۰۴۳////۹۹۹۹        ۱۴۵۶۰۰۱۴۵۶۰۰۱۴۵۶۰۰۱۴۵۶۰۰////۰۰۰۰        ۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۷۷۰۶۱۵۷۷۰۶۱۵۷۷۰۶۱۵۷۷۰۶////۸۸۸۸        ۱۶۴۸۷۸۱۶۴۸۷۸۱۶۴۸۷۸۱۶۴۸۷۸////۸۸۸۸    ....................................................................................  سمنان  

        ۱۳۵۰۰۰۱۳۵۰۰۰۱۳۵۰۰۰۱۳۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۹۵۵۵۵۹۵۵۵۵۹۵۵۵۵۹۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۲۷۰۸۸۱۲۷۰۸۸۱۲۷۰۸۸۱۲۷۰۸۸////۶۶۶۶          ...........................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۹۲۴۰۸۱۹۲۴۰۸۱۹۲۴۰۸۱۹۲۴۰۸////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۶۰۷۵۲۱۶۰۷۵۲۱۶۰۷۵۲۱۶۰۷۵۲////۸۸۸۸        ۱۷۸۰۰۸۱۷۸۰۰۸۱۷۸۰۰۸۱۷۸۰۰۸////۰۰۰۰    ......................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۶۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۴۶۵۵۴۲۴۶۵۵۴۲۴۶۵۵۴۲۴۶۵۵۴////۶۶۶۶        ۲۴۶۶۲۲۲۴۶۶۲۲۲۴۶۶۲۲۲۴۶۶۲۲////۳۳۳۳    ......................................................................................  قزوين  

        ۲۵۰۷۳۳۲۵۰۷۳۳۲۵۰۷۳۳۲۵۰۷۳۳////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۱۹۴۱۱۹۱۹۴۱۱۹۱۹۴۱۱۹۱۹۴۱۱۹////۹۹۹۹        ۲۴۰۳۸۳۲۴۰۳۸۳۲۴۰۳۸۳۲۴۰۳۸۳////۴۴۴۴    ............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................................................................................  كردستان  

        ۱۶۳۱۱۵۱۶۳۱۱۵۱۶۳۱۱۵۱۶۳۱۱۵////۰۰۰۰        ۱۴۹۳۶۸۱۴۹۳۶۸۱۴۹۳۶۸۱۴۹۳۶۸////۹۹۹۹        ۱۵۵۴۲۷۱۵۵۴۲۷۱۵۵۴۲۷۱۵۵۴۲۷////۰۰۰۰        ۱۴۲۵۴۷۱۴۲۵۴۷۱۴۲۵۴۷۱۴۲۵۴۷////۱۱۱۱        ۱۵۲۰۹۳۱۵۲۰۹۳۱۵۲۰۹۳۱۵۲۰۹۳////۲۲۲۲    .....................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ××××        ۲۲۶۲۸۰۲۲۶۲۸۰۲۲۶۲۸۰۲۲۶۲۸۰////۴۴۴۴        ۲۲۶۲۸۰۲۲۶۲۸۰۲۲۶۲۸۰۲۲۶۲۸۰////۴۴۴۴    .................................................................................  كرمانشاه  

        ۲۳۵۷۱۴۲۳۵۷۱۴۲۳۵۷۱۴۲۳۵۷۱۴////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۴۰۳۲۲۲۴۰۳۲۲۲۴۰۳۲۲۲۴۰۳۲۲////۶۶۶۶        ۲۳۹۸۵۵۲۳۹۸۵۵۲۳۹۸۵۵۲۳۹۸۵۵////۱۱۱۱    ..........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

        ۲۸۵۰۶۴۲۸۵۰۶۴۲۸۵۰۶۴۲۸۵۰۶۴////۹۹۹۹        ××××        ۲۰۹۶۸۵۲۰۹۶۸۵۲۰۹۶۸۵۲۰۹۶۸۵////۲۲۲۲        ۲۳۷۲۳۶۲۳۷۲۳۶۲۳۷۲۳۶۲۳۷۲۳۶////۸۸۸۸        ۲۶۲۳۹۶۲۶۲۳۹۶۲۶۲۳۹۶۲۶۲۳۹۶////۵۵۵۵    ......................................................................................  گيالن  

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

        ۲۳۷۱۵۹۲۳۷۱۵۹۲۳۷۱۵۹۲۳۷۱۵۹////۳۳۳۳        ۱۹۷۹۷۳۱۹۷۹۷۳۱۹۷۹۷۳۱۹۷۹۷۳////۰۰۰۰        ××××        ۱۹۸۴۳۸۱۹۸۴۳۸۱۹۸۴۳۸۱۹۸۴۳۸////۸۸۸۸        ۲۳۳۳۰۸۲۳۳۳۰۸۲۳۳۳۰۸۲۳۳۳۰۸////۴۴۴۴    .................................................................................  مازندران  

        ۲۲۴۴۴۴۲۲۴۴۴۴۲۲۴۴۴۴۲۲۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۲۱۶۰۰۰۲۱۶۰۰۰۲۱۶۰۰۰۲۱۶۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۲۲۹۳۴۲۲۲۹۳۴۲۲۲۹۳۴۲۲۲۹۳۴////۵۵۵۵        ۲۲۲۸۳۷۲۲۲۸۳۷۲۲۲۸۳۷۲۲۲۸۳۷////۲۲۲۲    ....................................................................................  مركزي  

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

        ۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۲۲۲۲۲۰۲۲۲۲۲۰۲۲۲۲۲۰۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۷۹۲۲۰۱۷۹۲۲۰۱۷۹۲۲۰۱۷۹۲۲۰////۱۱۱۱        ۱۸۴۶۰۷۱۸۴۶۰۷۱۸۴۶۰۷۱۸۴۶۰۷////۱۱۱۱    ....................................................................................  همدان  

        ۲۱۲۵۲۹۲۱۲۵۲۹۲۱۲۵۲۹۲۱۲۵۲۹////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۹۵۶۰۰۱۹۵۶۰۰۱۹۵۶۰۰۱۹۵۶۰۰////۰۰۰۰        ۲۱۰۳۵۹۲۱۰۳۵۹۲۱۰۳۵۹۲۱۰۳۵۹////۹۹۹۹    ...........................................................................................  يزد  
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                                                          )ريال(                                                      ) 1361=100(      88-1364 :محصوالت كشاورزيمتوسط و شاخص قيمت برخي از ـ 54

  سال   محصول
متوسط قيمت 

  )ريال(
   شاخص قيمت

  درصد تغييرات

  ساالنه

        ----۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴////۸۸۸۸        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۳۳۳۳        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ............................................................................................................  گندم 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۴۴۴۴////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۳۳۳۳////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹        ۸۸۸۸////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۸۸۸۸////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۷۷۷۷////۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱        ۱۱۱۱////۳۵۳۵۳۵۳۵        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۲۲۲۲////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۳۳۳۳////۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱        ۷۷۷۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۲۲۲۲////۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲        ۲۲۲۲////۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱        ۹۹۹۹////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۳۳۳۳////۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳        ۳۳۳۳////۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴        ۱۱۱۱////۱۱۱۱        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۲۲۲۲////۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶        ۰۰۰۰////۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸        ۸۸۸۸////۳۱۳۱۳۱۳۱        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۱۱۱۱////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹        ۸۸۸۸////۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۴۴۴۴////۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵        ۲۲۲۲////۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲        ۲۲۲۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۹۹۹۹////۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵        ۵۵۵۵////۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷        ۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۵۵۵۵////۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰        ۶۶۶۶////۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱        ۳۳۳۳////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۶۶۶۶////۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱        ۱۱۱۱////۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱        ۶۶۶۶////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۶۶۶۶////۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴        ۶۶۶۶////۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۹۹۹۹////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۵۵۵۵////۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶        ۴۴۴۴////۱۶۹۹۱۶۹۹۱۶۹۹۱۶۹۹        ۱۱۱۱////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۰۰۰۰////۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲        ۵۵۵۵////۱۹۱۴۱۹۱۴۱۹۱۴۱۹۱۴        ۷۷۷۷////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۴۴۴۴////۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵        ۰۰۰۰////۲۴۹۴۲۴۹۴۲۴۹۴۲۴۹۴        ۳۳۳۳////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۶۶۶۶////۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸        ۵۵۵۵////۲۹۸۷۲۹۸۷۲۹۸۷۲۹۸۷        ۸۸۸۸////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۰۰۰۰////۱۲۸۷۱۲۸۷۱۲۸۷۱۲۸۷        ۷۷۷۷////۳۶۶۶۳۶۶۶۳۶۶۶۳۶۶۶        ۷۷۷۷////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۱۱۱۱////۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹۹        ۹۹۹۹////۴۲۷۰۴۲۷۰۴۲۷۰۴۲۷۰        ۵۵۵۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۵۵۵۵////۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴        ۶۶۶۶////۴۸۲۷۴۸۲۷۴۸۲۷۴۸۲۷        ۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۶۶۶۶////۱۸۶۶۱۸۶۶۱۸۶۶۱۸۶۶        ۹۹۹۹////۵۳۱۷۵۳۱۷۵۳۱۷۵۳۱۷        ۲۲۲۲////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۸۸۸۸////۲۰۶۷۲۰۶۷۲۰۶۷۲۰۶۷        ۲۲۲۲////۵۸۹۱۵۸۹۱۵۸۹۱۵۸۹۱        ۸۸۸۸////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۳۳۳۳////۲۰۸۹۲۰۸۹۲۰۸۹۲۰۸۹        ۴۴۴۴////۵۹۵۲۵۹۵۲۵۹۵۲۵۹۵۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۹۹۹۹////۲۹۲۵۲۹۲۵۲۹۲۵۲۹۲۵        ۹۹۹۹////۸۳۳۵۸۳۳۵۸۳۳۵۸۳۳۵        ۰۰۰۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۶۶۶۶////۳۰۵۳۳۰۵۳۳۰۵۳۳۰۵۳        ۸۸۸۸////۸۶۹۹۸۶۹۹۸۶۹۹۸۶۹۹        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۲۲۲۲////۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱۸۹        ۱۱۱۱////۹۰۸۶۹۰۸۶۹۰۸۶۹۰۸۶        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۳۳۳۳////۳۴۱۲۳۴۱۲۳۴۱۲۳۴۱۲        ۵۵۵۵////۹۷۲۱۹۷۲۱۹۷۲۱۹۷۲۱        ۷۷۷۷        

        ----۸۸۸۸////۸۸۸۸        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۴۴۴۴        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ................................................................................................................  جو 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۶۶۶۶////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۶۶۶۶////۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶        ۵۵۵۵////۸۸۸۸        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۴۴۴۴////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۲۲۲۲////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵        ۵۵۵۵////۶۷۶۷۶۷۶۷        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۶۶۶۶////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۹۹۹۹////۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶        ۲۲۲۲////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۱۱۱۱////۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶        ۴۴۴۴////۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴        ۲۲۲۲////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۴۴۴۴////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۶۶۶۶////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹        ۶۶۶۶////۱۷۱۷۱۷۱۷ - - - -        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۴۴۴۴////۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵        ۸۸۸۸////۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲        ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۸۸۸۸////۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸        ۹۹۹۹////۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۴۴۴۴////۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱        ۰۰۰۰////۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵        ۷۷۷۷////۶۶۶۶۶۶۶۶        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۲۲۲۲////۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶        ۴۴۴۴////۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶        ۲۲۲۲////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۸۸۸۸////۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹        ۰۰۰۰////۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳        ۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۰۰۰۰////۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵        ۳۳۳۳////۸۹۹۸۹۹۸۹۹۸۹۹        ۳۳۳۳////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۸۸۸۸////۴۶۹۴۶۹۴۶۹۴۶۹        ۶۶۶۶////۱۱۲۶۱۱۲۶۱۱۲۶۱۱۲۶        ۳۳۳۳////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۶۶۶۶////۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶        ۰۰۰۰////۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷----        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۱۱۱۱////۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴        ۶۶۶۶////۱۵۲۰۱۵۲۰۱۵۲۰۱۵۲۰        ۲۲۲۲////۴۵۴۵۴۵۴۵        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۰۰۰۰////۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱        ۸۸۸۸////۲۰۴۰۲۰۴۰۲۰۴۰۲۰۴۰        ۲۲۲۲////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۹۹۹۹////۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸        ۸۸۸۸////۱۹۶۳۱۹۶۳۱۹۶۳۱۹۶۳        ۸۸۸۸////۳۳۳۳----        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۲۲۲۲////۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰        ۸۸۸۸////۲۱۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۸۸۸۸////۱۰۶۷۱۰۶۷۱۰۶۷۱۰۶۷        ۷۷۷۷////۲۵۶۰۲۵۶۰۲۵۶۰۲۵۶۰        ۶۶۶۶////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۱۱۱۱////۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۴۴۴۴////۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۱۴        ۴۴۴۴////۲۹۲۹۲۹۲۹        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۲۲۲۲////۱۵۲۳۱۵۲۳۱۵۲۳۱۵۲۳        ۸۸۸۸////۳۶۵۲۳۶۵۲۳۶۵۲۳۶۵۲        ۲۲۲۲////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۶۶۶۶////۱۶۰۲۱۶۰۲۱۶۰۲۱۶۰۲        ۲۲۲۲////۳۸۴۳۳۸۴۳۳۸۴۳۳۸۴۳        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۴۴۴۴////۲۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵        ۸۸۸۸////۵۱۶۸۵۱۶۸۵۱۶۸۵۱۶۸        ۵۵۵۵////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۵۵۵۵////۳۷۹۲۳۷۹۲۳۷۹۲۳۷۹۲        ۸۸۸۸////۹۰۹۴۹۰۹۴۹۰۹۴۹۰۹۴        ۰۰۰۰////۷۶۷۶۷۶۷۶        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۲۲۲۲////۲۵۱۱۲۵۱۱۲۵۱۱۲۵۱۱        ۰۰۰۰////۶۰۲۲۶۰۲۲۶۰۲۲۶۰۲۲        ۸۸۸۸////۳۳۳۳۳۳۳۳ - - - -        
  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۷۷۷۷////۲۴۸۱۲۴۸۱۲۴۸۱۲۴۸۱        ۲۲۲۲////۵۹۵۱۵۹۵۱۵۹۵۱۵۹۵۱        ۲۲۲۲////۱۱۱۱ - - - -        
  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۹۹۹۹////۳۵۴۱۳۵۴۱۳۵۴۱۳۵۴۱        ۶۶۶۶////۸۴۹۳۸۴۹۳۸۴۹۳۸۴۹۳        ۷۷۷۷////۴۲۴۲۴۲۴۲        
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  سال   محصول
متوسط قيمت 

  )ريال(
  شاخص قيمت

درصد تغييرات 

  ساالنه

        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۱۱۱۱        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۵۵۵۵        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ........................................................................................................  شلتوك 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۳۳۳۳////۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷        ۰۰۰۰////۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳        ۰۰۰۰////۵۹۵۹۵۹۵۹        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۰۰۰۰////۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶        ۱۱۱۱////۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲        ۵۵۵۵////۰۰۰۰----        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۴۴۴۴////۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹        ۲۲۲۲////۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷        ۷۷۷۷////۲۲۲۲----        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۷۷۷۷////۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱        ۳۳۳۳////۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰        ۹۹۹۹////۴۶۴۶۴۶۴۶        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۸۸۸۸////۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵        ۴۴۴۴////۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۹۹۹۹////۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳۹۸        ۳۳۳۳////۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵        ۱۱۱۱////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۵۵۵۵////۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴        ۲۲۲۲////۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱        ۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۴۴۴۴////۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲        ۹۹۹۹////۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴        ۶۶۶۶////۴۴۴۴----        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۶۶۶۶////۶۵۸۶۵۸۶۵۸۶۵۸        ۵۵۵۵////۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷        ۶۶۶۶////۴۵۴۵۴۵۴۵        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۹۹۹۹////۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲        ۲۲۲۲////۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴        ۸۸۸۸////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۷۷۷۷////۱۰۶۴۱۰۶۴۱۰۶۴۱۰۶۴        ۱۱۱۱////۷۸۸۷۸۸۷۸۸۷۸۸        ۳۳۳۳////۳۲۳۲۳۲۳۲ - - - -        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۱۱۱۱////۱۰۹۷۱۰۹۷۱۰۹۷۱۰۹۷        ۱۱۱۱////۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۴۴۴۴////۲۱۷۹۲۱۷۹۲۱۷۹۲۱۷۹        ۱۱۱۱////۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳        ۷۷۷۷////۹۸۹۸۹۸۹۸        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۴۴۴۴////۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴        ۳۳۳۳////۲۳۰۵۲۳۰۵۲۳۰۵۲۳۰۵        ۹۹۹۹////۴۲۴۲۴۲۴۲        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۶۶۶۶////۱۹۴۲۱۹۴۲۱۹۴۲۱۹۴۲        ۹۹۹۹////۱۴۳۷۱۴۳۷۱۴۳۷۱۴۳۷        ۶۶۶۶////۳۷۳۷۳۷۳۷ - - - -        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۳۳۳۳////۲۳۸۵۲۳۸۵۲۳۸۵۲۳۸۵        ۶۶۶۶////۱۷۶۵۱۷۶۵۱۷۶۵۱۷۶۵        ۸۸۸۸////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۲۲۲۲////۳۰۲۴۳۰۲۴۳۰۲۴۳۰۲۴        ۵۵۵۵////۲۲۳۸۲۲۳۸۲۲۳۸۲۲۳۸        ۸۸۸۸////۲۶۲۶۲۶۲۶        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۹۹۹۹////۳۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰        ۹۹۹۹////۲۳۲۴۲۳۲۴۲۳۲۴۲۳۲۴        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۸۸۸۸////۴۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳        ۰۰۰۰////۳۰۴۵۳۰۴۵۳۰۴۵۳۰۴۵        ۰۰۰۰////۳۱۳۱۳۱۳۱        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۴۴۴۴////۳۵۲۶۳۵۲۶۳۵۲۶۳۵۲۶        ۲۲۲۲////۲۶۱۰۲۶۱۰۲۶۱۰۲۶۱۰        ۳۳۳۳////۱۴۱۴۱۴۱۴ - - - -        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۹۹۹۹////۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴        ۸۸۸۸////۲۷۸۶۲۷۸۶۲۷۸۶۲۷۸۶        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۵۵۵۵////۴۹۸۴۴۹۸۴۴۹۸۴۴۹۸۴        ۵۵۵۵////۳۶۸۹۳۶۸۹۳۶۸۹۳۶۸۹        ۴۴۴۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۰۰۰۰////۱۰۲۹۱۱۰۲۹۱۱۰۲۹۱۱۰۲۹۱        ۳۳۳۳////۷۶۱۷۷۶۱۷۷۶۱۷۷۶۱۷        ۵۵۵۵////۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۹۹۹۹////۶۴۳۵۶۴۳۵۶۴۳۵۶۴۳۵        ۸۸۸۸////۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳        ۵۵۵۵////۳۷۳۷۳۷۳۷ - - - -        
  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۱۱۱۱////۷۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸        ۲۲۲۲////۵۴۶۱۵۴۶۱۵۴۶۱۵۴۶۱        ۶۶۶۶////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۹۹۹۹////۹۵۰۸۹۵۰۸۹۵۰۸۹۵۰۸        ۴۴۴۴////۷۰۳۸۷۰۳۸۷۰۳۸۷۰۳۸        ۹۹۹۹////۲۸۲۸۲۸۲۸        

        - - - - ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۴۴۴۴        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۴۴۴۴        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ............................................................................................................  نخود 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۳۳۳۳////۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴        ۱۱۱۱////۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹        ۶۶۶۶////۱۸۱۸۱۸۱۸ - - - -        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۱۱۱۱////۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸        ۴۴۴۴////۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰        ۵۵۵۵////۹۹۹۹        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۶۶۶۶////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹        ۴۴۴۴////۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳        ۴۴۴۴////۵۵۵۵----        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۷۷۷۷////۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱        ۷۷۷۷////۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶        ۵۵۵۵////۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۶۶۶۶////۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳        ۸۸۸۸////۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱        ۷۷۷۷////۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۰۰۰۰////۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴        ۳۳۳۳////۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳        ۴۴۴۴////۴۶۴۶۴۶۴۶ - - - -        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۳۳۳۳////۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱        ۳۳۳۳////۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰        ۹۹۹۹////۲۷۲۷۲۷۲۷ - - - -        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۹۹۹۹////۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳        ۷۷۷۷////۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳        ۱۱۱۱////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۴۴۴۴////۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰        ۴۴۴۴////۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵        ۹۹۹۹////۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۸۸۸۸////۲۶۲۹۲۶۲۹۲۶۲۹۲۶۲۹        ۸۸۸۸////۲۱۶۹۲۱۶۹۲۱۶۹۲۱۶۹        ۹۹۹۹////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۶۶۶۶////۱۱۶۶۱۱۶۶۱۱۶۶۱۱۶۶        ۸۸۸۸////۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹        ۶۶۶۶////۵۵۵۵۵۵۵۵ - - - -        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۰۰۰۰////۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷        ۶۶۶۶////۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶        ۴۴۴۴////۲۱۲۱۲۱۲۱ - - - -        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۸۸۸۸////۱۶۶۵۱۶۶۵۱۶۶۵۱۶۶۵        ۴۴۴۴////۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۷۷۷۷////۸۱۸۱۸۱۸۱        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۷۷۷۷////۳۷۶۸۳۷۶۸۳۷۶۸۳۷۶۸        ۵۵۵۵////۳۱۰۹۳۱۰۹۳۱۰۹۳۱۰۹        ۲۲۲۲////۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۳۳۳۳////۴۹۹۷۴۹۹۷۴۹۹۷۴۹۹۷        ۲۲۲۲////۴۱۲۳۴۱۲۳۴۱۲۳۴۱۲۳        ۶۶۶۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۶۶۶۶////۲۴۷۸۲۴۷۸۲۴۷۸۲۴۷۸        ۰۰۰۰////۲۰۴۵۲۰۴۵۲۰۴۵۲۰۴۵        ۴۴۴۴////۵۰۵۰۵۰۵۰ - - - -        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۵۵۵۵////۲۱۸۸۲۱۸۸۲۱۸۸۲۱۸۸        ۷۷۷۷////۱۸۰۵۱۸۰۵۱۸۰۵۱۸۰۵        ۷۷۷۷////۱۱۱۱۱۱۱۱ - - - -        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۴۴۴۴////۲۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸        ۴۴۴۴////۱۸۹۶۱۸۹۶۱۸۹۶۱۸۹۶        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۴۴۴۴////۳۰۴۲۳۰۴۲۳۰۴۲۳۰۴۲        ۲۲۲۲////۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰        ۴۴۴۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۹۹۹۹////۴۲۴۳۴۲۴۳۴۲۴۳۴۲۴۳        ۶۶۶۶////۳۵۰۱۳۵۰۱۳۵۰۱۳۵۰۱        ۵۵۵۵////۳۹۳۹۳۹۳۹        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۵۵۵۵////۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸۴۶        ۹۹۹۹////۵۶۴۸۵۶۴۸۵۶۴۸۵۶۴۸        ۳۳۳۳////۶۱۶۱۶۱۶۱        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۳۳۳۳////۶۳۲۳۶۳۲۳۶۳۲۳۶۳۲۳        ۲۲۲۲////۵۲۱۷۵۲۱۷۵۲۱۷۵۲۱۷        ۶۶۶۶////۷۷۷۷----        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۷۷۷۷////۶۹۰۷۶۹۰۷۶۹۰۷۶۹۰۷        ۴۴۴۴////۵۶۹۹۵۶۹۹۵۶۹۹۵۶۹۹        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۹۹۹۹////۷۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱        ۷۷۷۷////۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۷۷۷۷////۷۵۴۶۷۵۴۶۷۵۴۶۷۵۴۶        ۷۷۷۷////۶۲۲۶۶۲۲۶۶۲۲۶۶۲۲۶        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۴۴۴۴////۱۱۴۸۸۱۱۴۸۸۱۱۴۸۸۱۱۴۸۸        ۹۹۹۹////۹۴۷۸۹۴۷۸۹۴۷۸۹۴۷۸        ۲۲۲۲////۵۲۵۲۵۲۵۲        
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                                         )ريال(                                           ) 1361=100( )   دنباله( 88-1364 :ـ متوسط و شاخص قيمت برخي از محصوالت كشاورزي54

  سال   محصول
متوسط قيمت 

  )ريال(
   شاخص قيمت

درصد تغييرات 

  ساالنه

        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۶۶۶۶        - - - -         ۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵////۶۶۶۶        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ...........................................................................................................  عدس 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۰۰۰۰////۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱         - - - -        ۸۸۸۸////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۶۶۶۶////۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳         - - - -        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۵۵۵۵////۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱         - - - -        ۵۵۵۵////۳۴۳۴۳۴۳۴ - - - -        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۳۳۳۳////۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵         - - - -        ۲۲۲۲////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۷۷۷۷////۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷         - - - -        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۸۸۸۸////۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳         - - - -        ۴۴۴۴////۲۶۲۶۲۶۲۶ - - - -        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۲۲۲۲////۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰         - - - -        ۵۵۵۵////۴۵۴۵۴۵۴۵        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۷۷۷۷////۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱         - - - -        ۳۳۳۳////۵۳۵۳۵۳۵۳        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۱۱۱۱////۱۰۵۹۱۰۵۹۱۰۵۹۱۰۵۹         - - - -        ۰۰۰۰////۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۱۱۱۱////۱۹۱۰۱۹۱۰۱۹۱۰۱۹۱۰         - - - -        ۴۴۴۴////۸۰۸۰۸۰۸۰        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۸۸۸۸////۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳         - - - -        ۰۰۰۰////۲۷۲۷۲۷۲۷ - - - -        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۵۵۵۵////۱۶۷۶۱۶۷۶۱۶۷۶۱۶۷۶         - - - -        ۳۳۳۳////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۵۵۵۵////۲۵۳۶۲۵۳۶۲۵۳۶۲۵۳۶         - - - -        ۳۳۳۳////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۶۶۶۶////۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱         - - - -        ۹۹۹۹////۷۳۷۳۷۳۷۳        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۰۰۰۰////۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱         - - - -        ۳۳۳۳////۱۲۱۲۱۲۱۲ - - - -        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۸۸۸۸////۲۴۲۶۲۴۲۶۲۴۲۶۲۴۲۶         - - - -        ۳۳۳۳////۳۷۳۷۳۷۳۷ - - - -        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۷۷۷۷////۲۶۷۴۲۶۷۴۲۶۷۴۲۶۷۴         - - - -        ۲۲۲۲////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۷۷۷۷////۲۳۳۳۲۳۳۳۲۳۳۳۲۳۳۳         - - - -        ۶۶۶۶////۱۴۱۴۱۴۱۴ - - - -        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۹۹۹۹////۳۴۸۴۳۴۸۴۳۴۸۴۳۴۸۴         - - - -        ۳۳۳۳////۴۹۴۹۴۹۴۹        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۱۱۱۱////۴۲۳۵۴۲۳۵۴۲۳۵۴۲۳۵         - - - -        ۵۵۵۵////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۸۸۸۸////۵۳۲۵۵۳۲۵۵۳۲۵۵۳۲۵         - - - -        ۷۷۷۷////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۴۴۴۴////۶۲۸۸۶۲۸۸۶۲۸۸۶۲۸۸         - - - -        ۱۱۱۱////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۶۶۶۶////۱۰۲۲۴۱۰۲۲۴۱۰۲۲۴۱۰۲۲۴         - - - -        ۶۶۶۶////۶۲۶۲۶۲۶۲        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۳۳۳۳////۱۰۱۸۹۱۰۱۸۹۱۰۱۸۹۱۰۱۸۹         - - - -        ۳۳۳۳////۰۰۰۰ - - - -        
  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۳۳۳۳////۱۰۳۱۰۱۰۳۱۰۱۰۳۱۰۱۰۳۱۰         - - - -        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۰۰۰۰////۱۳۵۵۰۱۳۵۵۰۱۳۵۵۰۱۳۵۵۰         - - - -        ۴۴۴۴////۳۱۳۱۳۱۳۱        

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۷۷۷۷        - - - -         ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۵۵۵۵        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ..................................................................................  ) روغني(آفتابگردان 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۹۹۹۹////۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱         - - - -        ۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۵۵۵۵////۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴         - - - -        ۲۲۲۲////۶۶۶۶        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۷۷۷۷////۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵         - - - -        ۵۵۵۵////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۹۹۹۹////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹         - - - -        ۹۹۹۹////۲۳۲۳۲۳۲۳ - - - -        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۸۸۸۸////۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴         - - - -        ۴۴۴۴////۴۰۴۰۴۰۴۰        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۳۳۳۳////۳۳۸۳۳۸۳۳۸۳۳۸         - - - -        ۸۸۸۸////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۲۲۲۲////۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶         - - - -        ۱۱۱۱////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۸۸۸۸////۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰         - - - -        ۰۰۰۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۱۱۱۱////۷۰۷۷۰۷۷۰۷۷۰۷         - - - -        ۴۴۴۴////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۶۶۶۶////۱۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴         - - - -        ۲۲۲۲////۵۶۵۶۵۶۵۶        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۴۴۴۴////۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴         - - - -        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۸۸۸۸////۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹         - - - -        ۶۶۶۶////۳۵۳۵۳۵۳۵        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۵۵۵۵////۱۷۶۴۱۷۶۴۱۷۶۴۱۷۶۴         - - - -        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۰۰۰۰////۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵         - - - -        ۵۵۵۵////۰۰۰۰----        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۲۲۲۲////۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸         - - - -        ۸۸۸۸////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۲۲۲۲////۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶۱۸         - - - -        ۵۵۵۵////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۰۰۰۰////۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱         - - - -        ۶۶۶۶----        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۹۹۹۹////۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷         - - - -        ۴۴۴۴////۶۶۶۶        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۱۱۱۱////۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲         - - - -        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۵۵۵۵////۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱         - - - -        ۴۴۴۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۶۶۶۶////۳۷۹۳۳۷۹۳۳۷۹۳۳۷۹۳         - - - -        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۳۳۳۳////۵۹۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰         - - - -        ۶۶۶۶////۵۶۵۶۵۶۵۶        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۵۵۵۵////۱۲۶۲۲۱۲۶۲۲۱۲۶۲۲۱۲۶۲۲         - - - -        ۵۵۵۵////۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۸۸۸۸////۶۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۳         - - - -        ۲۲۲۲////۵۲۵۲۵۲۵۲     - - - -        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۵۵۵۵////۶۷۴۴۶۷۴۴۶۷۴۴۶۷۴۴         - - - -        ۸۸۸۸////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۵۵۵۵////۸۴۶۷۸۴۶۷۸۴۶۷۸۴۶۷         - - - -        ۵۵۵۵////۲۵۲۵۲۵۲۵        
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  سال   محصول
متوسط قيمت 

  )ريال(
   شاخص قيمت

درصد تغييرات 

  ساالنه

        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        - - - -         ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۹۹۹۹        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    .....................................................................................................  پنبه وش 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۶۶۶۶////۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴         - - - -        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۸۸۸۸////۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶         - - - -        ۸۸۸۸////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۳۳۳۳////۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸         - - - -        ۱۱۱۱////۶۹۶۹۶۹۶۹        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۷۷۷۷////۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴         - - - -        ۸۸۸۸////۳۸۳۸۳۸۳۸        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۱۱۱۱////۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴         - - - -        ۹۹۹۹////۸۸۸۸----        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۶۶۶۶////۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹         - - - -        ۰۰۰۰////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۷۷۷۷////۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵         - - - -        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۷۷۷۷////۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰         - - - -        ۳۳۳۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۵۵۵۵////۱۴۸۴۱۴۸۴۱۴۸۴۱۴۸۴         - - - -        ۱۱۱۱////۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۸۸۸۸////۱۵۶۲۱۵۶۲۱۵۶۲۱۵۶۲         - - - -        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۶۶۶۶////۱۶۲۳۱۶۲۳۱۶۲۳۱۶۲۳         - - - -        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۴۴۴۴////۱۸۲۸۱۸۲۸۱۸۲۸۱۸۲۸         - - - -        ۶۶۶۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۶۶۶۶////۲۱۹۴۲۱۹۴۲۱۹۴۲۱۹۴         - - - -        ۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۹۹۹۹////۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳         - - - -        ۹۹۹۹////۴۱۴۱۴۱۴۱        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۰۰۰۰////۳۰۰۶۳۰۰۶۳۰۰۶۳۰۰۶         - - - -        ۵۵۵۵////۳۳۳۳----        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۳۳۳۳////۲۸۰۱۲۸۰۱۲۸۰۱۲۸۰۱         - - - -        ۸۸۸۸////۶۶۶۶----        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۴۴۴۴////۳۱۹۹۳۱۹۹۳۱۹۹۳۱۹۹         - - - -        ۲۲۲۲////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۶۶۶۶////۴۴۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱         - - - -        ۵۵۵۵////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۴۴۴۴////۴۴۷۷۴۴۷۷۴۴۷۷۴۴۷۷         - - - -        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۶۶۶۶////۴۰۱۹۴۰۱۹۴۰۱۹۴۰۱۹         - - - -        ۲۲۲۲////۱۰۱۰۱۰۱۰ - - - -        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۹۹۹۹////۴۸۳۴۴۸۳۴۴۸۳۴۴۸۳۴         - - - -        ۵۵۵۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۰۰۰۰////۶۷۵۹۶۷۵۹۶۷۵۹۶۷۵۹         - - - -        ۸۸۸۸////۳۹۳۹۳۹۳۹        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۳۳۳۳////۶۰۹۶۶۰۹۶۶۰۹۶۶۰۹۶         - - - -        ۸۸۸۸////۹۹۹۹ - - - -        
  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۲۲۲۲////۶۷۵۰۶۷۵۰۶۷۵۰۶۷۵۰         - - - -        ۷۷۷۷////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۸۸۸۸////۱۲۷۶۶۱۲۷۶۶۱۲۷۶۶۱۲۷۶۶         - - - -        ۱۱۱۱////۸۹۸۹۸۹۸۹        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۲۲۲۲////۱۱۳۷۷۱۱۳۷۷۱۱۳۷۷۱۱۳۷۷         - - - -        ۹۹۹۹////۱۰۱۰۱۰۱۰ - - - -        
        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۰۰۰        ۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴////۰۰۰۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۵۵۵        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ...........................................................................................................  خربزه 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۹۹۹۹////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۸۸۸۸////۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹        ۷۷۷۷////۲۶۲۶۲۶۲۶        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۸۸۸۸////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۷۷۷۷////۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴        ۳۳۳۳////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۹۹۹۹////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۱۱۱////۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱        ۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵ - - - -        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۱۱۱۱////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۰۰۰۰////۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶        ۳۳۳۳////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۸۸۸۸////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۳۳۳۳////۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴        ۸۸۸۸////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۸۸۸۸////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۵۵۵۵////۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۵۵۵۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۵۵۵۵////۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵        ۸۸۸۸////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۶۶۶۶////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۸۸۸۸////۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶        ۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۱۱۱۱////۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷        ۱۱۱۱////۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱        ۸۸۸۸////۷۴۷۴۷۴۷۴        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۹۹۹۹////۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵        ۵۵۵۵////۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱        ۱۱۱۱////۵۹۵۹۵۹۵۹        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۹۹۹۹////۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰        ۷۷۷۷////۱۰۶۷۱۰۶۷۱۰۶۷۱۰۶۷        ۶۶۶۶////۵۵۵۵----        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۵۵۵۵////۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱        ۸۸۸۸////۱۵۸۰۱۵۸۰۱۵۸۰۱۵۸۰        ۱۱۱۱////۴۸۴۸۴۸۴۸        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۴۴۴۴////۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵        ۰۰۰۰////۱۶۴۰۱۶۴۰۱۶۴۰۱۶۴۰        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۵۵۵۵////۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷        ۴۴۴۴////۱۹۸۹۱۹۸۹۱۹۸۹۱۹۸۹        ۳۳۳۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۹۹۹۹////۶۹۹۶۹۹۶۹۹۶۹۹        ۳۳۳۳////۲۹۷۸۲۹۷۸۲۹۷۸۲۹۷۸        ۷۷۷۷////۴۹۴۹۴۹۴۹        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۸۸۸۸////۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹        ۱۱۱۱////۲۷۶۵۲۷۶۵۲۷۶۵۲۷۶۵        ۲۲۲۲////۷۷۷۷----        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۸۸۸۸////۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹        ۱۱۱۱////۲۳۸۲۲۳۸۲۲۳۸۲۲۳۸۲        ۹۹۹۹////۱۳۱۳۱۳۱۳ - - - -        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۵۵۵۵////۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳        ۲۲۲۲////۲۲۷۰۲۲۷۰۲۲۷۰۲۲۷۰        ۷۷۷۷////۴۴۴۴----        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۶۶۶۶////۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴        ۱۱۱۱////۳۶۷۹۳۶۷۹۳۶۷۹۳۶۷۹        ۱۱۱۱////۶۲۶۲۶۲۶۲        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۶۶۶۶////۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶        ۲۲۲۲////۳۷۳۰۳۷۳۰۳۷۳۰۳۷۳۰        ۴۴۴۴////۱۱۱۱        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۶۶۶۶////۱۵۹۷۱۵۹۷۱۵۹۷۱۵۹۷        ۳۳۳۳////۶۷۹۸۶۷۹۸۶۷۹۸۶۷۹۸        ۲۲۲۲////۸۲۸۲۸۲۸۲        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۲۲۲۲////۱۶۶۹۱۶۶۹۱۶۶۹۱۶۶۹        ۰۰۰۰////۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳        ۵۵۵۵////۴۴۴۴        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۵۵۵۵////۲۸۶۵۲۸۶۵۲۸۶۵۲۸۶۵        ۴۴۴۴////۱۲۱۹۳۱۲۱۹۳۱۲۱۹۳۱۲۱۹۳        ۷۷۷۷////۷۱۷۱۷۱۷۱        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۳۳۳۳////۲۰۸۹۲۰۸۹۲۰۸۹۲۰۸۹        ۴۴۴۴////۸۸۹۰۸۸۹۰۸۸۹۰۸۸۹۰        ۱۱۱۱////۲۷۲۷۲۷۲۷ - - - -        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۳۳۳۳////۲۳۳۱۲۳۳۱۲۳۳۱۲۳۳۱        ۶۶۶۶////۹۹۲۰۹۹۲۰۹۹۲۰۹۹۲۰        ۶۶۶۶////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۹۹۹۹////۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۱        ۲۲۲۲////۱۲۷۷۴۱۲۷۷۴۱۲۷۷۴۱۲۷۷۴        ۸۸۸۸////۲۸۲۸۲۸۲۸        
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        - - - - ۲۴۲۴۲۴۲۴////۵۵۵۵        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۳۳۳۳        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۰۰۰        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ........................................................................................................  هندوانه 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۱۱۱۱////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۴۴۴۴////۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲        ۶۶۶۶////۳۸۳۸۳۸۳۸        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۰۰۰۰////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۳۳۳۳////۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۰۰۰۰////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۲۲۲۲////۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۳۳۳۳////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۶۶۶۶////۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹        ۶۶۶۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۴۴۴۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۳۳۳۳////۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۲۲۲۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۷۷۷۷////۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳        ۳۳۳۳////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۴۴۴۴////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۶۶۶۶////۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶        ۵۵۵۵////۳۵۳۵۳۵۳۵        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۹۹۹۹////۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴        ۷۷۷۷////۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵        ۱۱۱۱////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۱۱۱۱////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۱۱۱۱////۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶        ۵۵۵۵////۶۶۶۶----        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۰۰۰۰////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵        ۴۴۴۴////۱۴۲۳۱۴۲۳۱۴۲۳۱۴۲۳        ۸۸۸۸////۹۸۹۸۹۸۹۸        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۰۰۰۰////۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸        ۳۳۳۳////۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰        ۱۱۱۱////۲۴۲۴۲۴۲۴ - - - -        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۷۷۷۷////۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳        ۸۸۸۸////۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰        ۷۷۷۷////۹۱۹۱۹۱۹۱        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۹۹۹۹////۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳        ۳۳۳۳////۱۸۵۳۱۸۵۳۱۸۵۳۱۸۵۳        ۵۵۵۵////۱۰۱۰۱۰۱۰ - - - -        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۹۹۹۹////۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵        ۸۸۸۸////۲۳۰۵۲۳۰۵۲۳۰۵۲۳۰۵        ۴۴۴۴////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۰۰۰۰////۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱        ۰۰۰۰////۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰        ۱۱۱۱////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۸۸۸۸////۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶        ۳۳۳۳////۳۱۸۸۳۱۸۸۳۱۸۸۳۱۸۸        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۲۲۲۲////۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳        ۸۸۸۸////۳۰۸۹۳۰۸۹۳۰۸۹۳۰۸۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳----        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۲۲۲۲////۶۰۴۶۰۴۶۰۴۶۰۴        ۲۲۲۲////۴۴۱۰۴۴۱۰۴۴۱۰۴۴۱۰        ۷۷۷۷////۴۲۴۲۴۲۴۲        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۹۹۹۹////۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱        ۲۲۲۲////۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷        ۰۰۰۰////۴۶۴۶۴۶۴۶        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۴۴۴۴////۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵        ۰۰۰۰////۳۸۳۵۳۸۳۵۳۸۳۵۳۸۳۵        ۴۴۴۴////۴۰۴۰۴۰۴۰ - - - -        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۸۸۸۸////۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲        ۷۷۷۷////۷۵۳۸۷۵۳۸۷۵۳۸۷۵۳۸        ۶۶۶۶////۹۶۹۶۹۶۹۶        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۲۲۲۲////۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵        ۳۳۳۳////۷۰۴۵۷۰۴۵۷۰۴۵۷۰۴۵        ۵۵۵۵////۶۶۶۶----        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۷۷۷۷////۱۳۳۰۱۳۳۰۱۳۳۰۱۳۳۰        ۹۹۹۹////۹۷۱۲۹۷۱۲۹۷۱۲۹۷۱۲        ۹۹۹۹////۳۷۳۷۳۷۳۷        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۵۵۵۵////۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۱۱۱۱////۱۰۰۶۹۱۰۰۶۹۱۰۰۶۹۱۰۰۶۹        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۹۹۹۹////۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۱        ۹۹۹۹////۹۰۶۴۹۰۶۴۹۰۶۴۹۰۶۴        ۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰ - - - -        
  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۳۳۳۳////۱۵۲۰۱۵۲۰۱۵۲۰۱۵۲۰        ۹۹۹۹////۱۱۰۹۶۱۱۰۹۶۱۱۰۹۶۱۱۰۹۶        ۴۴۴۴////۲۲۲۲۲۲۲۲        

