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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

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

بدين منظور مركز آمار ايران در اجـراي وظـايف قـانوني    . نمايد 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 انسازم

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 مي قلم خدمت 11قلم خدمت ماشيني و  10، )دامي

آمـارگيري    هاي نمونه در هر دوره است كه با مراجعه به آبادي 1391 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 بزار مناسبي اميد است كه اين اطالعات ا. 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  ميتماداند 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

ز آمـار ايـران بـا تهيـه     بدين جهت است كه مرك. 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      

  .اورزيكننده بخش كش ـ تهيه شاخص قيمت توليد

  .ـ استفاده در براورد ارزش توليد محصوالت كشاورزي

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

  : حاضر داراي شش بخش است  در نشريه 1391نتايج 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

  1391خدمات كشاورزي در فصول سال   هاي متوسط قيمت فروش محصوالت و متوسط هزينه جدول: ـ بخش پنجم

  هاي زماني هاي سري جدول: ششمـ بخش 
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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     محصوالت و چه در مورد هزينه خدمات كشـاورزي قيمـت  نظر در اين طرح چه در خصوص  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     رسيده پس از كسر هزينه خارج از آن به فروش اماتوليد   ـ قيمت فروش محصوالتي كه در آبادي نمونه

  . 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 ،ـ قيمت محصوالتي كه بعد از زمان معمول حداكثر برداشت

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

اورزي سؤال شده است و عالوه بر آن، قيمت و مقدار فـروش  دولتي محصوالت كش قيمت، مقدار توليد و مقدار فروش غير 1391ـ 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

  . ونه پرسش شده استهاي نم 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   ”دستمزد كارگر كشاورزي نيـز برحسـب   . 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    . اسـت  براورد و به وجـه نقـد اضـافه شـده     ،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

  .1382عمومي كشاورزي سال هاي طرح سرشماري  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  4آمارگيري  با توجه به زمان حداكثر برداشت محصول، زمان

  

  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

ه شد كه پس از برگـزاري سـمينارهاي آموزشـي بـا     ها تهي قلم خدمت كارگر كشاورزي به همراه راهنماي آمارگيري و بازبيني آن 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    در اسـتان هاي نمونه در هر دوره پس از بـازبيني كارشناسـان مربـوط     هاي تكميل شده از آبادي پرسشنامه

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

  

  هاي براورد ـ فرمول6

  : ام برابر است باbام براي نوع sام در فصل pام در استان fام در آبادي vقيمت محصول 
Pvfpsb   

  )v=1و 2 و … 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

∑

∑

=

==
31

1

31

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   محاسبه ـ6ـ5

  

                                                                                                                                              
∑

∑

=

==
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1

1
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  : 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    ريـال بـيش   1/5545يـزد بـا   استان . ريال بوده است 6/4389قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  1391در سال

ريـال   0/4337قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشـور  . اند ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته 7/4096سمنان با 

نسـبت بـه   قيمت فروش اين محصـول  . ريال رسيده است 9/4361هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم  بوده است كه در نتيجه، متوسط قيمت

   .شته استدادرصد  8/27، افزايشي برابر 90سال 

  

  ـ جو1ـ2

ايـالم  ترين و استان  ريال بيش 6/6018زنجان با استان . ريال بوده است 3/4934قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور به  1391در سال 

   .ه استداشت افزايش 90سال  نسبت بهدرصد  3/39قيمت فروش جو . اند هاي فروش را داشته ريال كمترين قيمت 4/3942با 

  

  شلتوكـ 1ـ3

هاي فروش به ترتيب  ترين و كمترين قيمت بيش. ريال رسيد 7/12237قيمت فروش يك كيلوگرم شلتوك در كل كشور به رقم  1391در سال 

قيمت فروش ايـن محصـول در سـال مـورد بررسـي      . ريال اختصاص داشته است 2/9193ريال و خوزستان با  4/21209هاي فارس با  به استان

  .دهد نشان مي درصد 7/28ي معادل ايشافز 90نسبت به سال 

  

  يا ذرت دانه

تـرين و   ريـال بـيش    3/7268بـا   كرمـان اسـتان  . ريال بوده است 8/5879در كل كشور  اي ذرت دانهقيمت فروش يك كيلوگرم  1391در سال 

 9/38معـادل  90قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه سـال    . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 0/5000هرمزگان با استان 

  . درصد افزايش داشته است

  

  

  ـ حبوب2

  ـ نخود2ـ1

ترين  ريال بيش 3/27961آذربايجان شرقي با ريال بوده است كه استان  7/20358 در كل كشور 1391قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در سال

 90نسـبت بـه سـال     91قيمت فروش ايـن محصـول در سـال   . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 4/11323ايالم با و استان 

  .داشته استدرصد  2/77برابر با ي افزايش

______________________________________________________________________________________________________ 
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   ريـال بـيش   0/27027قـزوين بـا     ريال رسيد كه استان 7/18976قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم  1391در سال

بـا افزايشـي    90قيمت فروش اين محصول نسبت به سال .. ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته است 4/14419لرستان با استان 

  . رو بوده است درصد روبه 0/40معادل 

  

  

  هاي روغني ـ دانه3

  آفتابگردان روغني 

 2/18871خراسـان شـمالي بـا    ريال بوده است كه استان  2/11293در كل كشور  1391قيمت فروش يك كيلوگرم آفتابگردان روغني در سال 

، 90اندقيمت فروش اين محصـول نسـبت بـه سـال     ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور داشته 5/7568گلستان با   ن ترين و استا ريال بيش

  . درصد داشته است 4/33معادل با  افزايشي

  

  كلزا

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش    1/10982لرستان با استان . ريال بوده است 5/9799در كل كشور  كلزاقيمت فروش يك كيلوگرم  1391در سال 

درصـد   2/51معـادل  90قيمت فروش اين محصول نسبت بـه سـال   . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 2/6006خوزستان با 

  . افزايش داشته است

  

  

  ـ محصوالت ليفي4

  وش  پنبه

ريـال   0/19767خراسـان جنـوبي بـا    ريال بوده است كه استان  9/17673قيمت فروش يك كيلوگرم پنبه وش به در كل كشور  1391در سال

 افزايشـي  90حصول نسبت به سـال  قيمت فروش اين م. اند كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/11000كرمان با ترين و استان  بيش

  . درصد داشته است 3/55معادل با 
  

  

  ـ محصوالت جاليزي5

  ـ هندوانه5ـ1

ترين  ريال بيش 2/4661استان سيستان و بلوچستان با . ريال بوده است 7/2504قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور 1391در سال

قيمت فروش اين محصول در سال مورد بررسي نسبت به سـال  . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/1103فارس با و استان 

  . درصد داشته است  8/64، افزايشي برابر با 90

  

  ـ خربزه5ـ2

تـرين و   ريـال بـيش   8/7796تهران با هاي  استان. ريال بوده است 2/4745در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور 

بـا افزايشـي    90قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه سـال    . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 8/3103خوزستان با استان 

  . رو بوده است درصد روبه 1/58معادل 

  

  ـ خيار5ـ3

ترين و استان  ريال بيش 9/10649تهران با ستان ا، ريال رسيد 8/7760قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم  1391در سال 

درصد  4/41با افزايشي معادل  90قيمت فروش خيار نسبت به سال . اند مت فروش را در كل كشور داشتهريال كمترين قي 3/2085بوشهر با 
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  رو بوده است روبه

  

  ها  ـ سبزي6 

  زميني ـ سيب6ـ1

ترين و اسـتان   ريال بيش 6/7337استان كرمان با . ريال بوده است 3/2515زميني در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 1391در سال

معـادل   90نسبت به سال  1391قيمت فروش اين محصول در سال . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/1500هرمزگان با 

  . داشته است درصد افزايش 6/16

  

  فرنگي ـ گوجه6ـ2

هرمزگـان بـا   بـاالترين قيمـت فـروش را اسـتان     . ريال بوده است 1/3523 فرنگي در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه 1391در سال 

نسـبت   1391قيمت فروش اين محصول در سال. اند ريال داشته 7/1648ترين قيمت فروش را استان آذربايجان شرقي با  ريال و پايين4/11686

  . درصد افزايش داشته است 4/31معادل  90سال  به

  

  ـ بادمجان6ـ3

  ريـال بـاالترين و اسـتان    3/12917مركزي با استان . ريال بوده است 0/4117قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور  1391در سال 

درصـد   4/7معـادل  90قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه سـال    . اند مت فروش را در كل كشور داشتهترين قي ريال پايين 3/2573اصفهان با 

  . افزايش داشته است

  

  ـ پياز6ـ4

ريـال بـاالترين قيمـت     7/7380 مازندران با استان . ريال بوده است 2/3437 در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور

نسـبت   1391قيمت فروش اين محصول در سال . اند روش را در كل كشور داشتهترين قيمت ف ريال پايين 1/1027فروش و استان خوزستان با 

  . داشته است افزايشدرصد  1/87معادل  90به سال 

  

  اي ـ محصوالت علوفه7

  ـ يونجه7ـ1

ريـال    4/6507اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان بـا     . ريـال بـوده اسـت    7/4731قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشـور   1391در سال 

 90قيمـت فـروش ايـن محصـول نسـبت بـه سـال        . انـد  ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشـته  9/3290ايالم با ترين و استان  يشب

  . درصد افزايش داشته است 5/52معادل

  

  ـ شبدر خشك7ـ2

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش    9/6722بـا   لرستاناستان . ريال بوده است 9/5556قيمت فروش يك كيلوگرم شبدر در كل كشور 1391در سال 

 90نسبت به سـال   1391قيمت فروش اين محصول در سال  .اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 2/3560آذربايجان شرقي با 

  . داشته است افزايشدرصد  6/65معادل 

  

  

  دار هاي هسته ـ ميوه8

  آلو زرد

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش   7/33729استان يـزد بـا   . ريال بوده است 1/16733ورقيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كش 1391 در سال
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 2/45معـادل بـا    افزايشـي بـا   90قيمت فروش زردآلو نسبت بـه سـال   . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 8/5426همدان با 

  .رو بوده است درصد روبه

  

  هلو

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش    0/20000بـا   يـزد اسـتان  . ريال بوده است 1/12097در كل كشور  هلوقيمت فروش يك كيلوگرم  1391در سال 

 90قيمـت فـروش ايـن محصـول نسـبت بـه سـال        . انـد  ريـال كمتـرين قيمـت فـروش در كـل كشـور را داشـته        6/5558آذربايجان غربـي بـا   

   .درصد افزايش داشته است6/149معادل

  

  

   دار هاي دانه ـ ميوه9

  تيدرخ ـ سيب9ـ1

ريـال و اسـتان    0/14006قـزوين بـا   اسـتان  . ريال بـوده اسـت   1/7635در كل كشور  1391درختي در سال  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 

 1391قيمت فروش ايـن محصـول در سـال    . اند ترين قيمت فروش در كل كشور بوده ريال به ترتيب داراي باالترين و پايين 7/4440اصفهان با 

   .درصد افزايش داشته است 8/2معادل  90نسبت به سال 

  

  ـ انگور9ـ2

تـرين و كمتـرين قيمـت فـروش در كـل كشـور        بـيش . ريال بوده اسـت  2/7209قيمت فروش يك كيلوگرم انگور در كل كشور  1391در سال 

 1391محصـول در سـال    قيمت فروش ايـن . تعلق داشته است تهران و فارسهاي  ريال بوده است كه به ترتيب به استان 2/5302و  9/18795

  . درصد افزايش داشته است  6/23برابر با  90نسبت به سال 

  

  ـ مركبات10

  پرتقال 

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش   6/9384استان كرمـان بـا   . ريال بوده است 6/7210قيمت فروش يك كيلوگرم پرتقال در كل كشور  1391در سال

بـا   90نسـبت بـه سـال     1391قيمت فروش ايـن محصـول در سـال    . اند كشور داشته ريال كمترين قيمت فروش را در كل 4/4888گلستان با 

  . رو بوده است درصد روبه 5/24افزايشي معادل با 

  

  نارنگي

ترين و اسـتان   ريال بيش  0/8824خوزستان با استان . ريال بوده است 4/4823در كل كشور  نارنگيقيمت فروش يك كيلوگرم  1391در سال 

 كاهشدرصد  8/7معادل 90قيمت فروش اين محصول نسبت به سال . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 0/3647گلستان با 

   .داشته است

  
  

  

  هاي دامي ب ـ دام و فراورده

  ـ دام 1

  پرواري  زنده  ـ گوسفند و بره1ـ1

سيسـتان و  اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    3/87247در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كـل كشـور   

. انـد  ترين قيمت فـروش را در كـل كشـور داشـته     ريال پايين 9/74825باالترين و استان كهگيلويه و بويراحمد با  ريال 6/111202بلوچستان با 
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  . درصد افزايش داشته است 2/31برابر با  90به سال  قيمت فروش آن نسبت

  

  

  ـ گاو و كمتر از دو سال پرواري1ـ2

بوشهر بـا  استان . ريال بوده است 5/84213قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در كل كشور  1391در سال 

قيمـت فـروش ايـن     .انـد  ريال كمترين قيمت فـروش را در كـل كشـور داشـته     8/63653خراسان جنوبي با   ترين و استان ريال بيش 3/98139

  . درصد افزايش داشته است  7/81برابر با  90نسبت به سال  1391محصول در سال 

  

  

  

  هاي دامي ـ فراورده2

  )شسته نشده(ـ پشم گوسفند 2ـ1

ريـال و   0/31000استان زنجان با . ريال بوده است 6/9888ردر كل كشو) شسته نشده(قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند  1391در سال

نسبت  1391سال قيمت فروش آن در . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 3/2119استان مازندران با 