        - - - - ۲۷۲۷۲۷۲۷////۴۴۴۴        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۹۹۹۹        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۴۴۴۴        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    .............................................................................................................  خيار 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۲۲۲۲////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۲۲۲۲////۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱        ۹۹۹۹////۶۷۶۷۶۷۶۷        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۲۲۲۲////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۹۹۹۹////۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱        ۲۲۲۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۴۴۴۴////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۴۴۴۴////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲        ۲۲۲۲////۰۰۰۰        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۱۱۱۱////۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷        ۵۵۵۵////۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲        ۵۵۵۵////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۵۵۵۵////۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵        ۴۴۴۴////۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸        ۵۵۵۵////۱۱۱۱----        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۹۹۹۹////۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳        ۳۳۳۳////۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵        ۴۴۴۴////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۶۶۶۶////۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷        ۶۶۶۶////۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵        ۱۱۱۱////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۱۱۱۱////۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶        ۶۶۶۶////۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲        ۵۵۵۵////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۳۳۳۳////۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴        ۴۴۴۴////۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴        ۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۲۲۲۲////۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳        ۸۸۸۸////۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷        ۵۵۵۵////۷۱۷۱۷۱۷۱        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۰۰۰۰////۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶        ۰۰۰۰////۱۰۸۴۱۰۸۴۱۰۸۴۱۰۸۴        ۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۵۵۵۵////۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵        ۰۰۰۰////۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳        ۷۷۷۷////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۱۱۱۱////۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹        ۸۸۸۸////۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰        ۱۱۱۱////۳۳۳۳----        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۸۸۸۸////۶۸۰۶۸۰۶۸۰۶۸۰        ۳۳۳۳////۱۷۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲        ۲۲۲۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۲۲۲۲////۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳        ۰۰۰۰////۱۹۴۲۱۹۴۲۱۹۴۲۱۹۴۲        ۱۱۱۱////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۴۴۴۴////۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷        ۰۰۰۰////۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱        ۱۱۱۱////۱۹۱۹۱۹۱۹ - - - -        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۳۳۳۳////۹۷۰۹۷۰۹۷۰۹۷۰        ۰۰۰۰////۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹        ۲۲۲۲////۵۷۵۷۵۷۵۷        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۷۷۷۷////۹۷۸۹۷۸۹۷۸۹۷۸        ۳۳۳۳////۲۴۹۰۲۴۹۰۲۴۹۰۲۴۹۰        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۱۱۱۱////۱۶۷۴۱۶۷۴۱۶۷۴۱۶۷۴        ۸۸۸۸////۴۲۵۹۴۲۵۹۴۲۵۹۴۲۵۹        ۱۱۱۱////۷۱۷۱۷۱۷۱        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۵۵۵۵////۱۳۳۷۱۳۳۷۱۳۳۷۱۳۳۷        ۳۳۳۳////۳۴۰۳۳۴۰۳۳۴۰۳۳۴۰۳        ۱۱۱۱////۲۰۲۰۲۰۲۰ - - - -        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۴۴۴۴////۲۱۶۱۲۱۶۱۲۱۶۱۲۱۶۱        ۷۷۷۷////۵۴۹۹۵۴۹۹۵۴۹۹۵۴۹۹        ۶۶۶۶////۶۱۶۱۶۱۶۱        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۰۰۰۰////۲۰۴۳۲۰۴۳۲۰۴۳۲۰۴۳        ۵۵۵۵////۵۱۹۸۵۱۹۸۵۱۹۸۵۱۹۸        ۵۵۵۵////۵۵۵۵----        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۳۳۳۳////۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲        ۶۶۶۶////۵۴۲۵۵۴۲۵۵۴۲۵۵۴۲۵        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۹۹۹۹////۲۶۷۰۲۶۷۰۲۶۷۰۲۶۷۰        ۲۲۲۲////۶۷۹۶۶۷۹۶۶۷۹۶۶۷۹۶        ۳۳۳۳////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۱۱۱۱////۳۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵۴        ۲۲۲۲////۸۷۸۹۸۷۸۹۸۷۸۹۸۷۸۹        ۳۳۳۳////۲۹۲۹۲۹۲۹        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۷۷۷۷////۵۴۸۷۵۴۸۷۵۴۸۷۵۴۸۷        ۵۵۵۵////۱۳۹۶۳۱۳۹۶۳۱۳۹۶۳۱۳۹۶۳        ۹۹۹۹////۵۸۵۸۵۸۵۸        
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  ساالنه

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۲۲۲        ۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷////۸۸۸۸        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۵۵۵۵        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ................................................................................................  زميني  سيب

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۰۰۰۰////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۶۶۶۶////۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹        ۹۹۹۹////۴۵۴۵۴۵۴۵ - - - -        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۰۰۰۰////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۶۶۶۶////۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲        ۵۵۵۵////۲۶۲۶۲۶۲۶ - - - -        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۲۲۲۲////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۸۸۸۸////۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲        ۸۸۸۸////۹۷۹۷۹۷۹۷        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۲۲۲۲////۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳        ۵۵۵۵////۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹        ۱۱۱۱////۸۷۸۷۸۷۸۷        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۶۶۶۶////۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹        ۳۳۳۳////۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲        ۷۷۷۷////۱۷۱۷۱۷۱۷ - - - -        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۹۹۹۹////۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴        ۹۹۹۹////۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸        ۳۳۳۳////۴۴۴۴----        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۰۰۰۰////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۷۷۷۷////۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰        ۴۴۴۴////۹۹۹۹----        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۵۵۵۵////۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵        ۱۱۱۱////۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹        ۶۶۶۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۸۸۸۸////۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶        ۲۲۲۲////۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸        ۱۱۱۱////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۴۴۴۴////۴۹۰۴۹۰۴۹۰۴۹۰        ۱۱۱۱////۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷        ۱۱۱۱////۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۵۵۵۵////۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴        ۸۸۸۸////۱۲۹۴۱۲۹۴۱۲۹۴۱۲۹۴        ۳۳۳۳////۷۷۷۷----        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۲۲۲۲////۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳        ۸۸۸۸////۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷        ۵۵۵۵////۲۴۲۴۲۴۲۴ - - - -        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۱۱۱۱////۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲        ۴۴۴۴////۱۷۱۵۱۷۱۵۱۷۱۵۱۷۱۵        ۴۴۴۴////۷۵۷۵۷۵۷۵        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۹۹۹۹////۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵        ۳۳۳۳////۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱        ۹۹۹۹////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۳۳۳۳////۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۰        ۴۴۴۴////۲۷۰۷۲۷۰۷۲۷۰۷۲۷۰۷        ۶۶۶۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۲۲۲۲////۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱        ۴۴۴۴////۱۵۱۳۱۵۱۳۱۵۱۳۱۵۱۳        ۱۱۱۱////۴۴۴۴۴۴۴۴ - - - -        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۶۶۶۶////۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴        ۳۳۳۳////۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹        ۲۲۲۲////۵۵۵۵۵۵۵۵        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۷۷۷۷////۱۰۹۱۱۰۹۱۱۰۹۱۱۰۹۱        ۳۳۳۳////۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰        ۴۴۴۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۲۲۲۲////۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱        ۵۵۵۵////۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱        ۸۸۸۸////۱۳۱۳۱۳۱۳ - - - -        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۰۰۰۰////۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲        ۰۰۰۰////۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰        ۴۴۴۴////۲۵۲۵۲۵۲۵ - - - -        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۳۳۳۳////۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱        ۵۵۵۵////۴۷۶۱۴۷۶۱۴۷۶۱۴۷۶۱        ۱۱۱۱////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۰۰۰۰////۲۵۷۹۲۵۷۹۲۵۷۹۲۵۷۹        ۶۶۶۶////۷۳۴۷۷۳۴۷۷۳۴۷۷۳۴۷        ۳۳۳۳////۵۴۵۴۵۴۵۴        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۲۲۲۲////۱۳۰۵۱۳۰۵۱۳۰۵۱۳۰۵        ۶۶۶۶////۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷۱۸        ۴۴۴۴////۴۹۴۹۴۹۴۹ - - - -        
  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۰۰۰۰////۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱        ۲۲۲۲////۵۶۱۵۵۶۱۵۵۶۱۵۵۶۱۵        ۰۰۰۰////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۲۲۲۲////۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۱        ۱۱۱۱////۷۹۵۲۷۹۵۲۷۹۵۲۷۹۵۲        ۶۶۶۶////۴۱۴۱۴۱۴۱        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۸۸۸۸////۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷        ۶۶۶۶////۶۱۴۷۶۱۴۷۶۱۴۷۶۱۴۷        ۷۷۷۷////۲۲۲۲۲۲۲۲ - - - -        
        ۷۷۷۷////۷۷۷۷        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۳۳۳۳        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۰۰۰۰        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ................................................................................................  فرنگي  گوجه

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۵۵۵۵////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۸۸۸۸////۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶        ۷۷۷۷////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۸۸۸۸////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰        ۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۱۱۱۱////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۸۸۸۸////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰        ۸۸۸۸////۱۳۱۳۱۳۱۳ - - - -        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۱۱۱۱////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۰۰۰۰////۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱        ۶۶۶۶////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۱۱۱۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۸۸۸۸////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۵۵۵۵////۲۸۲۸۲۸۲۸ - - - -        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۲۲۲۲////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱        ۰۰۰۰////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۶۶۶۶////۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳        ۹۹۹۹////۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵        ۱۱۱۱////۷۴۷۴۷۴۷۴        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۳۳۳۳////۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱        ۹۹۹۹////۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹        ۵۵۵۵////۱۴۱۴۱۴۱۴ - - - -        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۷۷۷۷////۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸        ۷۷۷۷////۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳۹۸        ۹۹۹۹////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۵۵۵۵////۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹        ۳۳۳۳////۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲        ۱۱۱۱////۷۶۷۶۷۶۷۶        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۶۶۶۶////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹        ۶۶۶۶////۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶        ۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵ - - - -        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۵۵۵۵////۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷        ۶۶۶۶////۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳        ۹۹۹۹////۸۴۸۴۸۴۸۴        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۷۷۷۷////۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹        ۳۳۳۳////۱۴۰۶۱۴۰۶۱۴۰۶۱۴۰۶        ۴۴۴۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۰۰۰۰////۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷        ۶۶۶۶////۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰        ۹۹۹۹////۵۵۵۵۵۵۵۵ - - - -        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۲۲۲۲////۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷        ۰۰۰۰////۹۹۸۹۹۸۹۹۸۹۹۸        ۸۸۸۸////۶۰۶۰۶۰۶۰        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۲۲۲۲////۶۰۴۶۰۴۶۰۴۶۰۴        ۱۱۱۱////۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸        ۱۱۱۱////۵۲۵۲۵۲۵۲        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۰۰۰۰////۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷        ۴۴۴۴////۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۵۵۵۵////۹۹۹۹----        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۳۳۳۳////۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰        ۴۴۴۴////۱۳۳۲۱۳۳۲۱۳۳۲۱۳۳۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳----        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۳۳۳۳////۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶        ۶۶۶۶////۲۱۷۶۲۱۷۶۲۱۷۶۲۱۷۶        ۴۴۴۴////۶۳۶۳۶۳۶۳        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۰۰۰۰////۹۷۹۹۷۹۹۷۹۹۷۹        ۸۸۸۸////۲۴۵۹۲۴۵۹۲۴۵۹۲۴۵۹        ۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۷۷۷۷////۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸        ۱۱۱۱////۲۶۶۰۲۶۶۰۲۶۶۰۲۶۶۰        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۰۰۰۰////۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱۲۷        ۷۷۷۷////۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱        ۵۵۵۵////۶۶۶۶        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۹۹۹۹////۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲        ۷۷۷۷////۶۱۱۲۶۱۱۲۶۱۱۲۶۱۱۲        ۹۹۹۹////۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۴۴۴۴////۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸        ۶۶۶۶////۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱        ۱۱۱۱////۴۹۴۹۴۹۴۹ - - - -        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۲۱۴۹.۵۲۱۴۹.۵۲۱۴۹.۵۲۱۴۹.۵        ۸۸۸۸////۵۴۰۰۵۴۰۰۵۴۰۰۵۴۰۰        ۶۶۶۶////۷۳۷۳۷۳۷۳        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۹۹۹۹////۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱        ۴۴۴۴////۶۷۳۸۶۷۳۸۶۷۳۸۶۷۳۸        ۸۸۸۸////۲۴۲۴۲۴۲۴        
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  ساالنه

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۳۳۳        - - - -         ۵۲۵۲۵۲۵۲////۲۲۲۲        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ......................................................................................................  بادمجان 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۱۱۱۱////۵۳۵۳۵۳۵۳         - - - -        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۳۳۳۳////۶۸۶۸۶۸۶۸         - - - -        ۶۶۶۶////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۱۱۱۱////۴۲۴۲۴۲۴۲         - - - -        ۴۴۴۴////۳۸۳۸۳۸۳۸ - - - -        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۲۲۲۲////۵۵۵۵۵۵۵۵         - - - -        ۱۱۱۱////۳۱۳۱۳۱۳۱        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۲۲۲۲////۶۰۶۰۶۰۶۰         - - - -        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۱۱۱۱////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰         - - - -        ۳۳۳۳////۶۶۶۶۶۶۶۶        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۶۶۶۶////۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰         - - - -        ۴۴۴۴////۷۰۷۰۷۰۷۰        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۱۱۱۱////۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶         - - - -        ۲۲۲۲////۲۰۲۰۲۰۲۰ - - - -        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۶۶۶۶////۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴         - - - -        ۶۶۶۶////۳۵۳۵۳۵۳۵        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۳۳۳۳////۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲         - - - -        ۹۹۹۹////۵۲۵۲۵۲۵۲        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۳۳۳۳////۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶         - - - -        ۷۷۷۷////۵۵۵۵----        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۴۴۴۴////۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲         - - - -        ۴۴۴۴////۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۷۷۷۷////۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷         - - - -        ۴۴۴۴////۲۴۲۴۲۴۲۴ - - - -        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۵۵۵۵////۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶         - - - -        ۹۹۹۹////۹۹۹۹----        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۹۹۹۹////۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹         - - - -        ۷۷۷۷////۳۹۳۹۳۹۳۹        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۶۶۶۶////۵۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶۸         - - - -        ۳۳۳۳////۷۷۷۷        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۶۶۶۶////۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷         - - - -        ۲۲۲۲////۷۷۷۷----        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۳۳۳۳////۸۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴         - - - -        ۴۴۴۴////۵۲۵۲۵۲۵۲        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۴۴۴۴////۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶۲         - - - -        ۵۵۵۵////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۸۸۸۸////۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴         - - - -        ۵۵۵۵////۲۶۲۶۲۶۲۶ - - - -        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۷۷۷۷////۱۲۸۶۱۲۸۶۱۲۸۶۱۲۸۶         - - - -        ۵۵۵۵////۵۰۵۰۵۰۵۰        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۱۱۱۱////۱۵۴۳۱۵۴۳۱۵۴۳۱۵۴۳         - - - -        ۹۹۹۹////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۶۶۶۶////۱۷۹۲۱۷۹۲۱۷۹۲۱۷۹۲         - - - -        ۲۲۲۲////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۲۲۲۲////۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹         - - - -        ۱۱۱۱////۳۳۳۳۳۳۳۳ - - - -        
  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۸۸۸۸////۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳         - - - - -- -- -- --        ۵۵۵۵////۵۵۵۵ - - - -        
  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۴۴۴۴////۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳         - - - - --- --- --- ---        ۱۱۱۱////۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸        