  . رو بوده است درصد روبه 1/40با افزايشي معادل با  90به سال 

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گوسفند 2ـ2

بـا   90ريال بوده است كه نسبت به سـال  15051 /6قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نكرده در كل كشور  1391در سال

ريال   7/8296سيستان و بلوچستان با ريال باالترين و استان  4/20174خراسان رضوي با استان . رو بوده است درصد روبه 3/82برابر با  افزايش

  . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته پايين

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گاو 2ـ3

درصد  5/72با افزايشي برابر با   90ريال بوده است كه نسبت به سال   1/8087قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور  1391در سال

تـرين قيمـت فـروش را در كـل كشـور       ريـال پـايين   4/5175هرمزگـان بـا   ن ريال باالترين و استا 1/14011استان بوشهر با . رو بوده است روبه

  .اند داشته

  

  

  ج ـ خدمات كشاورزي 

  ـ خدمات ماشيني1

  ـ شخم زمين زراعي آبي با تراكتور1ـ1

 9/1285672يزد بـا  استان . ريال بوده است  7/615482بار شخم يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور  يك  هزينه 1391در سال

انجـام    متوسـط هزينـه  . اند انجام اين خدمت را در كل كشور داشته  ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 7/298607 ريال و استان ايالم با

  . درصد افزايش داشته است 7/23معادل  90اين خدمت نسبت به سال 

  

  ـ شخم زمين زراعي ديم با تراكتور 1ـ2

اسـتان اصـفهان بـا    . ريال بـوده اسـت   7/442048بار شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  يك  نهدر سال مورد بررسي هزي

متوسـط  . انـد  انجام اين خدمت را در كل كشور داشـته   ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 7/294505ريال و استان ايالم با  7/866666

  . درصد افزايش داشته است 2/21معادل  90انجام اين خدمت نسبت به سال   هزينه
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  ـ ديسك زمين آبي با تراكتور1ـ3

اسـتان گـيالن بـا    . ريـال بـوده اسـت    1/309411كـل كشـور   بار ديسك يك هكتار زمين زراعـي آبـي بـا تراكتـور در      يك  هزينه 1391در سال

متوسـط  . انـد  ترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را دركـل كشـور داشـته    ريال به ترتيب بيش 4/172627ريال و استان قم با  9/997817

  . درصد افزايش داشته است 3/29معادل  90هزينه انجام اين خدمت نسبت به سال 

  

  ديم با تراكتورـ ديسك زمين 1ـ4

بـا   مازنـدران استان . ريال بوده است 0/230151بار ديسك يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  در سال مورد بررسي هزينه يك

متوسـط  . انـد  انجام اين خدمت را در كل كشور داشـته   ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 2/159381ايالم با ريال و استان  5/741176

  . درصد افزايش داشته است 3/26معادل  90انجام اين خدمت نسبت به سال   هزينه

   

  

  ـ خدمات نيروي انساني2

  ) مرد(چين  ـ كارگر ميوه2ـ1

ريال و استان  1/355288استان زنجان با . ريال بوده است 0/264501چين مرد در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  دستمزد روزانه 1391در سال

 90سطح ايـن دسـتمزد نسـبت بـه سـال      . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 8/151622گلستان با 

  . درصد افزايش داشته است 6/57معادل 

  

  )زن(چين  ـ كارگر ميوه2ـ2

ريـال و   9/278034قزوين با استان . ريال بوده است 6/168545چين زن در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  در سال مورد بررسي دستمزد روزانه

سطح اين دستمزد نسبت بـه سـال   . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته به ترتيب باالترين و پايين ريال 2/104854استان گلستان با 

  . درصد افزايش داشته است 9/67معادل  90

  

  )مرد(ـ دروگر غالت 2ـ3

ريـال   5/461538فـارس بـا   اسـتان  . ريال بـوده اسـت   4/336620د روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور دستمز 1391در سال

بـه طـور متوسـط سـطح ايـن      . انـد  ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال پايين 0/150000سيستان و بلوچستان با باالترين و استان 

  .صد افزايش داشته استدر  9/67معادل  90دستمزد نسبت به سال 

  

  )مرد(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ4

اسـتان آذربايجـان شـرقي بـا     . ريال بـوده اسـت   6/255510كار مرد در كل كشور  كار و تنك يك نفر كارگر وجين  دستمزد روزانه 1391در سال

متوسـط سـطح   . اند سطح دستمزد را در كل كشور داشتهترين  ريال به ترتيب باالترين و پايين 7/148637گلستان با ريال و استان  8/352885

  . درصد افزايش داشته است 6/44معادل  90اين دستمزد نسبت به سال 

  

  )زن(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ5

بـا   اسـتان گـيالن  . ريـال بـوده اسـت   6/164223كـار زن در كـل كشـور     كـار و تنـك   يك نفر كارگر وجين  در سال مورد بررسي دستمزد روزانه

اين دستمزد بـه  . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 2/100428ريال و استان گلستان با  6/412801

  . داشته است افزايش درصد 8/28معادل  90طور متوسط نسبت به سال 

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش سوم

نمودارهاي منتخب
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1هاي  قيمت فروش غالت در كل كشور، طي سال

  

  گندم

  

  جو

قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

 

قيمت فروش غالت در كل كشور، طي سال



  1391در مناطق روستايي كشور  هزينه خدمات كشاورزي

1391-1363 

  

  

هزينه خدمات كشاورزي قيمت فروش محصوالت و  

  

1هاي  قيمت فروش حبوب در كل كشور، طي سال

  

  عدس

  

  نخود
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قيمت فروش حبوب در كل كشور، طي سال
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هاي  ها در كل كشور، طي سال قيمت فروش سبزي

  

  سيب زميني

  

  زپيا

قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

قيمت فروش سبزي
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  )دنباله( 139-1363

  

 1363-1391هاي  قيمت فروش محصوالت جاليزي در كل كشور، طي سال

  

هزينه خدمات كشاورزي قيمت فروش محصوالت و  

  

1391هاي  ها در كل كشور، طي سال قيمت فروش سبزي

  

  گوجه فرنگي

  

قيمت فروش محصوالت جاليزي در كل كشور، طي سال

  هندوانه
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قيمت فروش سبزي

قيمت فروش محصوالت جاليزي در كل كشور، طي سال
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  1391در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

  

هاي  جاليزي در كل كشور، طي سال قيمت فروش محصوالت

  

  خربزه

  

  خيار

  

  

قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

قيمت فروش محصوالت
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1391-1363  

  

  1363-1391هاي 

  

هزينه خدمات كشاورزي قيمت فروش محصوالت و  

 
 

1هاي  قيمت فروش علوفه در كل كشور، طي سال

  

  يونجه خشك

  

هاي  در كل كشور، طي سال هاي روغني دانهقيمت فروش 

  

  آفتابگردان روغني

28  

 

قيمت فروش علوفه در كل كشور، طي سال

قيمت فروش 
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  1363-1391هاي 
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 سال دار در كل كشور، طي هاي دانه قيمت فروش ميوه

  سيب درختي

  

  انگور

  

  

قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

قيمت فروش ميوه



  1391در مناطق روستايي كشور  هزينه خدمات كشاورزي

 1363-1391هاي قيمت فروش دام به صورت زنده در كل كشور، طي سال

  

  

هزينه خدمات كشاورزي قيمت فروش محصوالت و  

  

 
قيمت فروش دام به صورت زنده در كل كشور، طي سال

  گوسفند

  

  

  گاو كمتر از دو سال پرواري
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قيمت فروش دام به صورت زنده در كل كشور، طي سال
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 1363-1391هاي 
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هاي  دستمزد كارگر كشاورزي در كل كشور، طي سال

  

  )مرد(كارگر وجين كار 

 
  )زن(كارگر وجين كار 

قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

دستمزد كارگر كشاورزي در كل كشور، طي سال



  1391در مناطق روستايي كشور  هزينه خدمات كشاورزي

  )دنباله( 139-1363

  

  

هزينه خدمات كشاورزي قيمت فروش محصوالت و  

  

1391هاي  كارگر كشاورزي در كل كشور، طي سالدستمزد 

  

  )مرد(كارگر ميوه چين 

  

  )زن(كارگر ميوه چين 

32  

 

دستمزد 

  



  33  

  1363-1391هاي روند هزينه خدمات كشاورزي در كل كشور، طي سال

  

  

  1391در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

  

روند هزينه خدمات كشاورزي در كل كشور، طي سال

  شخم زمين آبي با تراكتور

 
  شخم زمين ديم با تراكتور

  

قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

روند هزينه خدمات كشاورزي در كل كشور، طي سال
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  بخش چهارم

  هاي متوسط ساالنه قيمت فروش محصوالت و جدول

  خدمات كشاورزي به تفكيك استان متوسط ساالنه هزينه  
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  )ريال(                                                                                    1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  ارزن   جو   برنج  شلتوك   اي  ذرت دانه  گندم   استان 

        ۹۷۸۳۹۷۸۳۹۷۸۳۹۷۸۳////۰۰۰۰        ۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴////۳۳۳۳        ۳۰۸۲۳۳۰۸۲۳۳۰۸۲۳۳۰۸۲۳////۹۹۹۹        ۱۲۲۳۷۱۲۲۳۷۱۲۲۳۷۱۲۲۳۷////۷۷۷۷        ۵۸۷۹۵۸۷۹۵۸۷۹۵۸۷۹////۸۸۸۸        ۴۳۶۱۴۳۶۱۴۳۶۱۴۳۶۱////۹۹۹۹    ...........................................  كل كشور          

        ××××        ۵۸۱۹۵۸۱۹۵۸۱۹۵۸۱۹////۷۷۷۷        ۴۴۶۶۵۴۴۶۶۵۴۴۶۶۵۴۴۶۶۵////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۴۶۹۴۴۶۹۴۴۶۹۴۴۶۹۴////۳۳۳۳    ....................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۵۹۴۶۵۹۴۶۵۹۴۶۵۹۴۶////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۶۲۳۰۶۲۳۰۶۲۳۰۶۲۳۰////۲۲۲۲        ۴۵۰۱۴۵۰۱۴۵۰۱۴۵۰۱////۹۹۹۹    .....................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۷۸۸۹۱۷۸۸۹۱۷۸۸۹۱۷۸۸۹////۴۴۴۴        ۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱////۵۵۵۵        ۴۲۶۸۳۴۲۶۸۳۴۲۶۸۳۴۲۶۸۳////۰۰۰۰        ××××        ۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲////۴۴۴۴        ۴۳۷۰۴۳۷۰۴۳۷۰۴۳۷۰////۸۸۸۸    ......................................................................  اردبيل  

        ۹۹۸۷۹۹۸۷۹۹۸۷۹۹۸۷////۰۰۰۰        ۵۰۸۷۵۰۸۷۵۰۸۷۵۰۸۷////۵۵۵۵        ××××        ۱۴۶۴۸۱۴۶۴۸۱۴۶۴۸۱۴۶۴۸////۰۰۰۰        ××××        ۴۶۶۲۴۶۶۲۴۶۶۲۴۶۶۲////۰۰۰۰    ......................................................................  اصفهان 

        ××××        ۴۷۷۰۴۷۷۰۴۷۷۰۴۷۷۰////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ۴۶۸۱۴۶۸۱۴۶۸۱۴۶۸۱////۲۲۲۲    ...........................................................................  البرز 

        ××××        ۳۹۴۲۳۹۴۲۳۹۴۲۳۹۴۲////۴۴۴۴        ۴۵۸۴۳۴۵۸۴۳۴۵۸۴۳۴۵۸۴۳////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۴۴۵۳۴۴۵۳۴۴۵۳۴۴۵۳////۶۶۶۶    .........................................................................  ايالم  

        ××××        ۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ۴۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴۴۱۱۴////۰۰۰۰    .......................................................................  بوشهر  

        ××××        ۴۴۱۰۴۴۱۰۴۴۱۰۴۴۱۰////۱۱۱۱        ۴۴۴۵۸۴۴۴۵۸۴۴۴۵۸۴۴۴۵۸////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۴۴۱۷۴۴۱۷۴۴۱۷۴۴۱۷////۸۸۸۸    .......................................................................  تهران  

        ××××        ۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷////۱۱۱۱        ۴۴۳۷۶۴۴۳۷۶۴۴۳۷۶۴۴۳۷۶////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰////۶۶۶۶    ............................................  چهارمحال و بختياري 

        ۱۰۵۷۰۱۰۵۷۰۱۰۵۷۰۱۰۵۷۰////۵۵۵۵        ۴۶۸۸۴۶۸۸۴۶۸۸۴۶۸۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۴۶۸۵۴۶۸۵۴۶۸۵۴۶۸۵////۴۴۴۴     .........................................................  خراسان جنوبي

        ۱۲۹۷۷۱۲۹۷۷۱۲۹۷۷۱۲۹۷۷////۵۵۵۵        ۴۸۷۶۴۸۷۶۴۸۷۶۴۸۷۶////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۵۳۰۷۵۳۰۷۵۳۰۷۵۳۰۷////۷۷۷۷        ۴۳۳۰۴۳۳۰۴۳۳۰۴۳۳۰////۹۹۹۹    .........................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۵۰۱۱۵۰۱۱۵۰۱۱۵۰۱۱////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۴۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷////۱۱۱۱    .........................................................  خراسان شمالي

        ××××        ۴۳۰۴۴۳۰۴۴۳۰۴۴۳۰۴////۲۲۲۲        ××××        ۹۱۹۳۹۱۹۳۹۱۹۳۹۱۹۳////۲۲۲۲        ۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱////۵۵۵۵        ۴۲۰۹۴۲۰۹۴۲۰۹۴۲۰۹////۲۲۲۲    .................................................................  خوزستان  

        ××××        ۶۰۱۸۶۰۱۸۶۰۱۸۶۰۱۸////۶۶۶۶        ۴۳۰۳۷۴۳۰۳۷۴۳۰۳۷۴۳۰۳۷////۳۳۳۳        ۱۳۹۴۰۱۳۹۴۰۱۳۹۴۰۱۳۹۴۰////۳۳۳۳        ××××        ۴۳۸۹۴۳۸۹۴۳۸۹۴۳۸۹////۸۸۸۸    .......................................................................  زنجان  

        ××××        ۴۷۰۹۴۷۰۹۴۷۰۹۴۷۰۹////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ۴۱۵۳۴۱۵۳۴۱۵۳۴۱۵۳////۶۶۶۶    .....................................................................  سمنان  

        ××××        ۴۴۹۴۴۴۹۴۴۴۹۴۴۴۹۴////۸۸۸۸        ۱۵۹۷۹۱۵۹۷۹۱۵۹۷۹۱۵۹۷۹////۶۶۶۶        ××××        ۵۴۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸////۴۴۴۴        ۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱////۲۲۲۲          ............................................  سيستان و بلوچستان  

        ۶۴۴۰۶۴۴۰۶۴۴۰۶۴۴۰////۴۴۴۴        ۴۹۶۷۴۹۶۷۴۹۶۷۴۹۶۷////۷۷۷۷        ۴۱۶۹۲۴۱۶۹۲۴۱۶۹۲۴۱۶۹۲////۳۳۳۳        ۲۱۲۰۹۲۱۲۰۹۲۱۲۰۹۲۱۲۰۹////۴۴۴۴        ۵۷۸۵۵۷۸۵۵۷۸۵۵۷۸۵////۱۱۱۱        ۴۳۰۶۴۳۰۶۴۳۰۶۴۳۰۶////۵۵۵۵    .......................................................................  فارس  

        ××××        ۵۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۸////۹۹۹۹        ۳۸۸۶۲۳۸۸۶۲۳۸۸۶۲۳۸۸۶۲////۸۸۸۸        ××××        ۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴////۵۵۵۵        ۴۴۲۲۴۴۲۲۴۴۲۲۴۴۲۲////۱۱۱۱    .......................................................................  قزوين  

        ××××        ۴۷۹۶۴۷۹۶۴۷۹۶۴۷۹۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ۴۱۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰////۰۰۰۰    .............................................................................  قم  

        ××××        ۵۵۹۱۵۵۹۱۵۵۹۱۵۵۹۱////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ۴۳۵۱۴۳۵۱۴۳۵۱۴۳۵۱////۴۴۴۴    .................................................................  كردستان  

        ۱۶۲۴۵۱۶۲۴۵۱۶۲۴۵۱۶۲۴۵////۲۲۲۲        ۴۰۶۳۴۰۶۳۴۰۶۳۴۰۶۳////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۷۲۶۸۷۲۶۸۷۲۶۸۷۲۶۸////۳۳۳۳        ۴۷۵۰۴۷۵۰۴۷۵۰۴۷۵۰////۱۱۱۱    ......................................................................  كرمان  

        ××××        ۵۴۲۶۵۴۲۶۵۴۲۶۵۴۲۶////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۶۴۲۴۶۴۲۴۶۴۲۴۶۴۲۴////۶۶۶۶        ۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳////۶۶۶۶    ..................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۴۶۹۳۴۶۹۳۴۶۹۳۴۶۹۳////۵۵۵۵        ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۶۹۸۱۰۶۹۸۱۰۶۹۸۱۰۶۹۸////۹۹۹۹        ۵۲۱۷۵۲۱۷۵۲۱۷۵۲۱۷////۶۶۶۶        ۴۲۰۴۴۲۰۴۴۲۰۴۴۲۰۴////۰۰۰۰    ...........................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۴۰۳۴۴۰۳۴۴۰۳۴۴۰۳۴////۷۷۷۷        ۲۱۰۴۳۲۱۰۴۳۲۱۰۴۳۲۱۰۴۳////۸۸۸۸        ۱۳۰۰۷۱۳۰۰۷۱۳۰۰۷۱۳۰۰۷////۱۱۱۱        ××××        ۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸////۶۶۶۶    ....................................................................  گلستان  

        ××××        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۰۱۸۳۶۰۱۸۳۶۰۱۸۳۶۰۱۸////۲۲۲۲        ۱۳۲۹۲۱۳۲۹۲۱۳۲۹۲۱۳۲۹۲////۴۴۴۴        ××××        ۵۱۲۲۵۱۲۲۵۱۲۲۵۱۲۲////۰۰۰۰    .......................................................................  گيالن  

        ××××        ۵۴۹۰۵۴۹۰۵۴۹۰۵۴۹۰////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲////۳۳۳۳        ۴۳۸۶۴۳۸۶۴۳۸۶۴۳۸۶////۶۶۶۶    .....................................................................  لرستان  

        ××××        ۴۲۵۹۴۲۵۹۴۲۵۹۴۲۵۹////۵۵۵۵        ۲۷۸۸۷۲۷۸۸۷۲۷۸۸۷۲۷۸۸۷////۱۱۱۱        ۱۰۶۵۷۱۰۶۵۷۱۰۶۵۷۱۰۶۵۷////۲۲۲۲        ××××        ۴۲۳۸۴۲۳۸۴۲۳۸۴۲۳۸////۵۵۵۵    ..................................................................  مازندران  

        ××××        ۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۴۵۳۰۴۵۳۰۴۵۳۰۴۵۳۰////۹۹۹۹    .....................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰     ..................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۴۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۵۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵۷////۰۰۰۰        ۴۳۹۱۴۳۹۱۴۳۹۱۴۳۹۱////۴۴۴۴    .....................................................................  همدان  

        ۹۹۶۰۹۹۶۰۹۹۶۰۹۹۶۰////۸۸۸۸        ۵۲۹۵۵۲۹۵۵۲۹۵۵۲۹۵////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۵۹۰۰۵۹۰۰۵۹۰۰۵۹۰۰////۰۰۰۰        ۴۷۴۶۴۷۴۶۴۷۴۶۴۷۴۶////۶۶۶۶    ............................................................................  يزد  
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  )ريال)                                                                      (دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  لوبيا چيتي  لوبيا قرمز  لوبيا سفيد  نخود   سيب زميني   استان 

        ۳۴۹۰۲۳۴۹۰۲۳۴۹۰۲۳۴۹۰۲////۶۶۶۶        ۲۶۳۷۰۲۶۳۷۰۲۶۳۷۰۲۶۳۷۰////۱۱۱۱        ۳۰۶۷۰۳۰۶۷۰۳۰۶۷۰۳۰۶۷۰////۶۶۶۶        ۲۰۳۵۸۲۰۳۵۸۲۰۳۵۸۲۰۳۵۸////۷۷۷۷        ۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵////۳۳۳۳    ...........................................................................  كل كشور          

        ۳۶۹۷۴۳۶۹۷۴۳۶۹۷۴۳۶۹۷۴////۱۱۱۱        ××××        ۳۲۴۱۳۳۲۴۱۳۳۲۴۱۳۳۲۴۱۳////۸۸۸۸        ۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱////۳۳۳۳        ۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳////۷۷۷۷    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۲۲۷۶۹۲۲۷۶۹۲۲۷۶۹۲۲۷۶۹////۲۲۲۲        ××××        ۲۰۳۷۸۲۰۳۷۸۲۰۳۷۸۲۰۳۷۸////۱۱۱۱        ××××    ...........................................................................................  آذربايجان غربي  
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        ××××        ××××        ۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹////۷۷۷۷        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    .......................................................................................................  كردستان  

        ××××        ۳۴۰۹۳۴۰۹۳۴۰۹۳۴۰۹////۰۰۰۰        ۴۵۸۰۴۵۸۰۴۵۸۰۴۵۸۰////۶۶۶۶        ۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲////۵۵۵۵        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱////۷۷۷۷        ۳۵۳۴۳۵۳۴۳۵۳۴۳۵۳۴////۱۱۱۱        ۱۹۲۵۹۱۹۲۵۹۱۹۲۵۹۱۹۲۵۹////۹۹۹۹    ........................................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۳۹۱۷۳۹۱۷۳۹۱۷۳۹۱۷////۳۳۳۳        ۴۵۵۰۴۵۵۰۴۵۵۰۴۵۵۰////۸۸۸۸        ××××        ۱۷۱۱۶۱۷۱۱۶۱۷۱۱۶۱۷۱۱۶////۸۸۸۸    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷////۵۵۵۵        ۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵////۲۲۲۲        ۴۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵۵////۴۴۴۴        ××××    ..........................................................................................................  گلستان  

        ۳۷۸۵۷۳۷۸۵۷۳۷۸۵۷۳۷۸۵۷////۱۱۱۱        ۹۶۴۸۹۶۴۸۹۶۴۸۹۶۴۸////۱۱۱۱        ۷۶۲۴۷۶۲۴۷۶۲۴۷۶۲۴////۳۳۳۳        ۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰////۰۰۰۰        ××××    .............................................................................................................  گيالن  

        ۲۹۵۱۶۲۹۵۱۶۲۹۵۱۶۲۹۵۱۶////۱۱۱۱        ۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵////۸۸۸۸        ۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱////۹۹۹۹        ۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵۱////۲۲۲۲        ۱۴۴۱۹۱۴۴۱۹۱۴۴۱۹۱۴۴۱۹////۴۴۴۴    ...........................................................................................................  لرستان  

        ۱۸۹۲۰۱۸۹۲۰۱۸۹۲۰۱۸۹۲۰////۳۳۳۳        ۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰۹////۲۲۲۲        ۳۴۶۱۳۴۶۱۳۴۶۱۳۴۶۱////۸۸۸۸        ۷۳۸۰۷۳۸۰۷۳۸۰۷۳۸۰////۷۷۷۷        ××××    ........................................................................................................  مازندران  

        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۹۱۷۱۲۹۱۷۱۲۹۱۷۱۲۹۱۷////۳۳۳۳        ۳۷۲۰۳۷۲۰۳۷۲۰۳۷۲۰////۴۴۴۴        ۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰////۹۹۹۹        ××××    ...........................................................................................................  مركزي  

        ××××        ۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳////۱۱۱۱        ۱۱۶۸۶۱۱۶۸۶۱۱۶۸۶۱۱۶۸۶////۴۴۴۴        ۲۸۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴////۲۲۲۲        ××××   ........................................................................................................  هرمزگان  

        ۱۰۶۱۶۱۰۶۱۶۱۰۶۱۶۱۰۶۱۶////۷۷۷۷        ××××        ۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵////۳۳۳۳        ۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱////۶۶۶۶        ۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷////۸۸۸۸    ...........................................................................................................  همدان  

        ××××        ۴۲۳۷۴۲۳۷۴۲۳۷۴۲۳۷////۶۶۶۶        ۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳////۵۵۵۵        ۳۶۸۷۳۶۸۷۳۶۸۷۳۶۸۷////۸۸۸۸        ××××    ..................................................................................................................  يزد  
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  باقال سبز  لوبيا سبز   كاهو   تربچه   هويج فرنگي   استان 

        ۴۸۵۵۴۸۵۵۴۸۵۵۴۸۵۵////۳۳۳۳        ۸۳۷۲۸۳۷۲۸۳۷۲۸۳۷۲////۳۳۳۳        ۳۲۲۸۳۲۲۸۳۲۲۸۳۲۲۸////۴۴۴۴        ۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰////۷۷۷۷        ۳۵۳۹۳۵۳۹۳۵۳۹۳۵۳۹////۸۸۸۸    ...........................................................................  كل كشور          

        ۱۴۱۶۶۱۴۱۶۶۱۴۱۶۶۱۴۱۶۶////۷۷۷۷        ۶۳۸۸۶۳۸۸۶۳۸۸۶۳۸۸////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۴۴۷۷۴۴۷۷۴۴۷۷۴۴۷۷////۴۴۴۴    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۷۹۰۴۷۹۰۴۷۹۰۴۷۹۰۴////۳۳۳۳        ××××        ۳۵۱۱۳۵۱۱۳۵۱۱۳۵۱۱////۲۲۲۲        ××××    ...........................................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۱۰۱۱۵۱۰۱۱۵۱۰۱۱۵۱۰۱۱۵////۰۰۰۰        ۱۲۷۱۸۱۲۷۱۸۱۲۷۱۸۱۲۷۱۸////۰۰۰۰        ۱۱۰۵۶۱۱۰۵۶۱۱۰۵۶۱۱۰۵۶////۸۸۸۸        ۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵۶۴۶۵////۱۱۱۱    ............................................................................................................  اردبيل  

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴۲۱۰۴////۱۱۱۱        ××××        ۳۱۷۸۳۱۷۸۳۱۷۸۳۱۷۸////۷۷۷۷    ............................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶۸۴۱۶////۵۵۵۵        ۳۰۸۰۳۰۸۰۳۰۸۰۳۰۸۰////۳۳۳۳        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    .................................................................................................................  البرز 

        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ...............................................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۷۸۳۳۷۸۳۳۷۸۳۳۷۸۳۳////۰۰۰۰        ۱۹۳۰۱۹۳۰۱۹۳۰۱۹۳۰////۱۱۱۱        ۳۷۳۷۳۷۳۷۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۰۰۰        ××××    .............................................................................................................  تهران  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ...............................................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ۷۰۳۹۷۰۳۹۷۰۳۹۷۰۳۹////۵۵۵۵        ××××        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ...............................................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۶۹۳۶۶۹۳۶۶۹۳۶۶۹۳۶////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××    ...............................................................................................  خراسان شمالي