        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۰۰۰۰        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۶۶۶        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ...............................................................................................................پياز 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۷۷۷۷////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۰۰۰۰////۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴        ۹۹۹۹////۵۵۵۵۵۵۵۵        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۲۲۲۲////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۳۳۳۳////۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷        ۹۹۹۹////۱۹۱۹۱۹۱۹ - - - -        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۷۷۷۷////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۷۷۷۷////۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸        ۳۳۳۳////۱۱۱۱        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۷۷۷۷////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۴۴۴۴////۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰        ۵۵۵۵////۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۳۳۳۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۶۶۶۶////۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰        ۶۶۶۶////۳۰۳۰۳۰۳۰ - - - -        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۴۴۴۴////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۷۷۷۷////۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹        ۱۱۱۱////۶۶۶۶----        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۷۷۷۷////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۶۶۶۶////۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵        ۰۰۰۰////۲۶۲۶۲۶۲۶ - - - -        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۰۰۰۰////۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶        ۸۸۸۸////۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴        ۶۶۶۶////۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۷۷۷۷////۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸        ۴۴۴۴////۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳        ۵۵۵۵////۴۷۴۷۴۷۴۷ - - - -        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۱۱۱۱////۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲        ۷۷۷۷////۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷        ۳۳۳۳////۷۰۷۰۷۰۷۰        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۶۶۶۶////۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴        ۶۶۶۶////۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴        ۱۱۱۱////۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۰۰۰۰////۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰        ۲۲۲۲////۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴        ۱۱۱۱////۴۲۴۲۴۲۴۲ - - - -        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۰۰۰۰////۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲        ۶۶۶۶////۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰        ۰۰۰۰////۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۴۴۴۴////۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷        ۸۸۸۸////۱۲۸۴۱۲۸۴۱۲۸۴۱۲۸۴        ۱۱۱۱////۱۷۱۷۱۷۱۷ - - - -        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۰۰۰۰////۷۹۶۷۹۶۷۹۶۷۹۶        ۰۰۰۰////۲۲۳۶۲۲۳۶۲۲۳۶۲۲۳۶        ۰۰۰۰////۷۴۷۴۷۴۷۴        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۴۴۴۴////۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰        ۳۳۳۳////۱۶۳۰۱۶۳۰۱۶۳۰۱۶۳۰        ۱۱۱۱////۲۷۲۷۲۷۲۷ - - - -        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۴۴۴۴////۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹        ۳۳۳۳////۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱۱۵۷۱        ۶۶۶۶////۳۳۳۳----        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۶۶۶۶////۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴        ۲۲۳۲۲۲۳۲۲۲۳۲۲۲۳۲        ۰۰۰۰////۴۲۴۲۴۲۴۲        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۴۴۴۴////۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱        ۸۸۸۸////۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸        ۲۲۲۲////۴۴۴۴----        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۷۷۷۷////۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵        ۶۶۶۶////۳۰۲۱۳۰۲۱۳۰۲۱۳۰۲۱        ۳۳۳۳////۴۱۴۱۴۱۴۱        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۲۲۲۲////۱۳۰۸۱۳۰۸۱۳۰۸۱۳۰۸        ۷۷۷۷////۳۶۷۴۳۶۷۴۳۶۷۴۳۶۷۴        ۶۶۶۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۹۹۹۹////۱۱۵۹۱۱۵۹۱۱۵۹۱۱۵۹        ۱۱۱۱////۳۲۵۸۳۲۵۸۳۲۵۸۳۲۵۸        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱ - - - -        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۷۷۷۷////۱۶۲۸۱۶۲۸۱۶۲۸۱۶۲۸        ۹۹۹۹////۴۵۷۴۴۵۷۴۴۵۷۴۴۵۷۴        ۴۴۴۴////۴۰۴۰۴۰۴۰        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۲۲۲۲////۲۸۶۰۲۸۶۰۲۸۶۰۲۸۶۰        ۱۱۱۱////۸۰۳۴۸۰۳۴۸۰۳۴۸۰۳۴        ۶۶۶۶////۷۵۷۵۷۵۷۵        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۸۸۸۸////۱۹۹۳۱۹۹۳۱۹۹۳۱۹۹۳        ۷۷۷۷////۵۶۰۰۵۶۰۰۵۶۰۰۵۶۰۰        ۳۳۳۳////۳۰۳۰۳۰۳۰ - - - -        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۲۲۲۲////۱۸۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷۱۸۳۷        ۷۷۷۷////۵۱۶۰۵۱۶۰۵۱۶۰۵۱۶۰        ۹۹۹۹////۷۷۷۷---- -- -- -- --        
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  سال   محصول
متوسط قيمت 

  )ريال(
   شاخص قيمت

درصد تغييرات 

  ساالنه

        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹////۲۲۲۲        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۷۷۷        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ...........................................................................................................  يونجه 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۶۶۶۶////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۳۳۳۳////۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲        ۷۷۷۷////۵۵۵۵----        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۸۸۸۸////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۴۴۴////۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳        ۸۸۸۸////۹۸۹۸۹۸۹۸        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۱۱۱۱////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۱۱۱////۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸        ۸۸۸۸////۶۶۶۶----        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۱۱۱۱////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۵۵۵۵////۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹        ۳۳۳۳////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۰۰۰۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۵۵۵۵////۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰        ۵۵۵۵////۱۷۱۷۱۷۱۷ - - - -        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۹۹۹۹////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۲۲۲۲////۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹        ۸۸۸۸////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۰۰۰۰////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۰۰۰۰////۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶        ۵۵۵۵////۲۲۲۲        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۸۸۸۸////۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰        ۷۷۷۷////۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹        ۳۳۳۳////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۷۷۷۷////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳        ۹۹۹۹////۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸        ۸۸۸۸////۷۴۷۴۷۴۷۴        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۵۵۵۵////۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹        ۱۱۱۱////۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰        ۸۸۸۸////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۳۳۳۳////۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰        ۸۸۸۸////۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹        ۴۴۴۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۳۳۳۳////۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸        ۶۶۶۶////۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۹۹۹۹////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۶۶۶۶////۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰        ۰۰۰۰////۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴۱        ۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵ - - - -        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۴۴۴۴////۵۰۷۵۰۷۵۰۷۵۰۷        ۴۴۴۴////۱۶۴۷۱۶۴۷۱۶۴۷۱۶۴۷        ۳۳۳۳////۵۸۵۸۵۸۵۸        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۱۱۱۱////۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴        ۲۲۲۲////۲۵۷۸۲۵۷۸۲۵۷۸۲۵۷۸        ۵۵۵۵////۵۶۵۶۵۶۵۶        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۰۰۰۰////۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸        ۰۰۰۰////۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱        ۵۵۵۵////۴۴۴۴----        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۴۴۴۴////۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱        ۸۸۸۸////۲۲۴۴۲۲۴۴۲۲۴۴۲۲۴۴        ۸۸۸۸////۸۸۸۸----        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۵۵۵۵////۸۷۰۸۷۰۸۷۰۸۷۰        ۳۳۳۳////۲۸۲۶۲۸۲۶۲۸۲۶۲۸۲۶        ۹۹۹۹////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۸۸۸۸////۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲۱۲۹۲        ۴۴۴۴////۴۱۹۷۴۱۹۷۴۱۹۷۴۱۹۷        ۵۵۵۵////۴۸۴۸۴۸۴۸        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۸۸۸۸////۱۳۱۴۱۳۱۴۱۳۱۴۱۳۱۴        ۸۸۸۸////۴۲۶۸۴۲۶۸۴۲۶۸۴۲۶۸        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۱۱۱۱////۱۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲۸        ۰۰۰۰////۴۳۱۲۴۳۱۲۴۳۱۲۴۳۱۲        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۱۱۱۱////۱۴۹۲۱۴۹۲۱۴۹۲۱۴۹۲        ۵۵۵۵////۴۸۴۴۴۸۴۴۴۸۴۴۴۸۴۴    ۳۳۳۳////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۹۹۹۹////۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱        ۲۲۲۲////۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰        ۴۴۴۴////۷۲۷۲۷۲۷۲        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۱۱۱۱////۱۹۲۷۱۹۲۷۱۹۲۷۱۹۲۷        ۸۸۸۸////۶۲۵۶۶۲۵۶۶۲۵۶۶۲۵۶        ۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵ - - - -        
  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۲۲۲۲////۱۹۲۷۱۹۲۷۱۹۲۷۱۹۲۷        ۱۱۱۱////۶۲۵۷۶۲۵۷۶۲۵۷۶۲۵۷    ۰۰۰۰////۰۰۰۰        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۹۹۹۹////۳۱۰۲۳۱۰۲۳۱۰۲۳۱۰۲        ۴۴۴۴////۱۰۰۷۴۱۰۰۷۴۱۰۰۷۴۱۰۰۷۴        ۶۱۶۱۶۱۶۱        

        ----        - - - -         ۸۵۸۵۸۵۸۵////۸۸۸۸        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ..........................................................................................................    آلو زرد

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۷۷۷۷////۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸         - - - -        ۷۷۷۷////۲۶۲۶۲۶۲۶        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۳۳۳۳////۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴         - - - -        ۰۰۰۰////۴۲۴۲۴۲۴۲        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۸۸۸۸////۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵         - - - -        ۵۵۵۵////۱۸۱۸۱۸۱۸ - - - -        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱         - - - -        ۵۵۵۵////۱۱۱۱۱۱۱۱ - - - -        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۴۴۴۴////۹۷۹۷۹۷۹۷         - - - -        ۵۵۵۵////۱۲۱۲۱۲۱۲ - - - -        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۷۷۷۷////۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶         - - - -        ۱۱۱۱////۷۱۷۱۷۱۷۱        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۷۷۷۷////۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵         - - - -        ۴۴۴۴////۳۵۳۵۳۵۳۵        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۲۲۲۲////۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳         - - - -        ۲۲۲۲////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۳۳۳۳////۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱         - - - -        ۹۹۹۹////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۵۵۵۵////۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶         - - - -        ۳۳۳۳////۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۹۹۹۹////۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳         - - - -        ۴۴۴۴////۸۸۸۸----        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۸۸۸۸////۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱         - - - -        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۷۷۷۷////۱۲۵۰۱۲۵۰۱۲۵۰۱۲۵۰         - - - -        ۴۴۴۴////۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۲۲۲۲////۱۲۸۴۱۲۸۴۱۲۸۴۱۲۸۴         - - - -        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۱۱۱۱////۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵         - - - -        ۸۸۸۸////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۸۸۸۸////۱۷۲۰۱۷۲۰۱۷۲۰۱۷۲۰         - - - -        ۸۸۸۸////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۴۴۴۴////۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳         - - - -        ۶۶۶۶////۴۶۴۶۴۶۴۶        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۲۲۲۲////۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰         - - - -        ۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۱۱۱۱////۴۸۵۳۴۸۵۳۴۸۵۳۴۸۵۳         - - - -        ۰۰۰۰////۵۶۵۶۵۶۵۶        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۲۲۲۲////۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰         - - - -        ۰۰۰۰////۳۸۳۸۳۸۳۸ - - - -        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۸۸۸۸////۲۷۰۸۲۷۰۸۲۷۰۸۲۷۰۸         - - - -        ۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰ - - - -        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۲۲۲۲////۵۴۷۰۵۴۷۰۵۴۷۰۵۴۷۰         - - - -        ۹۹۹۹////۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱    

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۴۴۴۴////۴۷۱۶۴۷۱۶۴۷۱۶۴۷۱۶         - - - -        ۸۸۸۸////۱۳۱۳۱۳۱۳ - - - -        
  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۱۱۱۱////۱۶۲۹۱۱۶۲۹۱۱۶۲۹۱۱۶۲۹۱         - - - -        ۴۴۴۴////۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵    

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۲۲۲۲////۱۳۸۴۰۱۳۸۴۰۱۳۸۴۰۱۳۸۴۰         - - - -        ۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵ - - - -        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۲۲۲۲////۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵         - - - -        ۷۷۷۷////۱۶۱۶۱۶۱۶ - - - -        
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  سال   محصول
متوسط قيمت 

  )ريال(
   شاخص قيمت

درصد تغييرات 

  ساالنه

        ----۸۸۸۸////۰۰۰۰        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۳۳۳۳        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۱۱۱        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ...............................................................................................  درختي  سيب

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۱۱۱۱////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۱۱۱۱////۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴        ۲۲۲۲////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۹۹۹۹////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۳۳۳۳////۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۲۲۲۲////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۵۵۵۵////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸        ۲۲۲۲////۱۸۱۸۱۸۱۸ - - - -        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۷۷۷۷////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۶۶۶۶////۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱        ۹۹۹۹////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۹۹۹۹////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۵۵۵۵////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹        ۱۱۱۱////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۵۵۵۵////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۶۶۶۶////۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸        ۷۷۷۷////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۱۱۱۱////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰        ۱۱۱۱////۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵        ۸۸۸۸////۳۸۳۸۳۸۳۸        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۷۷۷۷////۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶        ۳۳۳۳////۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵        ۸۸۸۸////۲۲۲۲----        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۹۹۹۹////۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰        ۰۰۰۰////۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱        ۰۰۰۰////۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۳۳۳۳////۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵        ۷۷۷۷////۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰        ۴۴۴۴////۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۲۲۲۲////۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱        ۸۸۸۸////۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۶۶۶۶////۶۶۶۶----        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۰۰۰۰////۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵        ۵۵۵۵////۱۷۳۸۱۷۳۸۱۷۳۸۱۷۳۸        ۷۷۷۷////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۲۲۲۲////۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰        ۳۳۳۳////۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲        ۷۷۷۷////۱۰۱۰۱۰۱۰ - - - -        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۵۵۵۵////۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸        ۲۲۲۲////۲۴۳۸۲۴۳۸۲۴۳۸۲۴۳۸        ۱۱۱۱////۵۷۵۷۵۷۵۷        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۱۱۱۱////۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳        ۰۰۰۰////۳۲۵۶۳۲۵۶۳۲۵۶۳۲۵۶        ۵۵۵۵////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۳۳۳۳////۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲        ۴۴۴۴////۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵۱        ۴۴۴۴////۱۲۱۲۱۲۱۲ - - - -        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۸۸۸۸////۱۷۵۹۱۷۵۹۱۷۵۹۱۷۵۹        ۰۰۰۰////۵۰۵۷۵۰۵۷۵۰۵۷۵۰۵۷        ۳۳۳۳////۷۷۷۷۷۷۷۷        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۹۹۹۹////۱۵۹۰۱۵۹۰۱۵۹۰۱۵۹۰        ۶۶۶۶////۴۵۷۱۴۵۷۱۴۵۷۱۴۵۷۱        ۶۶۶۶////۹۹۹۹----        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۴۴۴۴////۱۷۸۴۱۷۸۴۱۷۸۴۱۷۸۴        ۶۶۶۶////۵۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲۷        ۲۲۲۲////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۸۸۸۸////۱۹۲۵۱۹۲۵۱۹۲۵۱۹۲۵        ۹۹۹۹////۵۵۳۳۵۵۳۳۵۵۳۳۵۵۳۳        ۹۹۹۹////۷۷۷۷        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۴۴۴۴////۲۷۹۰۲۷۹۰۲۷۹۰۲۷۹۰        ۴۴۴۴////۸۰۱۸۸۰۱۸۸۰۱۸۸۰۱۸        ۹۹۹۹////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۰۰۰۰////۳۹۲۶۳۹۲۶۳۹۲۶۳۹۲۶        ۶۶۶۶////۱۱۲۸۱۱۱۲۸۱۱۱۲۸۱۱۱۲۸۱        ۷۷۷۷////۴۰۴۰۴۰۴۰        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۵۵۵۵////۴۳۷۷۴۳۷۷۴۳۷۷۴۳۷۷        ۰۰۰۰////۱۲۵۷۹۱۲۵۷۹۱۲۵۷۹۱۲۵۷۹        ۵۵۵۵////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۷۷۷۷////۶۲۵۷۶۲۵۷۶۲۵۷۶۲۵۷        ۸۸۸۸////۱۷۹۸۱۱۷۹۸۱۱۷۹۸۱۱۷۹۸۱        ۰۰۰۰////۴۳۴۳۴۳۴۳        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۵۵۵۵////۶۰۹۲۶۰۹۲۶۰۹۲۶۰۹۲        ۱۱۱۱////۱۷۵۰۷۱۷۵۰۷۱۷۵۰۷۱۷۵۰۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲ - - - -        
  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۶۶۶۶////۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۲۷        ۸۸۸۸////۲۱۳۴۳۲۱۳۴۳۲۱۳۴۳۲۱۳۴۳        ۹۹۹۹////۲۱۲۱۲۱۲۱        