        ۵۶۰۶۵۶۰۶۵۶۰۶۵۶۰۶////۶۶۶۶        ۸۴۸۸۸۴۸۸۸۴۸۸۸۴۸۸////۳۳۳۳        ۳۸۴۸۳۸۴۸۳۸۴۸۳۸۴۸////۷۷۷۷        ۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶////۸۸۸۸        ۳۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۴////۲۲۲۲    .......................................................................................................  خوزستان  

        ۷۶۱۸۷۶۱۸۷۶۱۸۷۶۱۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۳۷۰۸۳۷۰۸۳۷۰۸۳۷۰۸////۳۳۳۳    .............................................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۶۵۵۳۶۵۵۳۶۵۵۳۶۵۵۳////۸۸۸۸    ...........................................................................................................  سمنان  

        ۷۰۸۹۷۰۸۹۷۰۸۹۷۰۸۹////۶۶۶۶        ۶۷۷۱۶۷۷۱۶۷۷۱۶۷۷۱////۴۴۴۴        ۳۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶////۲۲۲۲        ۳۸۹۲۳۸۹۲۳۸۹۲۳۸۹۲////۴۴۴۴        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰          ..................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۵۹۸۸۵۹۸۸۵۹۸۸۵۹۸۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................................  فارس  

        ××××        ۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰////۱۱۱۱        ۴۵۴۰۴۵۴۰۴۵۴۰۴۵۴۰////۷۷۷۷        ۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷////۵۵۵۵        ××××    .............................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ۲۱۵۲۲۱۵۲۲۱۵۲۲۱۵۲////۶۶۶۶        ××××    ...................................................................................................................  قم  

        ××××        ۷۴۶۳۷۴۶۳۷۴۶۳۷۴۶۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۳۲۰۴۳۲۰۴۳۲۰۴۳۲۰۴////۲۲۲۲    .......................................................................................................  كردستان  

        ××××        ۸۰۷۱۸۰۷۱۸۰۷۱۸۰۷۱////۰۰۰۰        ۴۰۰۷۴۰۰۷۴۰۰۷۴۰۰۷////۲۲۲۲        ۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸////۵۵۵۵        ۵۹۵۵۵۹۵۵۵۹۵۵۵۹۵۵////۴۴۴۴    ............................................................................................................  كرمان  

        ۴۹۸۷۴۹۸۷۴۹۸۷۴۹۸۷////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰////۵۵۵۵        ××××    ........................................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ××××        ۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰////۰۰۰۰        ۵۰۵۱۵۰۵۱۵۰۵۱۵۰۵۱////۷۷۷۷        ۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵////۹۹۹۹        ××××        ××××    ..........................................................................................................  گلستان  

        ۱۱۰۴۴۱۱۰۴۴۱۱۰۴۴۱۱۰۴۴////۸۸۸۸        ۱۶۱۸۲۱۶۱۸۲۱۶۱۸۲۱۶۱۸۲////۱۱۱۱        ××××        ۱۴۵۲۲۱۴۵۲۲۱۴۵۲۲۱۴۵۲۲////۲۲۲۲        ××××    .............................................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ××××        ۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹////۴۴۴۴        ۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴////۴۴۴۴    ...........................................................................................................  لرستان  

        ۴۰۰۳۴۰۰۳۴۰۰۳۴۰۰۳////۰۰۰۰        ××××        ۴۰۶۸۴۰۶۸۴۰۶۸۴۰۶۸////۹۹۹۹        ۸۲۹۵۸۲۹۵۸۲۹۵۸۲۹۵////۴۴۴۴        ××××    ........................................................................................................  مازندران  

        ××××        ۱۱۹۹۷۱۱۹۹۷۱۱۹۹۷۱۱۹۹۷////۳۳۳۳        ××××        ۵۷۱۴۵۷۱۴۵۷۱۴۵۷۱۴////۳۳۳۳        ××××    ...........................................................................................................  مركزي  

        ××××        ۶۱۹۷۶۱۹۷۶۱۹۷۶۱۹۷////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××     ........................................................................................................  هرمزگان  

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

        ۹۷۴۰۹۷۴۰۹۷۴۰۹۷۴۰////۷۷۷۷        ۱۰۴۴۸۱۰۴۴۸۱۰۴۴۸۱۰۴۴۸////۷۷۷۷        ۲۸۳۰۲۸۳۰۲۸۳۰۲۸۳۰////۲۲۲۲        ۳۳۲۸۳۳۲۸۳۳۲۸۳۳۲۸////۰۰۰۰        ××××    ..................................................................................................................  يزد  
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  اسفناج  شاهي  جعفري  تره  استان
  خرما

  )آبي و ديم(
  انجير

        ۱۸۶۳۷۱۸۶۳۷۱۸۶۳۷۱۸۶۳۷////۹۹۹۹        ۹۲۵۱۹۲۵۱۹۲۵۱۹۲۵۱////۴۴۴۴        ۲۶۷۸۲۶۷۸۲۶۷۸۲۶۷۸////۹۹۹۹        ۵۵۰۴۵۵۰۴۵۵۰۴۵۵۰۴////۱۱۱۱        ۵۶۰۲۵۶۰۲۵۶۰۲۵۶۰۲////۵۵۵۵        ۴۴۸۶۴۴۸۶۴۴۸۶۴۴۸۶////۱۱۱۱    ..........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۳۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲////۵۵۵۵        ××××        ۴۸۲۹۴۸۲۹۴۸۲۹۴۸۲۹////۷۷۷۷        ××××    .......................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۱۰۹۹۳۱۰۹۹۳۱۰۹۹۳۱۰۹۹۳////۱۱۱۱        ۱۱۶۵۴۱۱۶۵۴۱۱۶۵۴۱۱۶۵۴////۰۰۰۰        ۹۴۷۰۹۴۷۰۹۴۷۰۹۴۷۰////۰۰۰۰        ۸۹۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱////۳۳۳۳    ........................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۲۰۲۹۲۰۲۹۲۰۲۹۲۰۲۹////۱۱۱۱        ××××        ۲۸۷۹۲۸۷۹۲۸۷۹۲۸۷۹////۸۸۸۸        ۴۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸۴////۱۱۱۱    ........................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ۸۹۸۵۸۹۸۵۸۹۸۵۸۹۸۵////۸۸۸۸        ۹۱۱۱۹۱۱۱۹۱۱۱۹۱۱۱////۷۷۷۷        ۹۴۱۰۹۴۱۰۹۴۱۰۹۴۱۰////۰۰۰۰    .............................................................................................  البرز 

        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  ايالم  

        ××××        ۱۳۱۷۸۱۳۱۷۸۱۳۱۷۸۱۳۱۷۸////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸////۲۲۲۲        ۳۷۳۳۳۷۳۳۳۷۳۳۳۷۳۳////۴۴۴۴        ۵۲۰۶۵۲۰۶۵۲۰۶۵۲۰۶////۴۴۴۴        ۳۱۶۶۳۱۶۶۳۱۶۶۳۱۶۶////۶۶۶۶    .........................................................................................  تهران  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۷۳۰۹۷۳۰۹۷۳۰۹۷۳۰۹////۵۵۵۵        ۷۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲۱////۴۴۴۴     ...........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ۶۲۸۵۶۲۸۵۶۲۸۵۶۲۸۵////۴۴۴۴        ۳۹۰۳۳۹۰۳۳۹۰۳۳۹۰۳////۰۰۰۰        ۳۹۲۱۳۹۲۱۳۹۲۱۳۹۲۱////۳۳۳۳        ۳۹۳۳۳۹۳۳۳۹۳۳۳۹۳۳////۴۴۴۴        ۳۹۸۲۳۹۸۲۳۹۸۲۳۹۸۲////۵۵۵۵    ...................................................................................  خوزستان  

        ۳۱۲۷۲۳۱۲۷۲۳۱۲۷۲۳۱۲۷۲////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................  زنجان  

        ۱۸۵۹۳۱۸۵۹۳۱۸۵۹۳۱۸۵۹۳////۸۸۸۸        ××××        ۹۲۱۷۹۲۱۷۹۲۱۷۹۲۱۷////۴۴۴۴        ۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲////۴۴۴۴        ۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲////۴۴۴۴        ۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲۱۰۲۳۲////۴۴۴۴    .......................................................................................  سمنان  

        ۲۰۱۴۱۲۰۱۴۱۲۰۱۴۱۲۰۱۴۱////۱۱۱۱        ۱۳۴۴۶۱۳۴۴۶۱۳۴۴۶۱۳۴۴۶////۱۱۱۱        ۳۸۷۲۳۸۷۲۳۸۷۲۳۸۷۲////۵۵۵۵        ۳۹۳۵۳۹۳۵۳۹۳۵۳۹۳۵////۱۱۱۱        ۳۷۸۰۳۷۸۰۳۷۸۰۳۷۸۰////۶۶۶۶        ۳۷۱۹۳۷۱۹۳۷۱۹۳۷۱۹////۹۹۹۹          ..............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ××××        ۲۵۲۷۲۵۲۷۲۵۲۷۲۵۲۷////۹۹۹۹        ۲۸۶۳۲۸۶۳۲۸۶۳۲۸۶۳////۶۶۶۶        ۳۳۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷////۳۳۳۳        ۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱////۳۳۳۳    .........................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۶۷۴۹۶۷۴۹۶۷۴۹۶۷۴۹////۱۱۱۱        ۵۵۶۱۵۵۶۱۵۵۶۱۵۵۶۱////۷۷۷۷        ۶۰۷۴۶۰۷۴۶۰۷۴۶۰۷۴////۳۳۳۳        ۵۴۴۷۵۴۴۷۵۴۴۷۵۴۴۷////۴۴۴۴    .........................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۹۹۹۱۹۹۹۱۹۹۹۱۹۹۹////۷۷۷۷        ۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹۳۲۶۹۳////۳۳۳۳        ۸۹۳۶۸۹۳۶۸۹۳۶۸۹۳۶////۰۰۰۰        ۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳////۸۸۸۸    ...............................................................................................  قم  

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

        ۱۶۱۱۲۱۶۱۱۲۱۶۱۱۲۱۶۱۱۲////۹۹۹۹        ۱۸۴۹۴۱۸۴۹۴۱۸۴۹۴۱۸۴۹۴////۷۷۷۷        ××××        ۶۷۸۲۶۷۸۲۶۷۸۲۶۷۸۲////۳۳۳۳        ۷۳۲۲۷۳۲۲۷۳۲۲۷۳۲۲////۹۹۹۹        ۷۱۲۴۷۱۲۴۷۱۲۴۷۱۲۴////۹۹۹۹    ........................................................................................  كرمان  

        ۱۱۸۱۸۱۱۸۱۸۱۱۸۱۸۱۱۸۱۸////۲۲۲۲        ××××        ۳۶۴۸۳۶۴۸۳۶۴۸۳۶۴۸////۶۶۶۶        ۴۱۹۲۴۱۹۲۴۱۹۲۴۱۹۲////۰۰۰۰        ۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱////۰۰۰۰        ۳۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷۳////۹۹۹۹    ....................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ××××        ۱۳۶۴۶۱۳۶۴۶۱۳۶۴۶۱۳۶۴۶////۲۲۲۲        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۷۷۵۶۷۷۵۶۷۷۵۶۷۷۵////۹۹۹۹    .............................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۲۵۴۲۲۵۴۲۲۵۴۲۲۵۴۲////۱۱۱۱        ۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶۱۲۶۶۱////۳۳۳۳        ۳۷۴۲۳۷۴۲۳۷۴۲۳۷۴۲////۰۰۰۰        ۲۸۴۸۲۸۴۸۲۸۴۸۲۸۴۸////۲۲۲۲    ......................................................................................  گلستان  

        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۶۲۲۱۵۶۲۲۱۵۶۲۲۱۵۶۲۲////۳۳۳۳        ۱۴۹۶۱۱۴۹۶۱۱۴۹۶۱۱۴۹۶۱////۳۳۳۳        ۱۵۴۴۴۱۵۴۴۴۱۵۴۴۴۱۵۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۵۵۱۵۱۵۵۱۵۱۵۵۱۵۱۵۵۱۵////۱۱۱۱    .........................................................................................  گيالن  

        ۱۸۵۱۹۱۸۵۱۹۱۸۵۱۹۱۸۵۱۹////۵۵۵۵        ××××        ۲۱۱۷۲۱۱۷۲۱۱۷۲۱۱۷////۲۲۲۲        ۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸////۸۸۸۸        ۴۹۰۵۴۹۰۵۴۹۰۵۴۹۰۵////۷۷۷۷        ۴۱۵۶۴۱۵۶۴۱۵۶۴۱۵۶////۹۹۹۹    .......................................................................................  لرستان  

        ۸۳۶۳۸۳۶۳۸۳۶۳۸۳۶۳////۶۶۶۶        ××××        ۶۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲////۲۲۲۲        ۵۲۳۶۵۲۳۶۵۲۳۶۵۲۳۶////۰۰۰۰        ۴۸۴۵۴۸۴۵۴۸۴۵۴۸۴۵////۲۲۲۲        ۱۰۱۵۷۱۰۱۵۷۱۰۱۵۷۱۰۱۵۷////۵۵۵۵    ....................................................................................  مازندران  

        ۱۸۵۲۳۱۸۵۲۳۱۸۵۲۳۱۸۵۲۳////۳۳۳۳        ××××        ۶۹۶۹۶۹۶۹۶۹۶۹۶۹۶۹////۵۵۵۵        ۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳۳۸۳۳////۳۳۳۳        ۴۸۷۵۴۸۷۵۴۸۷۵۴۸۷۵////۹۹۹۹        ۴۰۰۲۴۰۰۲۴۰۰۲۴۰۰۲////۲۲۲۲    .......................................................................................  مركزي  

        ××××        ۸۹۹۱۸۹۹۱۸۹۹۱۸۹۹۱////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××     ....................................................................................  هرمزگان  

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

        ۹۶۲۵۹۶۲۵۹۶۲۵۹۶۲۵////۰۰۰۰        ××××        ۳۵۱۳۳۵۱۳۳۵۱۳۳۵۱۳////۶۶۶۶        ۳۳۲۷۳۳۲۷۳۳۲۷۳۳۲۷////۳۳۳۳        ۳۸۴۰۳۸۴۰۳۸۴۰۳۸۴۰////۷۷۷۷        ۴۲۶۹۴۲۶۹۴۲۶۹۴۲۶۹////۴۴۴۴    ..............................................................................................  يزد  
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  )ريال)                                                                      (دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  نارنگي  پرتقال   انبه  گردو  موز  استان 

        ۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳////۴۴۴۴        ۷۲۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰////۶۶۶۶        ۱۴۸۰۷۱۴۸۰۷۱۴۸۰۷۱۴۸۰۷////۱۱۱۱        ۷۹۶۹۹۷۹۶۹۹۷۹۶۹۹۷۹۶۹۹////۹۹۹۹        ۶۵۸۱۶۵۸۱۶۵۸۱۶۵۸۱////۰۰۰۰    ............................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ۹۶۹۱۵۹۶۹۱۵۹۶۹۱۵۹۶۹۱۵////۱۱۱۱        ××××    ...........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ۷۸۸۱۹۷۸۸۱۹۷۸۸۱۹۷۸۸۱۹////۰۰۰۰        ××××    ............................................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ××××        ۸۳۱۲۲۸۳۱۲۲۸۳۱۲۲۸۳۱۲۲////۹۹۹۹        ××××    .............................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۷۷۵۰۰۷۷۵۰۰۷۷۵۰۰۷۷۵۰۰////۰۰۰۰        ××××    .............................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ۶۴۱۴۲۶۴۱۴۲۶۴۱۴۲۶۴۱۴۲////۷۷۷۷        ××××    ..................................................................................................................  البرز 

        ××××        ××××        ××××        ۸۹۸۵۴۸۹۸۵۴۸۹۸۵۴۸۹۸۵۴////۸۸۸۸        ××××    ................................................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ××××        ۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳////۲۲۲۲        ××××    ..............................................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۴۹۲۱۱۰۴۹۲۱۱۰۴۹۲۱۱۰۴۹۲۱////۵۵۵۵        ××××    ...................................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××     ................................................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ۹۰۸۰۵۹۰۸۰۵۹۰۸۰۵۹۰۸۰۵////۳۳۳۳        ××××    ................................................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ۷۰۰۱۷۷۰۰۱۷۷۰۰۱۷۷۰۰۱۷////۷۷۷۷        ××××    ................................................................................................  خراسان شمالي

        ۸۸۲۴۸۸۲۴۸۸۲۴۸۸۲۴////۰۰۰۰        ۷۶۰۶۷۶۰۶۷۶۰۶۷۶۰۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ۶۴۱۶۹۶۴۱۶۹۶۴۱۶۹۶۴۱۶۹////۸۸۸۸        ××××    ..............................................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۲۴۶۹۱۰۲۴۶۹۱۰۲۴۶۹۱۰۲۴۶۹////۲۲۲۲        ××××    ............................................................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ۱۳۸۶۳۱۳۸۶۳۱۳۸۶۳۱۳۸۶۳////۵۵۵۵        ××××        ۶۵۸۱۶۵۸۱۶۵۸۱۶۵۸۱////۰۰۰۰          ...................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۸۴۵۷۸۴۵۷۸۴۵۷۸۴۵۷////۵۵۵۵        ۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱////۹۹۹۹        ××××        ۱۲۸۲۱۴۱۲۸۲۱۴۱۲۸۲۱۴۱۲۸۲۱۴////۳۳۳۳        ××××    ..............................................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ××××        ۶۲۲۷۵۶۲۲۷۵۶۲۲۷۵۶۲۲۷۵////۰۰۰۰        ××××    ..............................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ۹۵۰۷۷۹۵۰۷۷۹۵۰۷۷۹۵۰۷۷////۶۶۶۶        ××××    ....................................................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۸۳۳۶۲۸۳۳۶۲۸۳۳۶۲۸۳۳۶۲////۷۷۷۷        ××××    ........................................................................................................  كردستان  

        ۷۷۱۸۷۷۱۸۷۷۱۸۷۷۱۸////۷۷۷۷        ۹۳۸۴۹۳۸۴۹۳۸۴۹۳۸۴////۶۶۶۶        ××××        ۸۴۴۵۳۸۴۴۵۳۸۴۴۵۳۸۴۴۵۳////۲۲۲۲        ××××    .............................................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ××××        ۴۸۸۱۸۴۸۸۱۸۴۸۸۱۸۴۸۸۱۸////۵۵۵۵        ××××    .........................................................................................................  كرمانشاه  

        ۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶////۱۱۱۱        ۸۶۷۵۸۶۷۵۸۶۷۵۸۶۷۵////۳۳۳۳        ××××        ۹۷۵۵۳۹۷۵۵۳۹۷۵۵۳۹۷۵۵۳////۵۵۵۵        ××××    ..................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۳۶۴۷۳۶۴۷۳۶۴۷۳۶۴۷////۰۰۰۰        ۴۸۸۸۴۸۸۸۴۸۸۸۴۸۸۸////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................................  گلستان  

        ۴۵۷۶۴۵۷۶۴۵۷۶۴۵۷۶////۱۱۱۱        ۸۰۸۷۸۰۸۷۸۰۸۷۸۰۸۷////۹۹۹۹        ××××        ۶۲۸۶۶۶۲۸۶۶۶۲۸۶۶۶۲۸۶۶////۲۲۲۲        ××××    ..............................................................................................................  گيالن  

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

        ۴۵۶۶۴۵۶۶۴۵۶۶۴۵۶۶////۸۸۸۸        ۶۲۶۸۶۲۶۸۶۲۶۸۶۲۶۸////۸۸۸۸        ××××        ۶۴۶۸۴۶۴۶۸۴۶۴۶۸۴۶۴۶۸۴////۴۴۴۴        ××××    .........................................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ............................................................................................................  مركزي  

        ××××        ۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲////۴۴۴۴        ۱۸۵۴۰۱۸۵۴۰۱۸۵۴۰۱۸۵۴۰////۱۱۱۱        ××××        ××××     .........................................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ۶۹۹۳۵۶۹۹۳۵۶۹۹۳۵۶۹۹۳۵////۰۰۰۰        ××××    ............................................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                            )          دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  ليموشيرين  ليمو ترش   استان 
  گريپ فروت

  )يادارابي(
  انگور  نارنج

        ۷۲۰۹۷۲۰۹۷۲۰۹۷۲۰۹////۱۱۱۱        ۴۴۶۶۴۴۶۶۴۴۶۶۴۴۶۶////۳۳۳۳        ۷۵۲۳۷۵۲۳۷۵۲۳۷۵۲۳////۰۰۰۰        ۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳۶۶۱۳////۱۱۱۱        ۲۶۸۸۹۲۶۸۸۹۲۶۸۸۹۲۶۸۸۹////۵۵۵۵    ............................................................................  كل كشور          

        ۷۱۲۷۷۱۲۷۷۱۲۷۷۱۲۷////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۷۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱۷////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۱۹۹۲۱۱۹۹۲۱۱۹۹۲۱۱۹۹۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................................  اردبيل  

        ۱۳۰۹۶۱۳۰۹۶۱۳۰۹۶۱۳۰۹۶////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................................  اصفهان 

        ۹۱۶۶۹۱۶۶۹۱۶۶۹۱۶۶////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    ..................................................................................................................  البرز 

        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××    ................................................................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۰۲۶۵۲۰۲۶۵۲۰۲۶۵۲۰۲۶۵////۲۲۲۲    ..............................................................................................................  بوشهر  

        ۱۸۷۹۵۱۸۷۹۵۱۸۷۹۵۱۸۷۹۵////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  تهران  

        ۷۵۰۵۷۵۰۵۷۵۰۵۷۵۰۵////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۶۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰۳////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××     ................................................................................................  خراسان جنوبي

        ۷۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    ................................................................................................  خراسان رضوي

        ۸۲۶۴۸۲۶۴۸۲۶۴۸۲۶۴////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    ................................................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ۷۰۵۷۷۰۵۷۷۰۵۷۷۰۵۷////۲۲۲۲        ۷۰۵۰۷۰۵۰۷۰۵۰۷۰۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷////۶۶۶۶    ........................................................................................................  خوزستان  

        ۷۹۸۸۷۹۸۸۷۹۸۸۷۹۸۸////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  زنجان  

        ۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  سمنان  

        ۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۱۴۳۴۹۱۴۳۴۹۱۴۳۴۹۱۴۳۴۹////۴۴۴۴          ...................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۵۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  فارس  

        ۷۴۸۰۷۴۸۰۷۴۸۰۷۴۸۰////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................................  قزوين  

        ۱۰۱۵۲۱۰۱۵۲۱۰۱۵۲۱۰۱۵۲////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××    ....................................................................................................................  قم  

        ۶۸۹۶۶۸۹۶۶۸۹۶۶۸۹۶////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................................  كردستان  

        ۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵////۷۷۷۷        ۸۵۰۰۸۵۰۰۸۵۰۰۸۵۰۰////۰۰۰۰        ۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸////۷۷۷۷        ××××        ۲۰۵۰۵۲۰۵۰۵۲۰۵۰۵۲۰۵۰۵////۰۰۰۰    .............................................................................................................  كرمان  

        ۶۶۴۲۶۶۴۲۶۶۴۲۶۶۴۲////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................  كرمانشاه  

        ۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

        ××××        ۴۷۳۷۴۷۳۷۴۷۳۷۴۷۳۷////۲۲۲۲        ××××        ۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ..............................................................................................................  گيالن  

        ۱۴۳۰۸۱۴۳۰۸۱۴۳۰۸۱۴۳۰۸////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  لرستان  

        ××××        ۳۰۰۵۳۰۰۵۳۰۰۵۳۰۰۵////۶۶۶۶        ××××        ۶۶۰۱۶۶۰۱۶۶۰۱۶۶۰۱////۸۸۸۸        ××××    .........................................................................................................  مازندران  

        ۸۴۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۳۰۶۴۰۳۰۶۴۰۳۰۶۴۰۳۰۶۴۰////۴۴۴۴     .........................................................................................................  هرمزگان  

        ۶۰۵۲۶۰۵۲۶۰۵۲۶۰۵۲////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  همدان  

        ۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸////۴۴۴۴        ۴۱۶۴۴۱۶۴۴۱۶۴۴۱۶۴////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................................  يزد  
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  )ريال)                                                                      (دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  خيار   گرمك   طالبي   هندوانه   خربزه   استان 

        ۷۷۶۰۷۷۶۰۷۷۶۰۷۷۶۰////۸۸۸۸        ۴۳۳۴۴۳۳۴۴۳۳۴۴۳۳۴////۴۴۴۴        ۵۰۳۲۵۰۳۲۵۰۳۲۵۰۳۲////۱۱۱۱        ۲۵۰۴۲۵۰۴۲۵۰۴۲۵۰۴////۷۷۷۷        ۴۷۴۵۴۷۴۵۴۷۴۵۴۷۴۵////۲۲۲۲    ...........................................................................  كل كشور          

        ۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲۱////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰////۳۳۳۳        ۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶////۱۱۱۱    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۴۳////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۲۱۱۰۲۱۱۰۲۱۱۰۲۱۱۰////۳۳۳۳        ۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴////۲۲۲۲    ...........................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۶۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰۵۹////۰۰۰۰    ............................................................................................................  اردبيل  

        ۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳////۴۴۴۴        ۳۰۵۳۳۰۵۳۳۰۵۳۳۰۵۳////۶۶۶۶        ۵۱۵۵۵۱۵۵۵۱۵۵۵۱۵۵////۸۸۸۸        ۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵////۳۳۳۳        ۶۶۴۳۶۶۴۳۶۶۴۳۶۶۴۳////۵۵۵۵    ............................................................................................................  اصفهان 

        ۸۲۳۳۸۲۳۳۸۲۳۳۸۲۳۳////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰////۳۳۳۳    .................................................................................................................  البرز 

        ۵۷۳۸۵۷۳۸۵۷۳۸۵۷۳۸////۹۹۹۹        ۷۴۷۳۷۴۷۳۷۴۷۳۷۴۷۳////۷۷۷۷        ۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸////۱۱۱۱        ۴۴۷۲۴۴۷۲۴۴۷۲۴۴۷۲////۶۶۶۶        ۵۳۹۰۵۳۹۰۵۳۹۰۵۳۹۰////۴۴۴۴    ...............................................................................................................  ايالم  

        ۲۰۸۵۲۰۸۵۲۰۸۵۲۰۸۵////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۳۷۶۲۳۷۶۲۳۷۶۲۳۷۶////۱۱۱۱        ۳۸۵۴۳۸۵۴۳۸۵۴۳۸۵۴////۷۷۷۷    .............................................................................................................  بوشهر  

        ۱۰۶۴۹۱۰۶۴۹۱۰۶۴۹۱۰۶۴۹////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶////۸۸۸۸    .............................................................................................................  تهران  

        ۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ××××    ..................................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۳۱۷۸۳۱۷۸۳۱۷۸۳۱۷۸////۵۵۵۵        ۳۸۸۰۳۸۸۰۳۸۸۰۳۸۸۰////۵۵۵۵     ...............................................................................................  خراسان جنوبي

        ۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷////۹۹۹۹        ××××        ۴۴۹۶۴۴۹۶۴۴۹۶۴۴۹۶////۲۲۲۲        ۳۳۸۸۳۳۸۸۳۳۸۸۳۳۸۸////۷۷۷۷        ۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹////۰۰۰۰    ...............................................................................................  خراسان رضوي