        ۹۹۹۹////۱۱۱۱        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۱۱۱۱        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۴۴۴۴        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    .........................................................................................................  پرتقال 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۴۴۴۴////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۷۷۷۷////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۵۵۵۵////۳۱۳۱۳۱۳۱ - - - -        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۶۶۶۶////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۸۸۸۸////۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵        ۲۲۲۲////۵۹۵۹۵۹۵۹        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۰۰۰۰////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۳۳۳۳////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۲۲۲۲////۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰        ۳۳۳۳////۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷        ۴۴۴۴////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۵۵۵۵////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۶۶۶۶////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۳۳۳۳////۴۳۴۳۴۳۴۳ - - - -        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۷۷۷۷////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۶۶۶۶////۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶        ۵۵۵۵////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۸۸۸۸////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۰۰۰۰////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۷۷۷۷////۱۳۱۳۱۳۱۳ - - - -        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۹۹۹۹////۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵        ۰۰۰۰////۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲        ۳۳۳۳////۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۸۸۸۸////۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲        ۲۲۲۲////۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸        ۵۵۵۵////۳۸۳۸۳۸۳۸        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۹۹۹۹////۵۶۹۵۶۹۵۶۹۵۶۹        ۹۹۹۹////۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱        ۲۲۲۲////۸۲۸۲۸۲۸۲        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۳۳۳۳////۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶        ۷۷۷۷////۸۵۰۸۵۰۸۵۰۸۵۰        ۶۶۶۶////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۴۴۴۴////۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳        ۹۹۹۹////۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۱۱۱۱////۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲        ۳۳۳۳////۱۱۷۹۱۱۷۹۱۱۷۹۱۱۷۹        ۰۰۰۰////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۶۶۶۶////۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵        ۵۵۵۵////۱۲۷۷۱۲۷۷۱۲۷۷۱۲۷۷        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۹۹۹۹////۱۱۷۹۱۱۷۹۱۱۷۹۱۱۷۹        ۴۴۴۴////۱۵۷۷۱۵۷۷۱۵۷۷۱۵۷۷        ۵۵۵۵////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۸۸۸۸////۱۳۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳        ۹۹۹۹////۱۸۰۹۱۸۰۹۱۸۰۹۱۸۰۹        ۷۷۷۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۵۵۵۵////۲۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴        ۹۹۹۹////۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳        ۳۳۳۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۹۹۹۹////۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰        ۲۲۲۲////۲۸۶۲۲۸۶۲۲۸۶۲۲۸۶۲        ۸۸۸۸////۳۳۳۳----        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۷۷۷۷////۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴        ۷۷۷۷////۲۱۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸        ۶۶۶۶////۲۴۲۴۲۴۲۴ - - - -        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۵۵۵۵////۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳        ۲۲۲۲////۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲        ۳۳۳۳////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۸۸۸۸////۲۸۷۵۲۸۷۵۲۸۷۵۲۸۷۵        ۷۷۷۷////۳۸۴۴۳۸۴۴۳۸۴۴۳۸۴۴        ۵۵۵۵////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۰۰۰۰////۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶        ۵۵۵۵////۴۷۰۰۴۷۰۰۴۷۰۰۴۷۰۰        ۳۳۳۳////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۶۶۶۶////۳۴۷۵۳۴۷۵۳۴۷۵۳۴۷۵        ۵۵۵۵////۴۶۴۶۴۶۴۶۴۶۴۶۴۶۴۶        ۱۱۱۱////۱۱۱۱ - - - -        
  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۷۷۷۷////۴۱۶۶۴۱۶۶۴۱۶۶۴۱۶۶        ۵۵۵۵////۵۵۷۰۵۵۷۰۵۵۷۰۵۵۷۰        ۹۹۹۹////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۷۷۷۷////۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷        ۹۹۹۹////۶۷۳۴۶۷۳۴۶۷۳۴۶۷۳۴        ۹۹۹۹////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۳۳۳۳////۵۷۹۱۵۷۹۱۵۷۹۱۵۷۹۱        ۳۳۳۳////۷۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵        
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        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲////۳۳۳۳        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۷۷۷۷        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ............................................................................................................  انگور 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۱۱۱۱////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۳۳۳۳////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹        ۸۸۸۸////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۵۵۵۵////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۲۲۲۲////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳        ۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۵۵۵۵////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۳۳۳۳////۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲        ۶۶۶۶////۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷        ۹۹۹۹////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۱۱۱۱////۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲        ۱۱۱۱////۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷        ۲۲۲۲////۰۰۰۰----        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۳۳۳۳////۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵        ۴۴۴۴////۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷        ۸۸۸۸////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۲۲۲۲////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰        ۵۵۵۵////۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴        ۹۹۹۹////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۳۳۳۳////۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱        ۷۷۷۷////۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸        ۳۳۳۳////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۷۷۷۷////۳۳۸۳۳۸۳۳۸۳۳۸        ۸۸۸۸////۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶        ۱۱۱۱////۷۷۷۷۷۷۷۷        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱        ۱۱۱۱////۹۹۰۹۹۰۹۹۰۹۹۰        ۴۴۴۴////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۵۵۵۵////۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵        ۱۱۱۱////۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱        ۷۷۷۷////۶۵۶۵۶۵۶۵        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۷۷۷۷////۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷        ۰۰۰۰////۱۶۶۹۱۶۶۹۱۶۶۹۱۶۶۹        ۷۷۷۷////۱۱۱۱        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۰۰۰۰////۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷        ۳۳۳۳////۱۷۱۳۱۷۱۳۱۷۱۳۱۷۱۳        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۷۷۷۷////۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰        ۸۸۸۸////۲۰۶۵۲۰۶۵۲۰۶۵۲۰۶۵        ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۳۳۳۳////۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱        ۲۲۲۲////۲۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸        ۵۵۵۵////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۳۳۳۳////۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴        ۳۳۳۳////۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵        ۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷ - - - -        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۱۱۱۱////۱۱۷۴۱۱۷۴۱۱۷۴۱۱۷۴        ۹۹۹۹////۲۶۹۲۲۶۹۲۲۶۹۲۲۶۹۲        ۳۳۳۳////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۳۳۳۳////۱۲۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶        ۶۶۶۶////۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۷۷۷۷////۱۵۳۴۱۵۳۴۱۵۳۴۱۵۳۴        ۹۹۹۹////۳۵۱۹۳۵۱۹۳۵۱۹۳۵۱۹        ۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۰۰۰۰////۱۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲        ۱۱۱۱////۳۷۶۶۳۷۶۶۳۷۶۶۳۷۶۶        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۴۴۴۴////۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶        ۶۶۶۶////۴۶۹۳۴۶۹۳۴۶۹۳۴۶۹۳        ۷۷۷۷////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۷۷۷۷////۲۵۶۳۲۵۶۳۲۵۶۳۲۵۶۳        ۰۰۰۰////۵۸۸۰۵۸۸۰۵۸۸۰۵۸۸۰        ۳۳۳۳////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۱۱۱۱////۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵۰۵        ۳۳۳۳////۱۲۶۲۶۱۲۶۲۶۱۲۶۲۶۱۲۶۲۶        ۷۷۷۷////۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۴۴۴۴////۳۹۰۵۳۹۰۵۳۹۰۵۳۹۰۵        ۲۲۲۲////۸۹۵۷۸۹۵۷۸۹۵۷۸۹۵۷        ۱۱۱۱////۲۹۲۹۲۹۲۹ - - - -        
  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۱۱۱۱////۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳        ۴۴۴۴////۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶        ۳۳۳۳////۹۹۹۹ - - - -        
  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۵۸۳۵۵۸۳۵۵۸۳۵۵۸۳۵        ۱۳۳۸۳۱۳۳۸۳۱۳۳۸۳۱۳۳۸۳        ۷۷۷۷////۶۴۶۴۶۴۶۴        

        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۷۷۷        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۷۷۷۷        ۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۰۰۰۰        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ............................................................................................................  خرما 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۳۳۳۳////۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸        ۲۲۲۲////۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶        ۶۶۶۶////۵۶۵۶۵۶۵۶        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۰۰۰۰////۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷        ۵۵۵۵////۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴        ۴۴۴۴////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۰۰۰۰////۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲        ۱۱۱۱////۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹        ۶۶۶۶////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۶۶۶۶////۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷        ۶۶۶۶////۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۷۷۷۷////۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴        ۳۳۳۳////۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱        ۱۱۱۱////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۹۹۹۹////۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰        ۷۷۷۷////۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶        ۱۱۱۱////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۳۳۳۳////۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲        ۰۰۰۰////۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷        ۵۵۵۵////۲۶۲۶۲۶۲۶        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۲۲۲۲////۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷        ۸۸۸۸////۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲        ۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶ - - - -        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۹۹۹۹////۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴        ۲۲۲۲////۵۶۹۵۶۹۵۶۹۵۶۹        ۶۶۶۶////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۹۹۹۹////۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱        ۰۰۰۰////۱۰۹۱۱۰۹۱۱۰۹۱۱۰۹۱        ۷۷۷۷////۹۱۹۱۹۱۹۱        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۱۱۱۱////۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹        ۴۴۴۴////۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱        ۳۳۳۳////۲۹۲۹۲۹۲۹ - - - -        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۳۳۳۳////۱۰۸۲۱۰۸۲۱۰۸۲۱۰۸۲        ۶۶۶۶////۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱        ۹۹۹۹////۳۸۳۸۳۸۳۸        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۸۸۸۸////۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴        ۹۹۹۹////۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۶۶۶۶////۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲        ۴۴۴۴////۱۵۱۷۱۵۱۷۱۵۱۷۱۵۱۷        ۲۲۲۲////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۶۶۶۶////۱۳۲۷۱۳۲۷۱۳۲۷۱۳۲۷        ۵۵۵۵////۱۳۱۴۱۳۱۴۱۳۱۴۱۳۱۴        ۴۴۴۴////۱۳۱۳۱۳۱۳ - - - -        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۵۵۵۵////۱۵۸۸۱۵۸۸۱۵۸۸۱۵۸۸        ۸۸۸۸////۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲        ۶۶۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۳۳۳۳////۲۴۰۹۲۴۰۹۲۴۰۹۲۴۰۹        ۴۴۴۴////۲۳۸۵۲۳۸۵۲۳۸۵۲۳۸۵        ۷۷۷۷////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۱۱۱۱////۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳        ۲۲۲۲////۱۹۹۳۱۹۹۳۱۹۹۳۱۹۹۳        ۴۴۴۴////۱۶۱۶۱۶۱۶ - - - -        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۹۹۹۹////۲۷۰۵۲۷۰۵۲۷۰۵۲۷۰۵        ۱۱۱۱////۲۶۷۹۲۶۷۹۲۶۷۹۲۶۷۹        ۴۴۴۴////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۵۵۵۵////۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹۳        ۹۹۹۹////۲۸۶۹۲۸۶۹۲۸۶۹۲۸۶۹        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۸۸۸۸////۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰        ۸۸۸۸////۳۰۹۹۳۰۹۹۳۰۹۹۳۰۹۹        ۱۱۱۱////۸۸۸۸        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۹۹۹۹////۳۸۱۶۳۸۱۶۳۸۱۶۳۸۱۶        ۱۱۱۱////۳۷۷۹۳۷۷۹۳۷۷۹۳۷۷۹        ۹۹۹۹////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۲۲۲۲////۵۸۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸        ۱۱۱۱////۷۸۰۵۷۸۰۵۷۸۰۵۷۸۰۵        ۰۰۰۰////۵۳۵۳۵۳۵۳        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۱۱۱۱////۸۲۲۷۸۲۲۷۸۲۲۷۸۲۲۷        ۸۸۸۸////۱۰۹۹۸۱۰۹۹۸۱۰۹۹۸۱۰۹۹۸        ۹۹۹۹////۴۰۴۰۴۰۴۰        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۷۷۷۷////۷۰۴۴۷۰۴۴۷۰۴۴۷۰۴۴        ۱۱۱۱////۹۴۱۸۹۴۱۸۹۴۱۸۹۴۱۸        ۴۴۴۴////۱۴۱۴۱۴۱۴ - - - -        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۱۱۱۱////۵۴۴۳۵۴۴۳۵۴۴۳۵۴۴۳        ۹۹۹۹////۷۲۷۶۷۲۷۶۷۲۷۶۷۲۷۶        ۷۷۷۷////۲۲۲۲۲۲۲۲ - - - -        
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  سال   محصول
متوسط قيمت 

  )ريال(
   شاخص قيمت

درصد تغييرات 

  ساالنه

        ----۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ............................................................................  ) نشسته(پشم گوسفند 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۸۸۸۸////۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷        ۲۲۲۲////۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳        ۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۹۹۹۹////۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰        ۲۲۲۲////۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲۹۰        ۱۱۱۱////۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۹۹۹۹////۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳        ۲۲۲۲////۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴        ۴۴۴۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۷۷۷۷////۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴        ۹۹۹۹////۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹        ۵۵۵۵////۱۱۱۱۱۱۱۱ - - - -        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۶۶۶۶////۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹        ۰۰۰۰////۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴        ۲۲۲۲////۳۱۳۱۳۱۳۱ - - - -        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۸۸۸۸////۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴۳۱۰۴۳        ۹۹۹۹////۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷        ۸۸۸۸////۶۵۶۵۶۵۶۵        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۸۸۸۸////۱۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶        ۰۰۰۰////۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷        ۴۴۴۴////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۰۰۰۰////۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸        ۲۲۲۲////۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۴۴۴۴////۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴        ۳۳۳۳////۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵        ۹۹۹۹////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۲۲۲۲////۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱۷        ۱۱۱۱////۱۰۸۴۱۰۸۴۱۰۸۴۱۰۸۴        ۲۲۲۲////۹۵۹۵۹۵۹۵        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۸۸۸۸////۳۶۶۶۳۶۶۶۳۶۶۶۳۶۶۶        ۶۶۶۶////۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲        ۷۷۷۷////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۰۰۰۰////۲۷۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱        ۴۴۴۴////۱۰۰۷۱۰۰۷۱۰۰۷۱۰۰۷        ۱۱۱۱////۲۶۲۶۲۶۲۶ - - - -        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۴۴۴۴////۴۰۸۶۴۰۸۶۴۰۸۶۴۰۸۶        ۵۵۵۵////۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸        ۸۸۸۸////۵۰۵۰۵۰۵۰        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۲۲۲۲////۲۸۷۰۲۸۷۰۲۸۷۰۲۸۷۰        ۶۶۶۶////۱۰۶۶۱۰۶۶۱۰۶۶۱۰۶۶        ۸۸۸۸////۲۹۲۹۲۹۲۹ - - - -        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۴۴۴۴////۴۰۸۵۴۰۸۵۴۰۸۵۴۰۸۵        ۲۲۲۲////۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸        ۳۳۳۳////۴۲۴۲۴۲۴۲        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۷۷۷۷////۳۹۳۵۳۹۳۵۳۹۳۵۳۹۳۵        ۵۵۵۵////۱۴۶۲۱۴۶۲۱۴۶۲۱۴۶۲        ۷۷۷۷////۳۳۳۳----        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۷۷۷۷////۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳        ۱۱۱۱////۱۴۵۸۱۴۵۸۱۴۵۸۱۴۵۸        ۳۳۳۳////۰۰۰۰----        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۹۹۹۹////۴۰۸۵۴۰۸۵۴۰۸۵۴۰۸۵        ۳۳۳۳////۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۵۵۵۵////۴۷۸۶۴۷۸۶۴۷۸۶۴۷۸۶        ۷۷۷۷////۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷۷۸        ۱۱۱۱////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۱۱۱۱////۵۶۵۹۵۶۵۹۵۶۵۹۵۶۵۹        ۰۰۰۰////۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳        ۲۲۲۲////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۰۰۰۰////۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶        ۸۸۸۸////۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳        ۷۷۷۷////۲۲۲۲        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۱۱۱۱////۶۰۸۷۶۰۸۷۶۰۸۷۶۰۸۷        ۰۰۰۰////۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲        ۰۰۰۰////۵۵۵۵        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۴۴۴۴////۷۶۰۶۷۶۰۶۷۶۰۶۷۶۰۶        ۶۶۶۶////۲۸۲۶۲۸۲۶۲۸۲۶۲۸۲۶        ۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۰۰۰۰////۵۵۹۴۵۵۹۴۵۵۹۴۵۵۹۴        ۸۸۸۸////۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸        ۶۶۶۶////۹۹۹۹ - - - -        
  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۷۷۷۷////۶۵۶۸۶۵۶۸۶۵۶۸۶۵۶۸        ۰۰۰۰////۲۴۴۱۲۴۴۱۲۴۴۱۲۴۴۱        ۴۴۴۴////۴۴۴۴ - - - -        
  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۷۰۵۸۷۰۵۸۷۰۵۸۷۰۵۸        ۸۸۸۸////۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲        ۴۴۴۴////۷۷۷۷        

        ۴۴۴۴////۹۹۹۹        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۹۹۹۹        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۸۸۸۸        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ...............................................................  ) با چربي(شير گاو و گاوميش 

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۰۰۰۰////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰        ۶۶۶۶////۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۸۸۸۸////۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵        ۷۷۷۷////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵        ۵۵۵۵////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۱۱۱۱////۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳        ۴۴۴۴////۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲        ۹۹۹۹////۱۱۱۱----        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۲۲۲۲////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳        ۶۶۶۶////۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶        ۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۵۵۵۵////۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴        ۲۲۲۲////۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸        ۸۸۸۸////۰۰۰۰        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۸۸۸۸////۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱        ۱۱۱۱////۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱        ۶۶۶۶////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۱۱۱۱////۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵        ۲۲۲۲////۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱        ۴۴۴۴////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۳۳۳۳////۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰        ۸۸۸۸////۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱        ۴۴۴۴////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۰۰۰۰////۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶        ۰۰۰۰////۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱        ۹۹۹۹////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۲۲۲۲////۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰        ۶۶۶۶////۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲        ۶۶۶۶////۳۶۳۶۳۶۳۶        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۷۷۷۷////۶۶۰۶۶۰۶۶۰۶۶۰        ۰۰۰۰////۷۹۶۷۹۶۷۹۶۷۹۶        ۱۱۱۱////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۷۷۷۷////۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱        ۸۸۸۸////۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳        ۸۸۸۸////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۲۲۲۲////۸۸۰۸۸۰۸۸۰۸۸۰        ۵۵۵۵////۱۰۶۰۱۰۶۰۱۰۶۰۱۰۶۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۳۳۳۳////۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸        ۳۳۳۳////۱۱۰۶۱۱۰۶۱۱۰۶۱۱۰۶        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۰۰۰۰////۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷        ۰۰۰۰////۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۹۹۹۹////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۷۷۷۷////۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴        ۵۵۵۵////۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۵۵۵۵////۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰        ۵۵۵۵////۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴        ۳۳۳۳////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۰۰۰۰////۱۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳        ۳۳۳۳////۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱        ۶۶۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۴۴۴۴////۱۹۰۳۱۹۰۳۱۹۰۳۱۹۰۳        ۳۳۳۳////۲۲۹۴۲۲۹۴۲۲۹۴۲۲۹۴        ۸۸۸۸////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۱۱۱۱////۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷        ۹۹۹۹////۲۵۳۱۲۵۳۱۲۵۳۱۲۵۳۱        ۴۴۴۴////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۸۸۸۸////۲۴۵۴۲۴۵۴۲۴۵۴۲۴۵۴        ۶۶۶۶////۲۹۵۷۲۹۵۷۲۹۵۷۲۹۵۷        ۸۸۸۸////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۸۸۸۸////۲۹۵۷۲۹۵۷۲۹۵۷۲۹۵۷        ۶۶۶۶////۳۵۶۳۳۵۶۳۳۵۶۳۳۵۶۳        ۵۵۵۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۳۳۳۳////۳۵۵۴۳۵۵۴۳۵۵۴۳۵۵۴        ۳۳۳۳////۴۲۸۲۴۲۸۲۴۲۸۲۴۲۸۲        ۲۲۲۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۶۶۶۶////۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴        ۷۷۷۷////۴۵۲۳۴۵۲۳۴۵۲۳۴۵۲۳        ۶۶۶۶////۵۵۵۵        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۶۶۶۶////۳۷۹۲۳۷۹۲۳۷۹۲۳۷۹۲        ۴۴۴۴////۴۵۶۹۴۵۶۹۴۵۶۹۴۵۶۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۷        ۹۹۹۹////۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶        ۶۶۶۶////۲۳۲۳۲۳۲۳        
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  سال   محصول
متوسط قيمت 

  )ريال(
  شاخص قيمت

درصد تغييرات 

  ساالنه

        ----۰۰۰۰////۲۲۲۲        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۰۰۰۰        ۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸////۲۲۲۲        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    .....................................................................  ) زنده(پرواري  گاو و گوساله

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۰۰۰۰////۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱        ۵۵۵۵////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۷۷۷۷////۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵        ۸۸۸۸////۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷        ۸۸۸۸////۵۰۵۰۵۰۵۰        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۸۸۸۸////۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲        ۲۲۲۲////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳        ۷۷۷۷////۲۲۲۲----        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۰۰۰۰////۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴        ۶۶۶۶////۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳        ۹۹۹۹////۵۵۵۵----        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۸۸۸۸////۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸        ۴۴۴۴////۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴        ۰۰۰۰////۷۷۷۷        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۴۴۴۴////۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴۱۱۶۴        ۰۰۰۰////۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱        ۵۵۵۵////۴۰۴۰۴۰۴۰        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۱۱۱۱////۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹        ۲۲۲۲////۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹        ۵۵۵۵////۴۲۴۲۴۲۴۲        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۵۵۵۵////۲۰۴۰۲۰۴۰۲۰۴۰۲۰۴۰        ۸۸۸۸////۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴        ۰۰۰۰////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۳۳۳۳////۲۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸        ۰۰۰۰////۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶        ۶۶۶۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۲۲۲۲////۳۷۹۹۳۷۹۹۳۷۹۹۳۷۹۹        ۸۸۸۸////۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳        ۳۳۳۳////۶۵۶۵۶۵۶۵        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۴۴۴۴////۴۳۶۲۴۳۶۲۴۳۶۲۴۳۶۲        ۶۶۶۶////۸۶۵۸۶۵۸۶۵۸۶۵        ۸۸۸۸////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۲۲۲۲////۴۳۵۴۴۳۵۴۴۳۵۴۴۳۵۴        ۹۹۹۹////۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳        ۲۲۲۲////۰۰۰۰----        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۲۲۲۲////۶۰۱۳۶۰۱۳۶۰۱۳۶۰۱۳        ۱۱۱۱////۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳        ۱۱۱۱////۳۸۳۸۳۸۳۸        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۵۵۵۵////۷۳۲۲۷۳۲۲۷۳۲۲۷۳۲۲        ۸۸۸۸////۱۴۵۲۱۴۵۲۱۴۵۲۱۴۵۲        ۷۷۷۷////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۲۲۲۲////۸۰۲۵۸۰۲۵۸۰۲۵۸۰۲۵        ۳۳۳۳////۱۵۹۲۱۵۹۲۱۵۹۲۱۵۹۲        ۶۶۶۶////۹۹۹۹        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۳۳۳۳////۸۵۶۱۸۵۶۱۸۵۶۱۸۵۶۱        ۷۷۷۷////۱۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸        ۷۷۷۷////۶۶۶۶        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۶۶۶۶////۱۱۵۷۴۱۱۵۷۴۱۱۵۷۴۱۱۵۷۴        ۵۵۵۵////۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶        ۲۲۲۲////۳۵۳۵۳۵۳۵        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۷۷۷۷////۱۴۳۹۷۱۴۳۹۷۱۴۳۹۷۱۴۳۹۷        ۷۷۷۷////۲۸۵۶۲۸۵۶۲۸۵۶۲۸۵۶        ۴۴۴۴////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۹۹۹۹////۱۴۸۷۶۱۴۸۷۶۱۴۸۷۶۱۴۸۷۶        ۸۸۸۸////۲۹۵۱۲۹۵۱۲۹۵۱۲۹۵۱        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۸۸۸۸////۱۶۱۱۷۱۶۱۱۷۱۶۱۱۷۱۶۱۱۷        ۰۰۰۰////۳۱۹۸۳۱۹۸۳۱۹۸۳۱۹۸        ۳۳۳۳////۸۸۸۸        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۶۶۶۶////۱۹۴۹۶۱۹۴۹۶۱۹۴۹۶۱۹۴۹۶        ۴۴۴۴////۳۸۶۸۳۸۶۸۳۸۶۸۳۸۶۸        ۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۶۶۶۶////۲۳۵۰۸۲۳۵۰۸۲۳۵۰۸۲۳۵۰۸        ۴۴۴۴////۴۶۶۴۴۶۶۴۴۶۶۴۴۶۶۴        ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰    