        ۶۴۴۴۶۴۴۴۶۴۴۴۶۴۴۴////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۲۶۹۸۲۶۹۸۲۶۹۸۲۶۹۸////۴۴۴۴        ۴۲۰۳۴۲۰۳۴۲۰۳۴۲۰۳////۳۳۳۳    ...............................................................................................  شماليخراسان 

        ۴۰۶۲۴۰۶۲۴۰۶۲۴۰۶۲////۶۶۶۶        ××××        ۴۳۶۹۴۳۶۹۴۳۶۹۴۳۶۹////۹۹۹۹        ۲۰۵۲۲۰۵۲۲۰۵۲۲۰۵۲////۹۹۹۹        ۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳////۸۸۸۸    .......................................................................................................  خوزستان  

        ۷۰۹۵۷۰۹۵۷۰۹۵۷۰۹۵////۵۵۵۵        ××××        ۳۹۹۴۳۹۹۴۳۹۹۴۳۹۹۴////۲۲۲۲        ۱۹۱۰۱۹۱۰۱۹۱۰۱۹۱۰////۸۸۸۸        ۴۳۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵۴۳۴۵////۳۳۳۳    .............................................................................................................  زنجان  

        ۸۲۴۶۸۲۴۶۸۲۴۶۸۲۴۶////۶۶۶۶        ××××        ۵۳۷۱۵۳۷۱۵۳۷۱۵۳۷۱////۲۲۲۲        ۳۱۹۵۳۱۹۵۳۱۹۵۳۱۹۵////۵۵۵۵        ۵۳۳۹۵۳۳۹۵۳۳۹۵۳۳۹////۸۸۸۸    ...........................................................................................................  سمنان  

        ۷۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶////۶۶۶۶        ××××        ۷۶۳۷۷۶۳۷۷۶۳۷۷۶۳۷////۹۹۹۹        ۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱۴۶۶۱////۲۲۲۲        ۴۸۵۵۴۸۵۵۴۸۵۵۴۸۵۵////۰۰۰۰          ..................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۹۳۰۴۹۳۰۴۹۳۰۴۹۳۰۴////۵۵۵۵        ××××        ۴۴۰۷۴۴۰۷۴۴۰۷۴۴۰۷////۳۳۳۳        ۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳////۰۰۰۰        ۴۹۲۶۴۹۲۶۴۹۲۶۴۹۲۶////۳۳۳۳    .............................................................................................................  فارس  

        ۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۲۵۲۰۲۵۲۰۲۵۲۰۲۵۲۰////۱۱۱۱        ۵۷۲۳۵۷۲۳۵۷۲۳۵۷۲۳////۶۶۶۶    .............................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۳۹۹۳۳۹۹۳۳۹۹۳۳۹۹۳////۲۲۲۲        ۴۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳۴۱۱۳////۳۳۳۳        ۵۱۸۶۵۱۸۶۵۱۸۶۵۱۸۶////۹۹۹۹    ...................................................................................................................  قم  

        ۸۸۸۱۸۸۸۱۸۸۸۱۸۸۸۱////۸۸۸۸        ۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱////۱۱۱۱        ××××        ۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱////۰۰۰۰        ××××    .......................................................................................................  كردستان  

        ۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲////۸۸۸۸        ۳۳۰۲۳۳۰۲۳۳۰۲۳۳۰۲////۹۹۹۹        ××××        ۳۴۰۳۳۴۰۳۳۴۰۳۳۴۰۳////۳۳۳۳        ۳۴۱۰۳۴۱۰۳۴۱۰۳۴۱۰////۵۵۵۵    ............................................................................................................  كرمان  

        ۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱////۱۱۱۱        ××××    ........................................................................................................  كرمانشاه  

        ۵۷۳۹۵۷۳۹۵۷۳۹۵۷۳۹////۹۹۹۹        ۶۶۰۰۶۶۰۰۶۶۰۰۶۶۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۱۲۴۰۱۲۴۰۱۲۴۰۱۲////۸۸۸۸        ۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۱////۵۵۵۵        ××××    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۳۵۶۹۳۵۶۹۳۵۶۹۳۵۶۹////۹۹۹۹        ۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴////۳۳۳۳    ..........................................................................................................  گلستان  

        ۱۰۲۵۹۱۰۲۵۹۱۰۲۵۹۱۰۲۵۹////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴////۵۵۵۵        ۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱////۹۹۹۹    .............................................................................................................  گيالن  

        ۶۶۱۹۶۶۱۹۶۶۱۹۶۶۱۹////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................................  لرستان  

        ۶۸۸۳۶۸۸۳۶۸۸۳۶۸۸۳////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۳۹۹۹۳۹۹۹۳۹۹۹۳۹۹۹////۵۵۵۵        ۴۵۱۹۴۵۱۹۴۵۱۹۴۵۱۹////۴۴۴۴    ........................................................................................................  مازندران  

        ۹۸۶۷۹۸۶۷۹۸۶۷۹۸۶۷////۱۱۱۱        ××××        ۶۶۵۷۶۶۵۷۶۶۵۷۶۶۵۷////۹۹۹۹        ۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸////۸۸۸۸        ۳۳۴۸۳۳۴۸۳۳۴۸۳۳۴۸////۵۵۵۵    ...........................................................................................................  مركزي  

        ۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲////۵۵۵۵        ۶۶۸۹۶۶۸۹۶۶۸۹۶۶۸۹////۰۰۰۰        ۶۳۴۳۶۳۴۳۶۳۴۳۶۳۴۳////۵۵۵۵        ۲۷۲۸۲۷۲۸۲۷۲۸۲۷۲۸////۴۴۴۴        ××××     ........................................................................................................  هرمزگان  

        ۶۸۷۱۶۸۷۱۶۸۷۱۶۸۷۱////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷////۲۲۲۲        ××××    ...........................................................................................................  همدان  

        ۸۷۵۳۸۷۵۳۸۷۵۳۸۷۵۳////۰۰۰۰        ۴۹۴۸۴۹۴۸۴۹۴۸۴۹۴۸////۴۴۴۴        ××××        ۲۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶////۸۸۸۸        ۶۳۴۰۶۳۴۰۶۳۴۰۶۳۴۰////۹۹۹۹    ..................................................................................................................  يزد  
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  )ريال)                                                                      (دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  شليل  شفتالو  هلو  آلو قطره طال  آلو  كدو آجيلي  استان
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        ۱۰۶۷۷۱۰۶۷۷۱۰۶۷۷۱۰۶۷۷////۲۲۲۲        ۱۱۷۵۷۱۱۷۵۷۱۱۷۵۷۱۱۷۵۷////۱۱۱۱        ۲۶۶۲۵۲۶۶۲۵۲۶۶۲۵۲۶۶۲۵////۰۰۰۰        ۲۷۲۰۰۲۷۲۰۰۲۷۲۰۰۲۷۲۰۰////۶۶۶۶        ۱۱۹۴۳۱۱۹۴۳۱۱۹۴۳۱۱۹۴۳////۳۳۳۳    ........................................................................................................  كردستان  

        ۱۳۲۲۱۱۳۲۲۱۱۳۲۲۱۱۳۲۲۱////۶۶۶۶        ××××        ۲۴۳۶۱۲۴۳۶۱۲۴۳۶۱۲۴۳۶۱////۰۰۰۰        ۲۳۲۰۰۲۳۲۰۰۲۳۲۰۰۲۳۲۰۰////۴۴۴۴        ۱۸۴۲۱۱۸۴۲۱۱۸۴۲۱۱۸۴۲۱////۹۹۹۹    .............................................................................................................  كرمان  

        ۵۳۰۷۵۳۰۷۵۳۰۷۵۳۰۷////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................  كرمانشاه  

        ۶۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸////۸۸۸۸        ××××        ۲۷۸۵۷۲۷۸۵۷۲۷۸۵۷۲۷۸۵۷////۱۱۱۱        ××××        ۲۸۳۶۳۲۸۳۶۳۲۸۳۶۳۲۸۳۶۳////۶۶۶۶    ..................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

        ××××        ××××        ۲۶۶۹۸۲۶۶۹۸۲۶۶۹۸۲۶۶۹۸////۱۱۱۱        ××××        ××××    ..............................................................................................................  گيالن  

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

        ۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴////۰۰۰۰        ۱۵۰۵۱۱۵۰۵۱۱۵۰۵۱۱۵۰۵۱////۲۲۲۲        ۲۲۷۶۲۲۲۷۶۲۲۲۷۶۲۲۲۷۶۲////۵۵۵۵        ××××        ۹۷۲۲۹۷۲۲۹۷۲۲۹۷۲۲////۲۲۲۲    .........................................................................................................  مازندران  

        ۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸۱////۹۹۹۹        ۲۲۸۹۵۲۲۸۹۵۲۲۸۹۵۲۲۸۹۵////۴۴۴۴        ۲۱۱۷۰۲۱۱۷۰۲۱۱۷۰۲۱۱۷۰////۹۹۹۹        ۳۲۳۳۴۳۲۳۳۴۳۲۳۳۴۳۲۳۳۴////۶۶۶۶        ۹۶۹۹۹۶۹۹۹۶۹۹۹۶۹۹////۵۵۵۵    ............................................................................................................  مركزي  

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

        ۷۲۷۹۷۲۷۹۷۲۷۹۷۲۷۹////۰۰۰۰        ۱۳۸۳۳۱۳۸۳۳۱۳۸۳۳۱۳۸۳۳////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۵۴۲۶۵۴۲۶۵۴۲۶۵۴۲۶////۸۸۸۸    ............................................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ۶۲۶۳۱۶۲۶۳۱۶۲۶۳۱۶۲۶۳۱////۶۶۶۶        ۳۳۷۲۹۳۳۷۲۹۳۳۷۲۹۳۳۷۲۹////۷۷۷۷    ...................................................................................................................  يزد  

  



  47  1391در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال)                                                                      (دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  ذغال اخته  توت فرنگي  توت درختي  به  گالبي  استان 

        ۲۶۱۹۶۲۶۱۹۶۲۶۱۹۶۲۶۱۹۶////۴۴۴۴        ۳۰۱۵۶۳۰۱۵۶۳۰۱۵۶۳۰۱۵۶////۴۴۴۴        ۳۷۰۴۴۳۷۰۴۴۳۷۰۴۴۳۷۰۴۴////۹۹۹۹        ۱۸۵۴۹۱۸۵۴۹۱۸۵۴۹۱۸۵۴۹////۴۴۴۴        ۱۹۱۱۱۱۹۱۱۱۱۹۱۱۱۱۹۱۱۱////۶۶۶۶    ............................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ۲۴۵۲۹۲۴۵۲۹۲۴۵۲۹۲۴۵۲۹////۴۴۴۴        ۱۰۳۴۹۱۰۳۴۹۱۰۳۴۹۱۰۳۴۹////۶۶۶۶    ...........................................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۲۹۳۰۱۲۹۳۰۱۲۹۳۰۱۲۹۳۰////۶۶۶۶    .............................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۱۷۲۷۳۱۷۲۷۳۱۷۲۷۳۱۷۲۷۳////۶۶۶۶        ××××    .............................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۲۵۸۵۳۲۵۸۵۳۲۵۸۵۳۲۵۸۵۳////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶////۲۲۲۲    ..................................................................................................................  البرز 

        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ................................................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۱۷۵۰۱۱۷۵۰۱۱۷۵۰۱۱۷۵۰////۶۶۶۶    ..............................................................................................................  تهران  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ................................................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ۱۶۰۳۴۱۶۰۳۴۱۶۰۳۴۱۶۰۳۴////۵۵۵۵        ۱۶۵۰۶۱۶۵۰۶۱۶۵۰۶۱۶۵۰۶////۴۴۴۴    ................................................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۶۹۴۳۱۶۹۴۳۱۶۹۴۳۱۶۹۴۳////۱۱۱۱    ................................................................................................  خراسان شمالي

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۸۸۰۰۱۸۸۰۰۱۸۸۰۰۱۸۸۰۰////۰۰۰۰        ××××    ............................................................................................................  سمنان  

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

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

        ۲۶۱۹۶۲۶۱۹۶۲۶۱۹۶۲۶۱۹۶////۴۴۴۴        ××××        ۴۶۹۷۱۴۶۹۷۱۴۶۹۷۱۴۶۹۷۱////۵۵۵۵        ××××        ۱۲۰۴۲۱۲۰۴۲۱۲۰۴۲۱۲۰۴۲////۶۶۶۶    ..............................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ۱۴۶۶۲۱۴۶۶۲۱۴۶۶۲۱۴۶۶۲////۲۲۲۲        ××××    ....................................................................................................................  قم  

        ××××        ۳۴۵۷۶۳۴۵۷۶۳۴۵۷۶۳۴۵۷۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۸۱۱۵۸۱۱۵۸۱۱۵۸۱۱۵////۹۹۹۹    ........................................................................................................  كردستان  

        ××××        ۲۶۵۹۰۲۶۵۹۰۲۶۵۹۰۲۶۵۹۰////۹۹۹۹        ۲۲۶۵۳۲۲۶۵۳۲۲۶۵۳۲۲۶۵۳////۱۱۱۱        ۱۱۸۶۷۱۱۸۶۷۱۱۸۶۷۱۱۸۶۷////۳۳۳۳        ۱۱۶۶۵۱۱۶۶۵۱۱۶۶۵۱۱۶۶۵////۷۷۷۷    .............................................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۳۷۴۲۹۳۷۴۲۹۳۷۴۲۹۳۷۴۲۹////۹۹۹۹        ××××        ××××    .........................................................................................................  كرمانشاه  

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

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

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

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

        ××××        ۲۰۵۷۶۲۰۵۷۶۲۰۵۷۶۲۰۵۷۶////۳۳۳۳        ××××        ۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲////۵۵۵۵        ۱۳۰۷۶۱۳۰۷۶۱۳۰۷۶۱۳۰۷۶////۷۷۷۷    .........................................................................................................  مازندران  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                    )                                                  دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  زرشك  خرمالو  انار  كيوي  زلزالك  استان 