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۹۹۹۹////۲۶۴۷۷۲۶۴۷۷۲۶۴۷۷۲۶۴۷۷        ۶۶۶۶////۵۲۵۳۵۲۵۳۵۲۵۳۵۲۵۳        ۶۶۶۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۷۷۷۷////۳۴۸۷۴۳۴۸۷۴۳۴۸۷۴۳۴۸۷۴        ۶۶۶۶////۶۹۱۹۶۹۱۹۶۹۱۹۶۹۱۹        ۷۷۷۷////۳۱۳۱۳۱۳۱        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۰۰۰۰////۴۲۱۳۲۴۲۱۳۲۴۲۱۳۲۴۲۱۳۲        ۵۵۵۵////۸۳۵۹۸۳۵۹۸۳۵۹۸۳۵۹        ۸۸۸۸////۲۰۲۰۲۰۲۰    

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۶۶۶۶////۴۶۳۲۴۴۶۳۲۴۴۶۳۲۴۴۶۳۲۴        ۴۴۴۴////۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰        

        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۷۷۷۷        ۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶////۶۶۶۶        ۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴    ...................................................................  ) زنده(پرواري  گوسفند و بره

  ۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵        ۳۳۳۳////۷۰۴۷۰۴۷۰۴۷۰۴        ۰۰۰۰////۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳        ۰۰۰۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        

  ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶        ۹۹۹۹////۱۱۰۵۱۱۰۵۱۱۰۵۱۱۰۵        ۹۹۹۹////۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸        ۰۰۰۰////۵۷۵۷۵۷۵۷        

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۰۰۰۰////۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰        ۶۶۶۶////۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴        ۹۹۹۹////۶۶۶۶----        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۳۳۳۳////۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱        ۶۶۶۶////۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱        ۷۷۷۷////۶۶۶۶----        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۳۳۳۳////۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱        ۱۱۱۱////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹        ۱۱۱۱////۴۴۴۴        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۲۲۲۲////۱۳۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳        ۶۶۶۶////۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵        ۱۱۱۱////۳۵۳۵۳۵۳۵        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۱۱۱۱////۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵        ۵۵۵۵////۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱        ۷۷۷۷////۲۹۲۹۲۹۲۹        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۲۲۲۲////۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲        ۷۷۷۷////۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶        ۷۷۷۷////۳۱۳۱۳۱۳۱        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۷۷۷۷////۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳        ۳۳۳۳////۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸        ۷۷۷۷////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۵۵۵۵////۴۱۳۵۴۱۳۵۴۱۳۵۴۱۳۵        ۲۲۲۲////۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱        ۷۷۷۷////۵۰۵۰۵۰۵۰        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۲۲۲۲////۴۸۵۰۴۸۵۰۴۸۵۰۴۸۵۰        ۲۲۲۲////۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶        ۳۳۳۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۸۸۸۸////۴۷۶۵۴۷۶۵۴۷۶۵۴۷۶۵        ۲۲۲۲////۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰        ۷۷۷۷////۱۱۱۱----        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۳۳۳۳////۵۸۸۲۵۸۸۲۵۸۸۲۵۸۸۲        ۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۴۴۴۴////۷۴۶۶۷۴۶۶۷۴۶۶۷۴۶۶        ۴۴۴۴////۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰        ۹۹۹۹////۲۶۲۶۲۶۲۶        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۵۵۵۵////۹۰۲۵۹۰۲۵۹۰۲۵۹۰۲۵        ۹۹۹۹////۱۷۰۴۱۷۰۴۱۷۰۴۱۷۰۴        ۹۹۹۹////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۶۶۶۶////۱۰۳۸۴۱۰۳۸۴۱۰۳۸۴۱۰۳۸۴        ۶۶۶۶////۱۹۶۱۱۹۶۱۱۹۶۱۱۹۶۱        ۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۶۶۶۶////۱۳۲۲۵۱۳۲۲۵۱۳۲۲۵۱۳۲۲۵        ۲۲۲۲////۲۴۹۸۲۴۹۸۲۴۹۸۲۴۹۸        ۴۴۴۴////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۲۲۲۲////۱۶۳۰۹۱۶۳۰۹۱۶۳۰۹۱۶۳۰۹        ۷۷۷۷////۳۰۸۰۳۰۸۰۳۰۸۰۳۰۸۰        ۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۰۰۰۰////۱۷۱۵۴۱۷۱۵۴۱۷۱۵۴۱۷۱۵۴        ۳۳۳۳////۳۲۴۰۳۲۴۰۳۲۴۰۳۲۴۰        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۱۱۱۱////۱۷۲۳۴۱۷۲۳۴۱۷۲۳۴۱۷۲۳۴        ۴۴۴۴////۳۲۵۵۳۲۵۵۳۲۵۵۳۲۵۵        ۵۵۵۵////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۵۵۵۵////۱۹۹۷۸۱۹۹۷۸۱۹۹۷۸۱۹۹۷۸        ۸۸۸۸////۳۷۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳        ۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۷۷۷۷////۲۵۵۱۴۲۵۵۱۴۲۵۵۱۴۲۵۵۱۴        ۶۶۶۶////۴۸۱۹۴۸۱۹۴۸۱۹۴۸۱۹        ۷۷۷۷////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۰۰۰۰////۳۰۷۵۶۳۰۷۵۶۳۰۷۵۶۳۰۷۵۶        ۶۶۶۶////۵۸۰۹۵۸۰۹۵۸۰۹۵۸۰۹        ۵۵۵۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۶۶۶۶////۴۶۸۱۵۴۶۸۱۵۴۶۸۱۵۴۶۸۱۵        ۱۱۱۱////۸۸۴۳۸۸۴۳۸۸۴۳۸۸۴۳        ۲۲۲۲////۵۲۵۲۵۲۵۲        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۱۱۱۱////۵۹۸۲۰۵۹۸۲۰۵۹۸۲۰۵۹۸۲۰        ۶۶۶۶////۱۱۲۹۹۱۱۲۹۹۱۱۲۹۹۱۱۲۹۹        ۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۸۸۸۸////۶۶۴۸۳۶۶۴۸۳۶۶۴۸۳۶۶۴۸۳        ۳۳۳۳////۱۲۵۵۸۱۲۵۵۸۱۲۵۵۸۱۲۵۵۸        ۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  . رقم براورد شده است)1(
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  درصد تغييرات ساالنه   )ريال(متوسط هزينه   سال   خدمت

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰        ۳۷۰۹۳۷۰۹۳۷۰۹۳۷۰۹////۳۳۳۳        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    ..................................................................  ) هاي آبي زمين( شخم با تراكتور 

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۲۲۲۲////۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰        ۳۳۳۳////۶۳۶۳۶۳۶۳        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۹۹۹۹////۷۵۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲        ۰۰۰۰////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۱۱۱۱////۹۰۵۸۹۰۵۸۹۰۵۸۹۰۵۸        ۶۶۶۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۵۵۵۵////۱۱۴۲۱۱۱۴۲۱۱۱۴۲۱۱۱۴۲۱        ۱۱۱۱////۲۶۲۶۲۶۲۶        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۴۴۴۴////۱۴۴۵۴۱۴۴۵۴۱۴۴۵۴۱۴۴۵۴        ۶۶۶۶////۲۶۲۶۲۶۲۶        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۱۱۱۱////۱۹۷۴۲۱۹۷۴۲۱۹۷۴۲۱۹۷۴۲        ۶۶۶۶////۳۶۳۶۳۶۳۶        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۸۸۸۸////۲۵۴۴۲۲۵۴۴۲۲۵۴۴۲۲۵۴۴۲        ۹۹۹۹////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۱۱۱۱////۳۳۵۰۷۳۳۵۰۷۳۳۵۰۷۳۳۵۰۷        ۷۷۷۷////۳۱۳۱۳۱۳۱        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۷۷۷۷////۵۰۳۴۵۵۰۳۴۵۵۰۳۴۵۵۰۳۴۵        ۲۲۲۲////۵۰۵۰۵۰۵۰        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۱۱۱۱////۵۸۴۸۷۵۸۴۸۷۵۸۴۸۷۵۸۴۸۷        ۲۲۲۲////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۳۳۳۳////۷۷۵۷۹۷۷۵۷۹۷۷۵۷۹۷۷۵۷۹        ۶۶۶۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۵۵۵۵////۸۸۵۶۹۸۸۵۶۹۸۸۵۶۹۸۸۵۶۹        ۲۲۲۲////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۹۹۹۹////۹۴۸۴۷۹۴۸۴۷۹۴۸۴۷۹۴۸۴۷        ۱۱۱۱////۷۷۷۷        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۳۳۳۳////۹۸۹۹۷۹۸۹۹۷۹۸۹۹۷۹۸۹۹۷        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۱۱۱۱////۱۱۰۵۴۰۱۱۰۵۴۰۱۱۰۵۴۰۱۱۰۵۴۰        ۷۷۷۷////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۵۵۵۵////۱۳۰۳۱۰۱۳۰۳۱۰۱۳۰۳۱۰۱۳۰۳۱۰        ۹۹۹۹////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۳۳۳۳////۱۲۰۸۹۶۱۲۰۸۹۶۱۲۰۸۹۶۱۲۰۸۹۶        ۲۲۲۲////۷۷۷۷----        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۷۷۷۷////۱۶۷۰۳۸۱۶۷۰۳۸۱۶۷۰۳۸۱۶۷۰۳۸        ۲۲۲۲////۳۸۳۸۳۸۳۸        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۴۴۴۴////۱۹۹۴۴۷۱۹۹۴۴۷۱۹۹۴۴۷۱۹۹۴۴۷        ۴۴۴۴////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۶۶۶۶////۲۵۳۵۰۸۲۵۳۵۰۸۲۵۳۵۰۸۲۵۳۵۰۸        ۱۱۱۱////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۸۸۸۸////۳۲۱۰۱۵۳۲۱۰۱۵۳۲۱۰۱۵۳۲۱۰۱۵        ۳۳۳۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۵۵۵۵////۳۲۳۱۷۱۳۲۳۱۷۱۳۲۳۱۷۱۳۲۳۱۷۱        ۷۷۷۷////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۶۶۶۶////۳۵۴۵۴۵۳۵۴۵۴۵۳۵۴۵۴۵۳۵۴۵۴۵        ۷۷۷۷////۹۹۹۹        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۲۲۲۲////۴۹۷۵۵۱۴۹۷۵۵۱۴۹۷۵۵۱۴۹۷۵۵۱        ۳۳۳۳////۴۳۴۳۴۳۴۳        

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۱۱۱        ۳۰۷۲۳۰۷۲۳۰۷۲۳۰۷۲////۳۳۳۳        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    .................................................................  ) هاي ديم زمين( شخم با تراكتور 

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۰۰۰۰////۴۶۷۸۴۶۷۸۴۶۷۸۴۶۷۸        ۳۳۳۳////۵۲۵۲۵۲۵۲        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۰۰۰۰////۵۱۹۵۵۱۹۵۵۱۹۵۵۱۹۵        ۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۳۳۳۳////۵۵۰۷۵۵۰۷۵۵۰۷۵۵۰۷        ۰۰۰۰////۶۶۶۶        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۳۳۳۳////۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴        ۷۷۷۷////۴۷۴۷۴۷۴۷        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۸۸۸۸////۱۰۹۶۰۱۰۹۶۰۱۰۹۶۰۱۰۹۶۰        ۷۷۷۷////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۳۳۳۳////۱۳۷۵۷۱۳۷۵۷۱۳۷۵۷۱۳۷۵۷        ۵۵۵۵////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۵۵۵۵////۲۰۱۲۱۲۰۱۲۱۲۰۱۲۱۲۰۱۲۱        ۳۳۳۳////۴۶۴۶۴۶۴۶        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۰۰۰۰////۲۲۸۲۵۲۲۸۲۵۲۲۸۲۵۲۲۸۲۵        ۴۴۴۴////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۶۶۶۶////۳۱۸۷۳۳۱۸۷۳۳۱۸۷۳۳۱۸۷۳        ۶۶۶۶////۳۹۳۹۳۹۳۹        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۱۱۱۱////۳۸۱۰۵۳۸۱۰۵۳۸۱۰۵۳۸۱۰۵        ۶۶۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۲۲۲۲////۵۲۹۳۱۵۲۹۳۱۵۲۹۳۱۵۲۹۳۱        ۹۹۹۹////۳۸۳۸۳۸۳۸        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۰۰۰۰////۶۰۲۱۵۶۰۲۱۵۶۰۲۱۵۶۰۲۱۵        ۸۸۸۸////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۰۰۰۰////۶۰۴۱۵۶۰۴۱۵۶۰۴۱۵۶۰۴۱۵        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۶۶۶۶////۶۴۵۰۳۶۴۵۰۳۶۴۵۰۳۶۴۵۰۳        ۸۸۸۸////۶۶۶۶        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۲۲۲۲////۷۵۱۶۱۷۵۱۶۱۷۵۱۶۱۷۵۱۶۱        ۵۵۵۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۹۹۹۹////۷۸۳۸۸۷۸۳۸۸۷۸۳۸۸۷۸۳۸۸        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۳۳۳۳////۹۴۷۶۰۹۴۷۶۰۹۴۷۶۰۹۴۷۶۰        ۹۹۹۹////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۴۴۴۴////۱۱۱۹۷۳۱۱۱۹۷۳۱۱۱۹۷۳۱۱۱۹۷۳        ۲۲۲۲////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۶۶۶۶////۱۳۲۹۲۴۱۳۲۹۲۴۱۳۲۹۲۴۱۳۲۹۲۴        ۸۸۸۸////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۶۶۶۶////۱۶۱۳۴۶۱۶۱۳۴۶۱۶۱۳۴۶۱۶۱۳۴۶        ۴۴۴۴////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۰۰۰۰////۱۸۹۹۸۵۱۸۹۹۸۵۱۸۹۹۸۵۱۸۹۹۸۵        ۷۷۷۷////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۹۹۹۹////۲۵۲۱۳۰۲۵۲۱۳۰۲۵۲۱۳۰۲۵۲۱۳۰        ۷۷۷۷////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۹۹۹۹////۲۶۸۶۹۶۲۶۸۶۹۶۲۶۸۶۹۶۲۶۸۶۹۶        ۶۶۶۶////۶۶۶۶        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۷۷۷۷////۳۶۴۶۹۷۳۶۴۶۹۷۳۶۴۶۹۷۳۶۴۶۹۷        ۷۷۷۷////۳۵۳۵۳۵۳۵        
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        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۹۹۹۹        ۱۷۲۰۱۷۲۰۱۷۲۰۱۷۲۰////۰۰۰۰        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    ...............................................................  ) هاي آبي زمين( ديسك با تراكتور 

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۰۰۰۰////۳۵۷۸۳۵۷۸۳۵۷۸۳۵۷۸        ۰۰۰۰////۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۹۹۹۹////۳۵۵۰۳۵۵۰۳۵۵۰۳۵۵۰        ۸۸۸۸////۰۰۰۰----        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۰۰۰۰////۳۶۵۶۳۶۵۶۳۶۵۶۳۶۵۶        ۰۰۰۰////۳۳۳۳        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۵۵۵۵////۵۲۶۴۵۲۶۴۵۲۶۴۵۲۶۴        ۰۰۰۰////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۵۵۵۵////۶۶۸۸۶۶۸۸۶۶۸۸۶۶۸۸        ۰۰۰۰////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۴۴۴۴////۸۴۸۰۸۴۸۰۸۴۸۰۸۴۸۰        ۸۸۸۸////۲۶۲۶۲۶۲۶        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۶۶۶۶////۱۰۳۲۱۱۰۳۲۱۱۰۳۲۱۱۰۳۲۱        ۷۷۷۷////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۶۶۶۶////۱۴۸۷۷۱۴۸۷۷۱۴۸۷۷۱۴۸۷۷        ۱۱۱۱////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۵۵۵۵////۲۱۶۹۷۲۱۶۹۷۲۱۶۹۷۲۱۶۹۷        ۸۸۸۸////۴۵۴۵۴۵۴۵        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۱۱۱۱////۲۶۷۳۹۲۶۷۳۹۲۶۷۳۹۲۶۷۳۹        ۲۲۲۲////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۵۵۵۵////۳۷۲۶۲۳۷۲۶۲۳۷۲۶۲۳۷۲۶۲        ۴۴۴۴////۳۹۳۹۳۹۳۹        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۵۵۵۵////۴۰۹۳۹۴۰۹۳۹۴۰۹۳۹۴۰۹۳۹        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۶۶۶۶////۴۵۷۴۱۴۵۷۴۱۴۵۷۴۱۴۵۷۴۱        ۷۷۷۷////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۶۶۶۶////۵۱۳۹۲۵۱۳۹۲۵۱۳۹۲۵۱۳۹۲        ۴۴۴۴////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۸۸۸۸////۵۸۶۹۴۵۸۶۹۴۵۸۶۹۴۵۸۶۹۴        ۲۲۲۲////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۶۶۶۶////۶۰۹۹۳۶۰۹۹۳۶۰۹۹۳۶۰۹۹۳        ۹۹۹۹////۳۳۳۳        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۷۷۷۷////۶۸۸۸۲۶۸۸۸۲۶۸۸۸۲۶۸۸۸۲        ۹۹۹۹////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۶۶۶۶////۸۶۶۸۸۸۶۶۸۸۸۶۶۸۸۸۶۶۸۸        ۸۸۸۸////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۷۷۷۷////۹۵۸۵۱۹۵۸۵۱۹۵۸۵۱۹۵۸۵۱        ۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۳۳۳۳////۱۲۶۹۱۱۱۲۶۹۱۱۱۲۶۹۱۱۱۲۶۹۱۱        ۴۴۴۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۱۱۱۱////۱۷۹۲۸۵۱۷۹۲۸۵۱۷۹۲۸۵۱۷۹۲۸۵        ۳۳۳۳////۴۱۴۱۴۱۴۱        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۵۵۵۵////۱۵۸۷۰۱۱۵۸۷۰۱۱۵۸۷۰۱۱۵۸۷۰۱        ۵۵۵۵////۱۱۱۱۱۱۱۱ - - - -        
  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۱۱۱۱////۱۶۳۹۸۱۱۶۳۹۸۱۱۶۳۹۸۱۱۶۳۹۸۱        ۳۳۳۳////۳۳۳۳        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۶۶۶۶////۲۳۹۳۱۷۲۳۹۳۱۷۲۳۹۳۱۷۲۳۹۳۱۷        ۹۹۹۹////۴۵۴۵۴۵۴۵        

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۱۱۱        ۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸۱۵۰۸////۶۶۶۶        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    ..............................................................  ) هاي ديم زمين( ديسك با تراكتور 

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۹۹۹۹////۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱        ۷۷۷۷////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۵۵۵۵////۲۳۹۴۲۳۹۴۲۳۹۴۲۳۹۴        ۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۸۸۸۸////۲۶۸۴۲۶۸۴۲۶۸۴۲۶۸۴        ۱۱۱۱////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۵۵۵۵////۳۶۳۰۳۶۳۰۳۶۳۰۳۶۳۰        ۲۲۲۲////۳۵۳۵۳۵۳۵        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۸۸۸۸////۴۷۴۹۴۷۴۹۴۷۴۹۴۷۴۹        ۸۸۸۸////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۳۳۳۳////۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵۴۳        ۳۳۳۳////۴۴۴۴----        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۷۷۷۷////۷۳۴۹۷۳۴۹۷۳۴۹۷۳۴۹        ۸۸۸۸////۶۱۶۱۶۱۶۱        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۱۱۱۱////۱۳۶۹۴۱۳۶۹۴۱۳۶۹۴۱۳۶۹۴        ۳۳۳۳////۸۶۸۶۸۶۸۶        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۸۸۸۸////۱۷۷۱۸۱۷۷۱۸۱۷۷۱۸۱۷۷۱۸        ۴۴۴۴////۲۹۲۹۲۹۲۹        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۰۰۰۰////۱۹۷۷۳۱۹۷۷۳۱۹۷۷۳۱۹۷۷۳        ۶۶۶۶////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۴۴۴۴////۴۱۷۹۶۴۱۷۹۶۴۱۷۹۶۴۱۷۹۶        ۴۴۴۴////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۹۹۹۹////۲۹۶۲۷۲۹۶۲۷۲۹۶۲۷۲۹۶۲۷        ۱۱۱۱////۲۹۲۹۲۹۲۹ - - - -        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۳۳۳۳////۴۰۷۸۳۴۰۷۸۳۴۰۷۸۳۴۰۷۸۳        ۷۷۷۷////۳۷۳۷۳۷۳۷        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۲۲۲۲////۴۴۹۱۸۴۴۹۱۸۴۴۹۱۸۴۴۹۱۸        ۱۱۱۱////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۱۱۱۱////۳۱۶۸۲۳۱۶۸۲۳۱۶۸۲۳۱۶۸۲        ۵۵۵۵////۲۹۲۹۲۹۲۹ - - - -        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۵۵۵۵////۴۳۶۳۱۴۳۶۳۱۴۳۶۳۱۴۳۶۳۱        ۷۷۷۷////۳۷۳۷۳۷۳۷        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۹۹۹۹////۴۵۴۴۶۴۵۴۴۶۴۵۴۴۶۴۵۴۴۶        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۸۸۸۸////۶۰۵۰۴۶۰۵۰۴۶۰۵۰۴۶۰۵۰۴        ۱۱۱۱////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۴۴۴۴////۷۹۶۷۲۷۹۶۷۲۷۹۶۷۲۷۹۶۷۲        ۷۷۷۷////۳۱۳۱۳۱۳۱        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۹۹۹۹////۱۲۳۲۳۶۱۲۳۲۳۶۱۲۳۲۳۶۱۲۳۲۳۶        ۷۷۷۷////۵۴۵۴۵۴۵۴        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۷۷۷۷////۱۲۳۴۱۹۱۲۳۴۱۹۱۲۳۴۱۹۱۲۳۴۱۹        ۱۱۱۱////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۶۶۶۶////۱۴۸۰۳۸۱۴۸۰۳۸۱۴۸۰۳۸۱۴۸۰۳۸        ۹۹۹۹////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۳۳۳۳////۱۳۸۸۸۷۱۳۸۸۸۷۱۳۸۸۸۷۱۳۸۸۸۷        ۲۲۲۲////۶۶۶۶ - - - -        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۷۷۷۷////۱۸۲۲۳۰۱۸۲۲۳۰۱۸۲۲۳۰۱۸۲۲۳۰        ۲۲۲۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        
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                  )ريال(                                             )1364=100(  )    دنباله( 88-1366: برخي از خدمات كشاورزي در هكتار  ـ متوسط هزينه55

  درصد تغييرات ساالنه   )ريال(متوسط هزينه   سال   خدمت

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۰۰۰        ۲۰۳۱۷۲۰۳۱۷۲۰۳۱۷۲۰۳۱۷////۵۵۵۵        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    ...................................................................  ) هاي زراعي زمين( شخم با تيلر 

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۵۵۵۵////۲۱۰۶۰۲۱۰۶۰۲۱۰۶۰۲۱۰۶۰        ۷۷۷۷////۳۳۳۳        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۶۶۶۶////۲۴۷۱۸۲۴۷۱۸۲۴۷۱۸۲۴۷۱۸        ۴۴۴۴////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۰۰۰۰////۵۱۰۲۴۵۱۰۲۴۵۱۰۲۴۵۱۰۲۴        ۴۴۴۴////۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۵۵۵۵////۶۳۳۱۱۶۳۳۱۱۶۳۳۱۱۶۳۳۱۱        ۱۱۱۱////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۳۳۳۳////۹۰۸۱۰۹۰۸۱۰۹۰۸۱۰۹۰۸۱۰        ۴۴۴۴////۴۳۴۳۴۳۴۳        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۱۱۱۱////۶۸۸۱۹۶۸۸۱۹۶۸۸۱۹۶۸۸۱۹        ۲۲۲۲////۲۴۲۴۲۴۲۴ - - - -        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۶۶۶۶////۹۱۷۰۷۹۱۷۰۷۹۱۷۰۷۹۱۷۰۷        ۳۳۳۳////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۴۴۴۴////۱۴۹۰۲۸۱۴۹۰۲۸۱۴۹۰۲۸۱۴۹۰۲۸        ۵۵۵۵////۶۲۶۲۶۲۶۲        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۲۲۲۲////۲۰۶۶۰۲۲۰۶۶۰۲۲۰۶۶۰۲۲۰۶۶۰۲        ۶۶۶۶////۳۸۳۸۳۸۳۸        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۳۳۳۳////۲۵۸۳۲۴۲۵۸۳۲۴۲۵۸۳۲۴۲۵۸۳۲۴        ۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۶۶۶۶////۴۲۶۹۴۸۴۲۶۹۴۸۴۲۶۹۴۸۴۲۶۹۴۸        ۳۳۳۳////۶۵۶۵۶۵۶۵        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۳۳۳۳////۶۷۸۴۴۰۶۷۸۴۴۰۶۷۸۴۴۰۶۷۸۴۴۰        ۹۹۹۹////۵۸۵۸۵۸۵۸        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۰۰۰۰////۴۷۹۰۲۷۴۷۹۰۲۷۴۷۹۰۲۷۴۷۹۰۲۷        ۴۴۴۴////۲۹۲۹۲۹۲۹ - - - -        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۹۹۹۹////۸۲۵۸۶۱۸۲۵۸۶۱۸۲۵۸۶۱۸۲۵۸۶۱        ۴۴۴۴////۷۲۷۲۷۲۷۲        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۷۷۷۷////۷۲۵۴۲۶۷۲۵۴۲۶۷۲۵۴۲۶۷۲۵۴۲۶        ۲۲۲۲////۱۲۱۲۱۲۱۲ - - - -        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۹۹۹۹////۷۲۵۷۲۷۷۲۵۷۲۷۷۲۵۷۲۷۷۲۵۷۲۷        ۰۴۰۴۰۴۰۴////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۲۲۲۲////۱۰۹۷۸۹۱۱۰۹۷۸۹۱۱۰۹۷۸۹۱۱۰۹۷۸۹۱        ۳۳۳۳////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۹۹۹۹////۱۱۰۱۰۸۶۱۱۰۱۰۸۶۱۱۰۱۰۸۶۱۱۰۱۰۸۶        ۳۳۳۳////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۶۶۶۶////۱۱۹۷۶۱۶۱۱۹۷۶۱۶۱۱۹۷۶۱۶۱۱۹۷۶۱۶        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۷۷۷۷////۱۳۱۴۷۴۰۱۳۱۴۷۴۰۱۳۱۴۷۴۰۱۳۱۴۷۴۰        ۸۸۸۸////۹۹۹۹        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۶۶۶۶////۱۷۴۳۴۷۸۱۷۴۳۴۷۸۱۷۴۳۴۷۸۱۷۴۳۴۷۸        ۶۶۶۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۹۹۹۹////۲۰۰۹۱۳۰۲۰۰۹۱۳۰۲۰۰۹۱۳۰۲۰۰۹۱۳۰        ۲۲۲۲////۱۵۱۵۱۵۱۵        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۶۶۶۶////۲۰۴۰۲۱۷۲۰۴۰۲۱۷۲۰۴۰۲۱۷۲۰۴۰۲۱۷        ۵۵۵۵////۱۱۱۱        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۵۵۵۵////۱۹۹۲۴۷۴۱۹۹۲۴۷۴۱۹۹۲۴۷۴۱۹۹۲۴۷۴        ۳۳۳۳////۲۲۲۲ - - - -        
        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۴۴۴        ۱۵۸۲۷۱۵۸۲۷۱۵۸۲۷۱۵۸۲۷////۴۴۴۴        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    .............................................................................................  ) باغ(شخم با تيلر 

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۲۲۲۲////۱۸۳۶۴۱۸۳۶۴۱۸۳۶۴۱۸۳۶۴        ۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۸۸۸۸////۱۶۴۸۴۱۶۴۸۴۱۶۴۸۴۱۶۴۸۴        ۲۲۲۲////۱۰۱۰۱۰۱۰ - - - -        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۵۵۵۵////۲۲۰۲۴۲۲۰۲۴۲۲۰۲۴۲۲۰۲۴        ۷۷۷۷////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۶۶۶۶////۲۱۴۳۰۲۱۴۳۰۲۱۴۳۰۲۱۴۳۰        ۸۸۸۸////۲۲۲۲----        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۵۵۵۵////۲۳۱۹۱۲۳۱۹۱۲۳۱۹۱۲۳۱۹۱        ۲۲۲۲////۸۸۸۸        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۷۷۷۷////۳۹۹۵۸۳۹۹۵۸۳۹۹۵۸۳۹۹۵۸        ۳۳۳۳////۷۲۷۲۷۲۷۲        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۹۹۹۹////۳۶۴۲۹۳۶۴۲۹۳۶۴۲۹۳۶۴۲۹        ۸۸۸۸////۸۸۸۸----        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۵۵۵۵////۶۵۶۸۲۶۵۶۸۲۶۵۶۸۲۶۵۶۸۲        ۳۳۳۳////۸۰۸۰۸۰۸۰        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۱۱۱۱////۱۰۰۹۷۰۱۰۰۹۷۰۱۰۰۹۷۰۱۰۰۹۷۰        ۷۷۷۷////۵۳۵۳۵۳۵۳        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۶۶۶۶////۱۲۸۳۹۲۱۲۸۳۹۲۱۲۸۳۹۲۱۲۸۳۹۲        ۲۲۲۲////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۵۵۵۵////۱۷۲۵۴۳۱۷۲۵۴۳۱۷۲۵۴۳۱۷۲۵۴۳        ۴۴۴۴////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۷۷۷۷////۲۲۴۷۹۵۲۲۴۷۹۵۲۲۴۷۹۵۲۲۴۷۹۵        ۳۳۳۳////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۵۵۵۵////۲۲۲۴۰۰۲۲۲۴۰۰۲۲۲۴۰۰۲۲۲۴۰۰        ۱۱۱۱////۱۱۱۱----        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۶۶۶۶////۲۹۵۷۲۲۲۹۵۷۲۲۲۹۵۷۲۲۲۹۵۷۲۲        ۰۰۰۰////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۳۳۳۳////۳۶۳۵۱۰۳۶۳۵۱۰۳۶۳۵۱۰۳۶۳۵۱۰        ۰۰۰۰////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۰۰۰۰////۴۲۷۰۴۰۴۲۷۰۴۰۴۲۷۰۴۰۴۲۷۰۴۰        ۵۵۵۵////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۳۳۳۳////۳۱۰۸۴۷۳۱۰۸۴۷۳۱۰۸۴۷۳۱۰۸۴۷        ۲۲۲۲////۲۷۲۷۲۷۲۷ - - - -        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۴۴۴۴////۴۳۳۵۵۱۴۳۳۵۵۱۴۳۳۵۵۱۴۳۳۵۵۱        ۵۵۵۵////۳۹۳۹۳۹۳۹        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۲۲۲۲////۴۱۶۷۱۴۴۱۶۷۱۴۴۱۶۷۱۴۴۱۶۷۱۴        ۹۹۹۹////۳۳۳۳----        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۰۰۰۰////۴۲۰۳۵۷۴۲۰۳۵۷۴۲۰۳۵۷۴۲۰۳۵۷        ۹۹۹۹////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۱۱۱۱////۴۴۶۸۶۱۴۴۶۸۶۱۴۴۶۸۶۱۴۴۶۸۶۱        ۳۳۳۳////۶۶۶۶        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۹۹۹۹////۴۹۷۲۵۲۴۹۷۲۵۲۴۹۷۲۵۲۴۹۷۲۵۲        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۳۳۳۳////۵۷۶۳۴۷۵۷۶۳۴۷۵۷۶۳۴۷۵۷۶۳۴۷        ۹۹۹۹////۱۵۱۵۱۵۱۵        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۳۳۳۳////۶۷۹۴۶۹۶۷۹۴۶۹۶۷۹۴۶۹۶۷۹۴۶۹        ۹۹۹۹////۱۷۱۷۱۷۱۷        
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        ۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۲۱۷۴۲۱۷۴۲۱۷۴۲۱۷۴////۹۹۹۹        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    .....................................................................................  ) مرد(چين  كارگر ميوه

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۴۴۴۴////۲۵۹۳۲۵۹۳۲۵۹۳۲۵۹۳        ۲۲۲۲////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۱۱۱۱////۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰        ۱۱۱۱////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۱۱۱۱////۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲        ۳۳۳۳////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۴۴۴۴////۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶        ۲۲۲۲////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۰۰۰۰////۵۵۳۸۵۵۳۸۵۵۳۸۵۵۳۸        ۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۰۰۰۰////۶۳۵۰۶۳۵۰۶۳۵۰۶۳۵۰        ۷۷۷۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۰۰۰۰////۷۴۲۰۷۴۲۰۷۴۲۰۷۴۲۰        ۹۹۹۹////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۳۳۳۳////۱۰۴۶۳۱۰۴۶۳۱۰۴۶۳۱۰۴۶۳        ۰۰۰۰////۴۱۴۱۴۱۴۱        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۰۰۰۰////۱۴۳۴۸۱۴۳۴۸۱۴۳۴۸۱۴۳۴۸        ۱۱۱۱////۳۷۳۷۳۷۳۷        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۴۴۴۴////۱۸۸۹۵۱۸۸۹۵۱۸۸۹۵۱۸۸۹۵        ۷۷۷۷////۳۱۳۱۳۱۳۱        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۵۵۵۵////۲۱۴۹۰۲۱۴۹۰۲۱۴۹۰۲۱۴۹۰        ۷۷۷۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۱۱۱۱////۲۳۷۲۸۲۳۷۲۸۲۳۷۲۸۲۳۷۲۸        ۴۴۴۴////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۹۹۹۹////۲۴۱۰۲۲۴۱۰۲۲۴۱۰۲۲۴۱۰۲        ۶۶۶۶////۱۱۱۱        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۹۹۹۹////۲۸۸۱۷۲۸۸۱۷۲۸۸۱۷۲۸۸۱۷        ۶۶۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۴۴۴۴////۳۲۸۱۹۳۲۸۱۹۳۲۸۱۹۳۲۸۱۹        ۹۹۹۹////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۹۹۹۹////۴۴۰۴۸۴۴۰۴۸۴۴۰۴۸۴۴۰۴۸        ۲۲۲۲////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۳۳۳۳////۵۴۰۳۴۵۴۰۳۴۵۴۰۳۴۵۴۰۳۴        ۷۷۷۷////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۵۵۵۵////۶۷۴۳۵۶۷۴۳۵۶۷۴۳۵۶۷۴۳۵        ۸۸۸۸////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۸۸۸۸////۸۰۲۱۷۸۰۲۱۷۸۰۲۱۷۸۰۲۱۷        ۳۳۳۳////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۱۱۱۱////۱۰۵۹۹۹۱۰۵۹۹۹۱۰۵۹۹۹۱۰۵۹۹۹        ۱۱۱۱////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۸۸۸۸////۱۲۹۰۲۶۱۲۹۰۲۶۱۲۹۰۲۶۱۲۹۰۲۶        ۷۷۷۷////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۳۳۳۳////۱۴۱۷۸۰۱۴۱۷۸۰۱۴۱۷۸۰۱۴۱۷۸۰        ۲۲۲۲////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۱۱۱۱////۱۴۷۸۹۰۱۴۷۸۹۰۱۴۷۸۹۰۱۴۷۸۹۰        ۳۳۳۳////۴۴۴۴        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۶۶۶۶////۱۸۳۵۰۹۱۸۳۵۰۹۱۸۳۵۰۹۱۸۳۵۰۹        ۱۱۱۱////۲۴۲۴۲۴۲۴        

        ----۱۱۱۱////۵۵۵۵        ۱۳۲۷۱۳۲۷۱۳۲۷۱۳۲۷////۳۳۳۳        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    ......................................................................................  ) زن(چين  كارگر ميوه