        ۳۶۲۷۰۳۶۲۷۰۳۶۲۷۰۳۶۲۷۰////۷۷۷۷        ۸۰۹۷۸۰۹۷۸۰۹۷۸۰۹۷////۴۴۴۴        ۱۱۸۸۹۱۱۸۸۹۱۱۸۸۹۱۱۸۸۹////۷۷۷۷        ۶۶۳۲۶۶۳۲۶۶۳۲۶۶۳۲////۷۷۷۷        ۹۴۶۱۹۴۶۱۹۴۶۱۹۴۶۱////۵۵۵۵    ............................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۶۴۱۶۱۶۴۱۶۱۶۴۱۶۱۶۴۱۶////۷۷۷۷    ...........................................................................................  آذربايجان شرقي  

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

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

        ××××        ××××        ۱۰۳۱۶۱۰۳۱۶۱۰۳۱۶۱۰۳۱۶////۷۷۷۷        ××××        ××××    .............................................................................................................  اصفهان 

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

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    ................................................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳////۴۴۴۴        ۱۴۹۵۵۱۴۹۵۵۱۴۹۵۵۱۴۹۵۵////۴۴۴۴        ××××        ××××    ..............................................................................................................  تهران  

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

        ۳۶۲۷۰۳۶۲۷۰۳۶۲۷۰۳۶۲۷۰////۷۷۷۷        ××××        ۱۱۱۸۴۱۱۱۸۴۱۱۱۸۴۱۱۱۸۴////۵۵۵۵        ××××        ××××     ................................................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۸۶۰۸۸۶۰۸۸۶۰۸۸۶۰۸////۱۱۱۱        ××××        ××××    ................................................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    ................................................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ××××        ۹۹۹۸۹۹۹۸۹۹۹۸۹۹۹۸////۶۶۶۶        ××××        ××××    ..............................................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۱۴۸۵۱۱۴۸۵۱۱۴۸۵۱۱۴۸۵۱////۶۶۶۶        ××××        ××××    ............................................................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ۱۴۸۲۷۱۴۸۲۷۱۴۸۲۷۱۴۸۲۷////۰۰۰۰        ××××        ××××          ...................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸////۲۲۲۲        ۱۱۴۰۴۱۱۴۰۴۱۱۴۰۴۱۱۴۰۴////۶۶۶۶        ××××        ××××    ..............................................................................................................  فارس  

        ××××        ۸۷۸۴۸۷۸۴۸۷۸۴۸۷۸۴////۸۸۸۸        ۱۱۹۵۲۱۱۹۵۲۱۱۹۵۲۱۱۹۵۲////۶۶۶۶        ××××        ۷۶۶۲۷۶۶۲۷۶۶۲۷۶۶۲////۷۷۷۷    ..............................................................................................................  قزوين  

        ××××        ۱۳۴۱۷۱۳۴۱۷۱۳۴۱۷۱۳۴۱۷////۱۱۱۱        ۹۲۸۴۹۲۸۴۹۲۸۴۹۲۸۴////۵۵۵۵        ××××        ××××    ....................................................................................................................  قم  

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

        ××××        ××××        ۱۶۴۸۵۱۶۴۸۵۱۶۴۸۵۱۶۴۸۵////۸۸۸۸        ××××        ××××    .............................................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۱۴۱۸۰۱۴۱۸۰۱۴۱۸۰۱۴۱۸۰////۹۹۹۹        ××××        ××××    .........................................................................................................  كرمانشاه  

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

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

        ××××        ۹۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۶۸۶۸۶۸۶۸۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۸۸۸        ××××    ..............................................................................................................  گيالن  

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

        ××××        ۵۴۴۶۵۴۴۶۵۴۴۶۵۴۴۶////۲۲۲۲        ××××        ۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲////۷۷۷۷        ××××    .........................................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۱۶۳۶۰۱۶۳۶۰۱۶۳۶۰۱۶۳۶۰////۴۴۴۴        ××××        ××××    ............................................................................................................  مركزي  

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

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

        ××××        ××××        ۸۴۲۳۸۴۲۳۸۴۲۳۸۴۲۳////۸۸۸۸        ××××        ××××    ...................................................................................................................  يزد  
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  )ريال)                                                                      (دنباله( 1391: كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ متوسط قيمت فروش يك 1

  فندوق  بادام  پسته  گوجه سبز  استان 
آفتاب گردان 

  آجيلي
  سويا

        ۱۰۲۵۵۱۰۲۵۵۱۰۲۵۵۱۰۲۵۵////۰۰۰۰        ۲۷۳۰۹۲۷۳۰۹۲۷۳۰۹۲۷۳۰۹////۰۰۰۰        ۶۵۵۴۶۶۵۵۴۶۶۵۵۴۶۶۵۵۴۶////۸۸۸۸        ۵۸۳۱۷۵۸۳۱۷۵۸۳۱۷۵۸۳۱۷////۶۶۶۶        ۱۵۳۴۷۶۱۵۳۴۷۶۱۵۳۴۷۶۱۵۳۴۷۶////۱۱۱۱        ۱۸۹۴۱۱۸۹۴۱۱۸۹۴۱۱۸۹۴۱////۵۵۵۵    ............................................  كل كشور          

        ××××        ۲۳۰۹۵۲۳۰۹۵۲۳۰۹۵۲۳۰۹۵////۴۴۴۴        ۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۳۹۰۸۵۳۹۰۸۵۳۹۰۸۵۳۹۰۸////۷۷۷۷        ××××        ۱۴۷۳۷۱۴۷۳۷۱۴۷۳۷۱۴۷۳۷////۲۲۲۲    ....................................................  آذربايجان شرقي  
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  )ريال)                                                                      (دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  استان 
آفتابگردان 

  روغني
  چاي سبز  كلزا  زيتون  كنجد
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  )ريال(                                                     )                 دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  استان 
زعفران 

  خشك
  نيشكر  چغندر قند  تنباكو   توتون  زعفران تر
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        ××××        ۱۱۸۲۱۱۸۲۱۱۸۲۱۱۸۲////۷۷۷۷        ۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۸۸۲۱۶۲۸۸۲۱۶۲۸۸۲۱۶۲۸۸۲۱۶////۵۵۵۵        ۱۳۵۸۳۹۱۳۵۸۳۹۱۳۵۸۳۹۱۳۵۸۳۹////۴۴۴۴    ...............................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸۱////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ...............................................................  خراسان شمالي

        ۵۹۴۵۹۴۵۹۴۵۹۴////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................  خوزستان  

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

        ××××        ۱۱۲۹۱۱۲۹۱۱۲۹۱۱۲۹////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××          ..................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۱۰۲۶۱۰۲۶۱۰۲۶۱۰۲۶////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................  فارس  

        ××××        ۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................  قزوين  

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

        ××××        ۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    .......................................................................  كردستان  

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

        ××××        ۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................  كرمانشاه  

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

        ××××        ××××        ××××        ۳۷۴۲۳۳۷۴۲۳۳۷۴۲۳۳۷۴۲۳////۲۲۲۲        ××××        ××××    ..........................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ۴۵۰۴۹۴۵۰۴۹۴۵۰۴۹۴۵۰۴۹////۲۲۲۲        ××××        ××××    .............................................................................  گيالن  

        ××××        ۱۲۳۵۱۲۳۵۱۲۳۵۱۲۳۵////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ××××        ۴۸۴۷۵۴۸۴۷۵۴۸۴۷۵۴۸۴۷۵////۱۱۱۱        ××××        ××××    ........................................................................  مازندران  

        ××××        ۲۱۵۰۲۱۵۰۲۱۵۰۲۱۵۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۹۲۰۰۰۱۹۲۰۰۰۱۹۲۰۰۰۱۹۲۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................  يزد  
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  )ريال)                                                                      (دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  اي ذرت علوفه  شبدر  يونجه  استان
ذرت 

  اي خوشه
  كاه

چغندر 

  اي علوفه

        ۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰////۷۷۷۷        ۱۹۱۰۱۹۱۰۱۹۱۰۱۹۱۰////۷۷۷۷        ۵۵۵۷۵۵۵۷۵۵۵۷۵۵۵۷////۹۹۹۹        ۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵////۰۰۰۰        ۵۵۵۶۵۵۵۶۵۵۵۶۵۵۵۶////۹۹۹۹        ۴۷۳۱۴۷۳۱۴۷۳۱۴۷۳۱////۷۷۷۷    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۳۲۸۸۳۲۸۸۳۲۸۸۳۲۸۸////۰۰۰۰        ××××        ۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹////۶۶۶۶        ۳۵۶۰۳۵۶۰۳۵۶۰۳۵۶۰////۲۲۲۲        ۴۴۱۸۴۴۱۸۴۴۱۸۴۴۱۸////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶////۴۴۴۴        ××××        ۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴////۸۸۸۸        ××××        ۴۷۰۲۴۷۰۲۴۷۰۲۴۷۰۲////۳۳۳۳    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ××××        ۸۰۰۸۰۰۸۰۰۸۰۰////۴۴۴۴        ××××        ۳۶۸۴۳۶۸۴۳۶۸۴۳۶۸۴////۶۶۶۶    ......................................................................................  اردبيل  

        ۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲////۰۰۰۰        ۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲۲۳۱۲////۰۰۰۰        ××××        ۸۸۰۸۸۰۸۸۰۸۸۰////۶۶۶۶        ××××        ۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰۴۱////۴۴۴۴    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۲۷۶۸۲۷۶۸۲۷۶۸۲۷۶۸////۲۲۲۲        ××××        ۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱////۷۷۷۷        ××××        ۵۰۷۳۵۰۷۳۵۰۷۳۵۰۷۳////۲۲۲۲    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱////۲۲۲۲        ۵۶۰۸۵۶۰۸۵۶۰۸۵۶۰۸////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۳۲۹۰۳۲۹۰۳۲۹۰۳۲۹۰////۸۸۸۸    .........................................................................................  ايالم  

        ××××        ۱۷۶۱۱۷۶۱۱۷۶۱۱۷۶۱////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۲۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵////۵۵۵۵        ××××        ۹۸۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳////۷۷۷۷        ××××        ۵۲۶۸۵۲۶۸۵۲۶۸۵۲۶۸////۰۰۰۰    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵////۴۴۴۴        ××××        ۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹////۱۱۱۱        ۵۰۴۴۵۰۴۴۵۰۴۴۵۰۴۴////۳۳۳۳        ۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰////۵۵۵۵    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۱۶۶۲۱۶۶۲۱۶۶۲۱۶۶۲////۰۰۰۰        ۴۷۷۲۴۷۷۲۴۷۷۲۴۷۷۲////۷۷۷۷        ××××        ۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳////۲۲۲۲     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰////۲۲۲۲        ۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲۸۱////۱۱۱۱        ××××        ۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲////۸۸۸۸        ××××        ۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳////۷۷۷۷    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۲۰۳۲۲۰۳۲۲۰۳۲۲۰۳۲////۳۳۳۳        ××××        ۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲////۳۳۳۳        ××××        ۴۹۷۴۴۹۷۴۴۹۷۴۴۹۷۴////۶۶۶۶    .........................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲////۳۳۳۳        ××××        ۵۹۰۵۹۰۵۹۰۵۹۰////۹۹۹۹        ××××        ۴۵۷۴۴۵۷۴۴۵۷۴۴۵۷۴////۱۱۱۱    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۲۶۸۰۲۶۸۰۲۶۸۰۲۶۸۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ××××        ۴۴۸۸۴۴۸۸۴۴۸۸۴۴۸۸////۱۱۱۱    .......................................................................................  زنجان  

        ۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰////۰۰۰۰        ۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱////۸۸۸۸        ××××        ۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳////۷۷۷۷        ××××        ۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸۵۴////۳۳۳۳    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲۷۵۱۲۷۵////۲۲۲۲        ××××        ۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰////۰۰۰۰        ۴۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴////۳۳۳۳        ۶۵۰۷۶۵۰۷۶۵۰۷۶۵۰۷////۴۴۴۴          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۱۱۹۵۱۱۹۵۱۱۹۵۱۱۹۵////۵۵۵۵        ××××        ۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱////۳۳۳۳        ××××        ۴۸۳۱۴۸۳۱۴۸۳۱۴۸۳۱////۰۰۰۰    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۲۳۳۲۲۳۳۲۲۳۳۲۲۳۳////۸۸۸۸        ××××        ۹۰۳۹۰۳۹۰۳۹۰۳////۶۶۶۶        ××××        ۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰////۵۵۵۵    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۱۶۷۷۱۶۷۷۱۶۷۷۱۶۷۷////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۵۶۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵////۸۸۸۸    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۲۵۶۶۲۵۶۶۲۵۶۶۲۵۶۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ۴۶۶۵۴۶۶۵۴۶۶۵۴۶۶۵////۸۸۸۸    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ۲۷۳۵۲۷۳۵۲۷۳۵۲۷۳۵////۷۷۷۷        ××××        ۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱////۱۱۱۱        ××××        ۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲////۹۹۹۹    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰////۸۸۸۸        ××××        ۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵////۶۶۶۶        ××××        ۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶////۷۷۷۷    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۲۱۶۶۲۱۶۶۲۱۶۶۲۱۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸////۶۶۶۶        ××××        ۵۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰////۵۵۵۵    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۵۹۰۵۹۰۵۹۰۵۹۰////۴۴۴۴        ××××        ۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰////۵۵۵۵        ××××        ××××    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ۱۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴////۷۷۷۷        ××××        ۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶////۲۲۲۲        ۶۷۲۲۶۷۲۲۶۷۲۲۶۷۲۲////۹۹۹۹        ۴۶۸۹۴۶۸۹۴۶۸۹۴۶۸۹////۱۱۱۱    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۳۰۴۶۳۰۴۶۳۰۴۶۳۰۴۶////۴۴۴۴        ××××        ۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷////۲۲۲۲        ××××        ۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶////۴۴۴۴    .....................................................................................  مركزي  