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۰۰۰۰////۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶۱۹۱۶        ۴۴۴۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۷۷۷۷////۱۷۷۹۱۷۷۹۱۷۷۹۱۷۷۹        ۱۱۱۱////۷۷۷۷----        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۷۷۷۷////۱۹۴۳۱۹۴۳۱۹۴۳۱۹۴۳        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۹۹۹۹////۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹۴۳        ۵۵۵۵////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۵۵۵۵////۳۹۹۸۳۹۹۸۳۹۹۸۳۹۹۸        ۸۸۸۸////۳۵۳۵۳۵۳۵        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۰۰۰۰////۴۵۹۴۴۵۹۴۴۵۹۴۴۵۹۴        ۹۹۹۹////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۱۱۱۱////۴۸۳۹۴۸۳۹۴۸۳۹۴۸۳۹        ۳۳۳۳////۵۵۵۵        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۰۰۰۰////۶۴۱۸۶۴۱۸۶۴۱۸۶۴۱۸        ۶۶۶۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۶۶۶۶////۱۰۳۵۸۱۰۳۵۸۱۰۳۵۸۱۰۳۵۸        ۴۴۴۴////۶۱۶۱۶۱۶۱        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۳۳۳۳////۱۱۷۰۰۱۱۷۰۰۱۱۷۰۰۱۱۷۰۰        ۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۳۳۳۳////۱۴۰۹۲۱۴۰۹۲۱۴۰۹۲۱۴۰۹۲        ۴۴۴۴////۲۰۲۰۲۰۲۰        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۱۱۱۱////۱۶۱۲۳۱۶۱۲۳۱۶۱۲۳۱۶۱۲۳        ۴۴۴۴////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۹۹۹۹////۱۹۱۰۹۱۹۱۰۹۱۹۱۰۹۱۹۱۰۹        ۵۵۵۵////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۶۶۶۶////۲۳۱۸۰۲۳۱۸۰۲۳۱۸۰۲۳۱۸۰        ۳۳۳۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۴۴۴۴////۲۴۳۵۶۲۴۳۵۶۲۴۳۵۶۲۴۳۵۶        ۱۱۱۱////۵۵۵۵        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۵۵۵۵////۲۷۸۰۵۲۷۸۰۵۲۷۸۰۵۲۷۸۰۵        ۲۲۲۲////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۱۱۱۱////۳۱۵۶۷۳۱۵۶۷۳۱۵۶۷۳۱۵۶۷        ۵۵۵۵////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۰۰۰۰////۴۲۴۳۱۴۲۴۳۱۴۲۴۳۱۴۲۴۳۱        ۴۴۴۴////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۷۷۷۷////۴۹۵۸۴۴۹۵۸۴۴۹۵۸۴۴۹۵۸۴        ۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۵۵۵۵////۶۹۳۷۵۶۹۳۷۵۶۹۳۷۵۶۹۳۷۵        ۹۹۹۹////۳۹۳۹۳۹۳۹        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۰۰۰۰////۸۵۲۱۴۸۵۲۱۴۸۵۲۱۴۸۵۲۱۴        ۸۸۸۸////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۵۵۵۵////۸۸۸۳۰۸۸۸۳۰۸۸۸۳۰۸۸۸۳۰        ۲۲۲۲////۴۴۴۴        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۰۰۰۰////۹۱۶۴۴۹۱۶۴۴۹۱۶۴۴۹۱۶۴۴        ۲۲۲۲////۳۳۳۳        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۱۲۱۶۵۸۱۲۱۶۵۸۱۲۱۶۵۸۱۲۱۶۵۸        ۸۸۸۸////۳۲۳۲۳۲۳۲        

2   



  127  1390در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

                                               )ريال(                                               )1364=100(   ) دنباله( 88-1366: ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر كشاورزي در هكتار56

  تغييرات ساالنهدرصد    )ريال(متوسط هزينه   سال   خدمت

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۹۹۹        ۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴////۸۸۸۸        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    ............................................................................................  ) مرد(دروگر غالت 

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۴۴۴۴////۲۹۴۲۲۹۴۲۲۹۴۲۲۹۴۲        ۱۱۱۱////۳۳۳۳        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۵۵۵۵////۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶        ۴۴۴۴////۵۰۵۰۵۰۵۰        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۲۲۲۲////۴۹۸۴۴۹۸۴۴۹۸۴۴۹۸۴        ۶۶۶۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۶۶۶۶////۵۷۰۳۵۷۰۳۵۷۰۳۵۷۰۳        ۴۴۴۴////۱۴۱۴۱۴۱۴        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۳۳۳۳////۶۷۵۵۶۷۵۵۶۷۵۵۶۷۵۵        ۴۴۴۴////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۰۰۰۰////۱۰۷۴۱۱۰۷۴۱۱۰۷۴۱۱۰۷۴۱        ۰۰۰۰////۵۹۵۹۵۹۵۹        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۵۵۵۵////۹۹۳۱۹۹۳۱۹۹۳۱۹۹۳۱        ۵۵۵۵////۷۷۷۷----        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۳۳۳۳////۱۴۲۵۱۱۴۲۵۱۱۴۲۵۱۱۴۲۵۱        ۵۵۵۵////۴۳۴۳۴۳۴۳        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۳۳۳۳////۱۹۱۶۷۱۹۱۶۷۱۹۱۶۷۱۹۱۶۷        ۵۵۵۵////۳۴۳۴۳۴۳۴        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۳۳۳۳////۲۴۵۵۰۲۴۵۵۰۲۴۵۵۰۲۴۵۵۰        ۱۱۱۱////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۰۰۰۰////۲۶۳۸۹۲۶۳۸۹۲۶۳۸۹۲۶۳۸۹        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۲۲۲۲////۳۲۴۲۲۳۲۴۲۲۳۲۴۲۲۳۲۴۲۲        ۹۹۹۹////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۱۱۱۱////۳۹۶۱۰۳۹۶۱۰۳۹۶۱۰۳۹۶۱۰        ۲۲۲۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۰۰۰۰////۳۹۸۵۶۳۹۸۵۶۳۹۸۵۶۳۹۸۵۶        ۶۶۶۶////۰۰۰۰        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۴۴۴۴////۴۶۳۵۶۴۶۳۵۶۴۶۳۵۶۴۶۳۵۶        ۳۳۳۳////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۱۱۱۱////۵۸۸۸۱۵۸۸۸۱۵۸۸۸۱۵۸۸۸۱        ۰۰۰۰////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۸۸۸۸////۷۳۹۳۷۷۳۹۳۷۷۳۹۳۷۷۳۹۳۷        ۶۶۶۶////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۱۱۱۱////۸۲۱۲۵۸۲۱۲۵۸۲۱۲۵۸۲۱۲۵        ۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۱۱۱        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۳۳۳۳////۱۰۳۲۴۹۱۰۳۲۴۹۱۰۳۲۴۹۱۰۳۲۴۹        ۷۷۷۷////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۰۰۰۰////۱۲۹۱۴۵۱۲۹۱۴۵۱۲۹۱۴۵۱۲۹۱۴۵        ۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۰۰۰۰////۱۶۵۴۲۷۱۶۵۴۲۷۱۶۵۴۲۷۱۶۵۴۲۷        ۱۱۱۱////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۹۹۹۹////۲۳۹۳۸۴۲۳۹۳۸۴۲۳۹۳۸۴۲۳۹۳۸۴        ۵۵۵۵////۴۳۴۳۴۳۴۳        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۶۶۶۶////۲۵۷۵۲۰۲۵۷۵۲۰۲۵۷۵۲۰۲۵۷۵۲۰        ۶۶۶۶////۷۷۷۷        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۳۳۳۳////۳۰۵۰۱۲۳۰۵۰۱۲۳۰۵۰۱۲۳۰۵۰۱۲        ۴۴۴۴////۱۸۱۸۱۸۱۸        

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۷۷۷        ۲۴۲۳۲۴۲۳۲۴۲۳۲۴۲۳////۳۳۳۳        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    ...................................................................  ) مرد(كار  كار و تنك كارگر وجين

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۹۹۹۹////۲۸۷۷۲۸۷۷۲۸۷۷۲۸۷۷        ۸۸۸۸////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۰۰۰۰////۲۶۳۹۲۶۳۹۲۶۳۹۲۶۳۹        ۳۳۳۳////۸۸۸۸----        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۴۴۴۴////۳۱۰۶۳۱۰۶۳۱۰۶۳۱۰۶        ۷۷۷۷////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۳۳۳۳////۴۰۳۷۴۰۳۷۴۰۳۷۴۰۳۷        ۰۰۰۰////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۰۰۰۰////۵۰۷۴۵۰۷۴۵۰۷۴۵۰۷۴        ۷۷۷۷////۲۵۲۵۲۵۲۵        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۶۶۶۶////۵۸۵۶۵۸۵۶۵۸۵۶۵۸۵۶        ۴۴۴۴////۱۵۱۵۱۵۱۵        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۶۶۶۶////۶۸۹۸۶۸۹۸۶۸۹۸۶۸۹۸        ۸۸۸۸////۱۷۱۷۱۷۱۷        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۲۲۲۲////۹۷۳۸۹۷۳۸۹۷۳۸۹۷۳۸        ۲۲۲۲////۴۱۴۱۴۱۴۱        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۴۴۴۴////۱۳۴۳۲۱۳۴۳۲۱۳۴۳۲۱۳۴۳۲        ۹۹۹۹////۳۷۳۷۳۷۳۷        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۵۵۵۵////۱۶۵۶۴۱۶۵۶۴۱۶۵۶۴۱۶۵۶۴        ۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۴۴۴۴////۱۸۲۶۵۱۸۲۶۵۱۸۲۶۵۱۸۲۶۵        ۳۳۳۳////۱۰۱۰۱۰۱۰        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۹۹۹۹////۲۱۶۵۹۲۱۶۵۹۲۱۶۵۹۲۱۶۵۹        ۶۶۶۶////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۳۳۳۳////۲۳۲۱۳۲۳۲۱۳۲۳۲۱۳۲۳۲۱۳        ۲۲۲۲////۷۷۷۷        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۲۲۲۲////۲۸۳۵۴۲۸۳۵۴۲۸۳۵۴۲۸۳۵۴        ۱۱۱۱////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۴۴۴۴////۲۸۶۸۸۲۸۶۸۸۲۸۶۸۸۲۸۶۸۸        ۲۲۲۲////۱۱۱۱        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۷۷۷۷////۳۹۴۶۹۳۹۴۶۹۳۹۴۶۹۳۹۴۶۹        ۶۶۶۶////۳۷۳۷۳۷۳۷        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۰۰۰۰////۵۶۰۲۰۵۶۰۲۰۵۶۰۲۰۵۶۰۲۰        ۹۹۹۹////۴۱۴۱۴۱۴۱        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۷۷۷۷////۶۹۰۱۲۶۹۰۱۲۶۹۰۱۲۶۹۰۱۲        ۲۲۲۲////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۷۷۷۷////۸۰۵۹۳۸۰۵۹۳۸۰۵۹۳۸۰۵۹۳        ۸۸۸۸////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۳۳۳۳////۹۳۸۹۶۹۳۸۹۶۹۳۸۹۶۹۳۸۹۶        ۵۵۵۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۲۲۲۲////۱۲۱۷۷۲۱۲۱۷۷۲۱۲۱۷۷۲۱۲۱۷۷۲        ۷۷۷۷////۲۹۲۹۲۹۲۹        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۲۲۲۲////۱۳۸۳۰۱۱۳۸۳۰۱۱۳۸۳۰۱۱۳۸۳۰۱        ۶۶۶۶////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۲۲۲۲////۱۵۱۰۳۰۱۵۱۰۳۰۱۵۱۰۳۰۱۵۱۰۳۰        ۲۲۲۲////۹۹۹۹        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۶۶۶۶////۱۸۲۵۸۰۱۸۲۵۸۰۱۸۲۵۸۰۱۸۲۵۸۰        ۹۹۹۹////۲۰۲۰۲۰۲۰        
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                                           )ريال(                                             )1364=100()      دنباله( 88-1366: ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر كشاورزي در هكتار56

  تغييرات ساالنهدرصد    )ريال(متوسط هزينه   سال  خدمت

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲        ۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴////۵۵۵۵        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    ....................................................................  ) زن(كار  كار و تنك وجين  كارگر

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۸۸۸۸////۱۶۳۸۱۶۳۸۱۶۳۸۱۶۳۸        ۸۸۸۸////۳۷۳۷۳۷۳۷ - - - -        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۶۶۶۶////۲۰۲۵۲۰۲۵۲۰۲۵۲۰۲۵        ۶۶۶۶////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۰۰۰۰////۲۱۱۵۲۱۱۵۲۱۱۵۲۱۱۵        ۴۴۴۴////۴۴۴۴        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۷۷۷۷////۲۸۸۰۲۸۸۰۲۸۸۰۲۸۸۰        ۲۲۲۲////۳۶۳۶۳۶۳۶        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۰۰۰۰////۳۸۱۳۳۸۱۳۳۸۱۳۳۸۱۳        ۴۴۴۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۷۷۷۷////۴۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۱        ۶۶۶۶////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۷۷۷۷////۶۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸        ۲۲۲۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۱۱۱۱////۷۱۲۸۷۱۲۸۷۱۲۸۷۱۲۸        ۸۸۸۸////۸۸۸۸        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۳۳۳۳////۱۱۷۵۲۱۱۷۵۲۱۱۷۵۲۱۱۷۵۲        ۹۹۹۹////۶۴۶۴۶۴۶۴        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۱۱۱۱////۱۲۶۳۲۱۲۶۳۲۱۲۶۳۲۱۲۶۳۲        ۵۵۵۵////۷۷۷۷        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۸۸۸۸////۱۵۳۰۹۱۵۳۰۹۱۵۳۰۹۱۵۳۰۹        ۲۲۲۲////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۱۱۱۱////۱۹۱۰۲۱۹۱۰۲۱۹۱۰۲۱۹۱۰۲        ۸۸۸۸////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۴۴۴۴////۲۳۷۵۹۲۳۷۵۹۲۳۷۵۹۲۳۷۵۹        ۴۴۴۴////۲۴۲۴۲۴۲۴        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۲۲۲۲////۲۵۹۶۵۲۵۹۶۵۲۵۹۶۵۲۵۹۶۵        ۳۳۳۳////۹۹۹۹        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۸۸۸۸////۲۷۴۰۰۲۷۴۰۰۲۷۴۰۰۲۷۴۰۰        ۵۵۵۵////۵۵۵۵        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۷۷۷۷////۲۸۸۱۳۲۸۸۱۳۲۸۸۱۳۲۸۸۱۳        ۲۲۲۲////۵۵۵۵        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۰۰۰۰////۴۰۷۳۴۴۰۷۳۴۴۰۷۳۴۴۰۷۳۴        ۴۴۴۴////۴۱۴۱۴۱۴۱        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۹۹۹۹////۴۹۳۶۴۴۹۳۶۴۴۹۳۶۴۴۹۳۶۴        ۲۲۲۲////۲۱۲۱۲۱۲۱        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۷۷۷۷////۶۵۷۵۴۶۵۷۵۴۶۵۷۵۴۶۵۷۵۴        ۲۲۲۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۵۵۵۵////۸۰۶۰۳۸۰۶۰۳۸۰۶۰۳۸۰۶۰۳        ۶۶۶۶////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۸۸۸۸////۱۰۳۷۷۱۱۰۳۷۷۱۱۰۳۷۷۱۱۰۳۷۷۱        ۷۷۷۷////۲۸۲۸۲۸۲۸        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۷۷۷۷////۸۵۳۸۶۸۵۳۸۶۸۵۳۸۶۸۵۳۸۶        ۷۷۷۷////۱۷۱۷۱۷۱۷ - - - -        
  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۰۰۰۰////۹۵۶۷۱۹۵۶۷۱۹۵۶۷۱۹۵۶۷۱        ۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۲۲۲۲////۱۱۷۴۲۹۱۱۷۴۲۹۱۱۷۴۲۹۱۱۷۴۲۹        ۷۷۷۷////۲۲۲۲۲۲۲۲        

        ۹۹۹۹////۹۹۹۹        ۲۲۹۹۲۲۹۹۲۲۹۹۲۲۹۹////۱۱۱۱        ۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶    .......................................................................  ) مرد(كارگر نهركش و مرزبند 

  ۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷        ۱۱۱۱////۲۵۰۳۲۵۰۳۲۵۰۳۲۵۰۳        ۹۹۹۹////۸۸۸۸        

  ۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸        ۷۷۷۷////۳۲۶۷۳۲۶۷۳۲۶۷۳۲۶۷        ۵۵۵۵////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹        ۸۸۸۸////۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳        ۵۵۵۵////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰
))))۱۱۱۱((((

        ۶۶۶۶////۴۸۱۶۴۸۱۶۴۸۱۶۴۸۱۶        ۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱۱۳۷۱        ۶۶۶۶////۵۹۱۷۵۹۱۷۵۹۱۷۵۹۱۷        ۹۹۹۹////۲۲۲۲۲۲۲۲        

  ۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲        ۹۹۹۹////۶۴۵۴۶۴۵۴۶۴۵۴۶۴۵۴        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        

  ۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳        ۱۱۱۱////۸۲۳۳۸۲۳۳۸۲۳۳۸۲۳۳        ۵۵۵۵////۲۷۲۷۲۷۲۷        

  ۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴        ۵۵۵۵////۱۳۳۳۰۱۳۳۳۰۱۳۳۳۰۱۳۳۳۰        ۹۹۹۹////۶۱۶۱۶۱۶۱        

  ۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵        ۱۱۱۱////۱۵۸۱۰۱۵۸۱۰۱۵۸۱۰۱۵۸۱۰        ۶۶۶۶////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶۱۳۷۶        ۶۶۶۶////۱۸۶۵۷۱۸۶۵۷۱۸۶۵۷۱۸۶۵۷        ۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷        ۲۲۲۲////۲۴۹۱۴۲۴۹۱۴۲۴۹۱۴۲۴۹۱۴        ۵۵۵۵////۳۳۳۳۳۳۳۳        

  ۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸        ۰۰۰۰////۲۷۰۵۹۲۷۰۵۹۲۷۰۵۹۲۷۰۵۹        ۶۶۶۶////۸۸۸۸        

  ۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹۱۳۷۹        ۵۵۵۵////۳۹۳۰۸۳۹۳۰۸۳۹۳۰۸۳۹۳۰۸        ۳۳۳۳////۴۵۴۵۴۵۴۵        

  ۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰        ۹۹۹۹////۳۸۹۵۲۳۸۹۵۲۳۸۹۵۲۳۸۹۵۲        ۹۹۹۹////۰۰۰۰----        

  ۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱        ۴۴۴۴////۴۲۴۷۸۴۲۴۷۸۴۲۴۷۸۴۲۴۷۸        ۱۱۱۱////۹۹۹۹        

  ۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲        ۱۱۱۱////۵۴۸۷۷۵۴۸۷۷۵۴۸۷۷۵۴۸۷۷        ۲۲۲۲////۲۹۲۹۲۹۲۹        

  ۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳        ۷۷۷۷////۶۷۶۵۱۶۷۶۵۱۶۷۶۵۱۶۷۶۵۱        ۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳        

  ۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴۱۳۸۴        ۵۵۵۵////۸۸۱۹۹۸۸۱۹۹۸۸۱۹۹۸۸۱۹۹        ۴۴۴۴////۳۰۳۰۳۰۳۰        

  ۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵۱۳۸۵        ۹۹۹۹////۱۰۵۷۹۲۱۰۵۷۹۲۱۰۵۷۹۲۱۰۵۷۹۲        ۹۹۹۹////۱۹۱۹۱۹۱۹        

  ۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶        ۶۶۶۶////۱۲۰۳۲۸۱۲۰۳۲۸۱۲۰۳۲۸۱۲۰۳۲۸        ۷۷۷۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        

  ۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷        ۷۷۷۷////۱۴۲۶۵۴۱۴۲۶۵۴۱۴۲۶۵۴۱۴۲۶۵۴        ۶۶۶۶////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸        ۵۵۵۵////۱۶۴۸۶۸۱۶۴۸۶۸۱۶۴۸۶۸۱۶۴۸۶۸        ۶۶۶۶////۱۵۱۵۱۵۱۵        

  ۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹۱۳۸۹        ۳۳۳۳////۱۷۸۱۱۹۱۷۸۱۱۹۱۷۸۱۱۹۱۷۸۱۱۹        ۰۰۰۰////۸۸۸۸        

  ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰        ۱۱۱۱////۲۱۱۲۳۲۲۱۱۲۳۲۲۱۱۲۳۲۲۱۱۲۳۲        ۶۶۶۶////۱۸۱۸۱۸۱۸        

  . رقم براورد شده است)1(