        ××××        ۸۰۰۸۰۰۸۰۰۸۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹////۲۲۲۲        ××××        ××××     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۲۷۳۵۲۷۳۵۲۷۳۵۲۷۳۵////۲۲۲۲        ۵۱۵۶۵۱۵۶۵۱۵۶۵۱۵۶////۷۷۷۷        ۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳////۳۳۳۳    .....................................................................................  همدان  

        ۲۶۰۹۲۶۰۹۲۶۰۹۲۶۰۹////۹۹۹۹        ۳۲۷۷۳۲۷۷۳۲۷۷۳۲۷۷////۷۷۷۷        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷////۶۶۶۶        ××××        ۴۹۷۹۴۹۷۹۴۹۷۹۴۹۷۹////۴۴۴۴    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال)                                                                      (دنباله( 1391: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  عسل با موم  زيره  )وش(پنبه  خصيل  استان 
عسل بدون 

  موم
  پيله تر

        ۸۸۴۳۳۸۸۴۳۳۸۸۴۳۳۸۸۴۳۳////۱۱۱۱        ۱۳۵۳۰۱۱۳۵۳۰۱۱۳۵۳۰۱۱۳۵۳۰۱////۱۱۱۱        ۱۹۷۰۱۶۱۹۷۰۱۶۱۹۷۰۱۶۱۹۷۰۱۶////۷۷۷۷        ۴۷۴۱۶۴۷۴۱۶۴۷۴۱۶۴۷۴۱۶////۱۱۱۱        ۱۷۶۷۳۱۷۶۷۳۱۷۶۷۳۱۷۶۷۳////۹۹۹۹        ۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹////۳۳۳۳    .......................................................  كل كشور          

        ××××        ۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹////۶۶۶۶        ۲۰۶۰۰۵۲۰۶۰۰۵۲۰۶۰۰۵۲۰۶۰۰۵////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××    ..................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ××××        ۱۰۴۴۰۸۱۰۴۴۰۸۱۰۴۴۰۸۱۰۴۴۰۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××    ....................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۵۲۲۲۱۵۲۲۲۱۵۲۲۲۱۵۲۲۲////۲۲۲۲        ××××    ....................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۲۵۴۷۹۸۲۵۴۷۹۸۲۵۴۷۹۸۲۵۴۷۹۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................  البرز 

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  بوشهر  
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  استان 

   بز و بزغاله  گوسفند و بره 

گوسفند و بره 

 يزنده پروار

  )لوگرميك(

گوسفند و بره 

  )راس(زنده ماده 

گوسفند و بره 

 يزنده نر برا

  )راس(د مثل يتول

بز و بزغاله زنده 

  )لوگرميك( يپروار

بز و بزغاله زنده 
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  )راس(مثل 

بزغاله زنده بز و 
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        ××××        ۱۹۹۳۶۴۴۱۹۹۳۶۴۴۱۹۹۳۶۴۴۱۹۹۳۶۴۴////۱۱۱۱        ۷۵۹۵۰۷۵۹۵۰۷۵۹۵۰۷۵۹۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۷۷۰۹۶۱۲۷۷۰۹۶۱۲۷۷۰۹۶۱۲۷۷۰۹۶۱////۱۱۱۱        ۸۸۶۹۹۸۸۶۹۹۸۸۶۹۹۸۸۶۹۹////۸۸۸۸    .................................................  سمنان  

        ۲۰۷۳۸۶۴۲۰۷۳۸۶۴۲۰۷۳۸۶۴۲۰۷۳۸۶۴////۳۳۳۳        ۱۸۵۳۶۱۰۱۸۵۳۶۱۰۱۸۵۳۶۱۰۱۸۵۳۶۱۰////۵۵۵۵        ۱۱۶۹۸۰۱۱۶۹۸۰۱۱۶۹۸۰۱۱۶۹۸۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۲۷۱۰۲۰۰۲۷۱۰۲۰۰۲۷۱۰۲۰۰۲۷۱۰////۸۸۸۸        ۱۷۵۰۰۸۷۱۷۵۰۰۸۷۱۷۵۰۰۸۷۱۷۵۰۰۸۷////۲۲۲۲        ۱۱۱۲۰۲۱۱۱۲۰۲۱۱۱۲۰۲۱۱۱۲۰۲////۶۶۶۶          ........................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۳۴۱۶۱۸۲۳۴۱۶۱۸۲۳۴۱۶۱۸۲۳۴۱۶۱۸////۵۵۵۵        ۲۲۰۲۴۸۹۲۲۰۲۴۸۹۲۲۰۲۴۸۹۲۲۰۲۴۸۹////۱۱۱۱        ۷۹۷۲۳۷۹۷۲۳۷۹۷۲۳۷۹۷۲۳////۵۵۵۵        ۴۱۳۰۲۲۴۴۱۳۰۲۲۴۴۱۳۰۲۲۴۴۱۳۰۲۲۴////۵۵۵۵        ۳۸۰۴۶۷۲۳۸۰۴۶۷۲۳۸۰۴۶۷۲۳۸۰۴۶۷۲////۱۱۱۱        ۷۹۱۷۵۷۹۱۷۵۷۹۱۷۵۷۹۱۷۵////۹۹۹۹    ...................................................  فارس  

        ××××        ۲۶۱۸۱۲۰۲۶۱۸۱۲۰۲۶۱۸۱۲۰۲۶۱۸۱۲۰////۸۸۸۸        ۷۵۳۲۵۷۵۳۲۵۷۵۳۲۵۷۵۳۲۵////۹۹۹۹        ۵۸۷۳۸۳۲۵۸۷۳۸۳۲۵۸۷۳۸۳۲۵۸۷۳۸۳۲////۴۴۴۴        ۳۴۱۶۳۷۰۳۴۱۶۳۷۰۳۴۱۶۳۷۰۳۴۱۶۳۷۰////۵۵۵۵        ۸۹۲۰۷۸۹۲۰۷۸۹۲۰۷۸۹۲۰۷////۰۰۰۰    ...................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۹۰۷۷۱۹۰۷۷۱۹۰۷۷۱۹۰۷۷۱////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۹۱۳۵۲۹۱۳۵۲۹۱۳۵۲۹۱۳۵۲////۲۲۲۲    .........................................................  قم  

        ۲۸۷۰۰۰۰۲۸۷۰۰۰۰۲۸۷۰۰۰۰۲۸۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۹۹۵۹۹۲۷۹۹۵۹۹۲۷۹۹۵۹۹۲۷۹۹۵۹۹////۲۲۲۲        ۸۴۷۱۳۸۴۷۱۳۸۴۷۱۳۸۴۷۱۳////۴۴۴۴        ۶۳۰۴۱۳۶۶۳۰۴۱۳۶۶۳۰۴۱۳۶۶۳۰۴۱۳۶////۳۳۳۳        ۴۳۶۶۶۱۳۴۳۶۶۶۱۳۴۳۶۶۶۱۳۴۳۶۶۶۱۳////۹۹۹۹        ۹۲۸۷۶۹۲۸۷۶۹۲۸۷۶۹۲۸۷۶////۰۰۰۰    .............................................  كردستان  

        ۴۳۵۷۴۵۲۴۳۵۷۴۵۲۴۳۵۷۴۵۲۴۳۵۷۴۵۲////۶۶۶۶        ۳۰۱۴۶۵۲۳۰۱۴۶۵۲۳۰۱۴۶۵۲۳۰۱۴۶۵۲////۷۷۷۷        ۹۶۶۲۸۹۶۶۲۸۹۶۶۲۸۹۶۶۲۸////۴۴۴۴        ۵۳۲۶۱۷۲۵۳۲۶۱۷۲۵۳۲۶۱۷۲۵۳۲۶۱۷۲////۴۴۴۴        ۳۲۰۹۹۹۱۳۲۰۹۹۹۱۳۲۰۹۹۹۱۳۲۰۹۹۹۱////۷۷۷۷        ۹۷۶۲۰۹۷۶۲۰۹۷۶۲۰۹۷۶۲۰////۱۱۱۱    ..................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۸۷۳۱۲۸۷۳۱۲۸۷۳۱۲۸۷۳۱۲////۸۸۸۸        ۳۲۸۴۰۹۰۳۲۸۴۰۹۰۳۲۸۴۰۹۰۳۲۸۴۰۹۰////۹۹۹۹        ۳۰۹۳۸۳۲۳۰۹۳۸۳۲۳۰۹۳۸۳۲۳۰۹۳۸۳۲////۶۶۶۶        ۸۹۱۹۱۸۹۱۹۱۸۹۱۹۱۸۹۱۹۱////۴۴۴۴    ..............................................  كرمانشاه  

        ۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۴۸۲۹۵۲۹۴۸۲۹۵۲۹۴۸۲۹۵۲۹۴۸۲۹۵////۵۵۵۵        ۷۵۰۵۲۷۵۰۵۲۷۵۰۵۲۷۵۰۵۲////۴۴۴۴        ۳۱۱۵۷۲۰۳۱۱۵۷۲۰۳۱۱۵۷۲۰۳۱۱۵۷۲۰////۵۵۵۵        ۴۲۳۲۲۵۸۴۲۳۲۲۵۸۴۲۳۲۲۵۸۴۲۳۲۲۵۸////۱۱۱۱        ۷۴۸۲۵۷۴۸۲۵۷۴۸۲۵۷۴۸۲۵////۸۸۸۸    ..........................  كهگيلويه و بويراحمد

        ××××        ××××        ۸۲۴۲۶۸۲۴۲۶۸۲۴۲۶۸۲۴۲۶////۶۶۶۶        ××××        ۳۶۶۶۶۷۷۳۶۶۶۶۷۷۳۶۶۶۶۷۷۳۶۶۶۶۷۷////۰۰۰۰        ۸۲۶۶۶۸۲۶۶۶۸۲۶۶۶۸۲۶۶۶////۵۵۵۵    ................................................  گلستان  

        ۳۲۳۵۲۹۴۳۲۳۵۲۹۴۳۲۳۵۲۹۴۳۲۳۵۲۹۴////۱۱۱۱        ۳۳۵۴۸۳۸۳۳۵۴۸۳۸۳۳۵۴۸۳۸۳۳۵۴۸۳۸////۷۷۷۷        ۷۰۵۵۷۷۰۵۵۷۷۰۵۵۷۷۰۵۵۷////۷۷۷۷        ۴۹۳۶۶۱۹۴۹۳۶۶۱۹۴۹۳۶۶۱۹۴۹۳۶۶۱۹////۷۷۷۷        ۳۴۱۳۴۵۰۳۴۱۳۴۵۰۳۴۱۳۴۵۰۳۴۱۳۴۵۰////۳۳۳۳        ۸۴۸۳۸۸۴۸۳۸۸۴۸۳۸۸۴۸۳۸////۵۵۵۵    ...................................................  گيالن  

        ××××        ۲۶۹۶۸۴۰۲۶۹۶۸۴۰۲۶۹۶۸۴۰۲۶۹۶۸۴۰////۸۸۸۸        ۸۹۱۱۲۸۹۱۱۲۸۹۱۱۲۸۹۱۱۲////۸۸۸۸        ××××        ۳۴۱۰۵۵۴۳۴۱۰۵۵۴۳۴۱۰۵۵۴۳۴۱۰۵۵۴////۶۶۶۶        ۹۷۸۷۰۹۷۸۷۰۹۷۸۷۰۹۷۸۷۰////۹۹۹۹    .................................................  لرستان  

        ××××        ۲۷۵۹۰۹۰۲۷۵۹۰۹۰۲۷۵۹۰۹۰۲۷۵۹۰۹۰////۹۹۹۹        ۷۶۳۵۰۷۶۳۵۰۷۶۳۵۰۷۶۳۵۰////۲۲۲۲        ××××        ۲۹۱۳۱۳۱۲۹۱۳۱۳۱۲۹۱۳۱۳۱۲۹۱۳۱۳۱////۰۰۰۰        ۸۳۳۷۸۸۳۳۷۸۸۳۳۷۸۸۳۳۷۸////۶۶۶۶    ..............................................  مازندران  

        ۴۱۹۶۹۶۹۴۱۹۶۹۶۹۴۱۹۶۹۶۹۴۱۹۶۹۶۹////۷۷۷۷        ۳۱۷۴۰۴۵۳۱۷۴۰۴۵۳۱۷۴۰۴۵۳۱۷۴۰۴۵////۸۸۸۸        ۹۲۹۱۰۹۲۹۱۰۹۲۹۱۰۹۲۹۱۰////۰۰۰۰        ۶۱۳۹۱۱۱۶۱۳۹۱۱۱۶۱۳۹۱۱۱۶۱۳۹۱۱۱////۴۴۴۴        ۵۰۴۰۷۴۸۵۰۴۰۷۴۸۵۰۴۰۷۴۸۵۰۴۰۷۴۸////۵۵۵۵        ۹۰۰۹۸۹۰۰۹۸۹۰۰۹۸۹۰۰۹۸////۰۰۰۰    .................................................  مركزي  

        ۳۴۷۳۹۴۷۳۴۷۳۹۴۷۳۴۷۳۹۴۷۳۴۷۳۹۴۷////۹۹۹۹        ××××        ۸۷۹۸۸۸۷۹۸۸۸۷۹۸۸۸۷۹۸۸////۸۸۸۸        ۳۲۶۵۷۳۰۳۲۶۵۷۳۰۳۲۶۵۷۳۰۳۲۶۵۷۳۰////۳۳۳۳        ××××        ۸۷۱۵۴۸۷۱۵۴۸۷۱۵۴۸۷۱۵۴////۳۳۳۳     ..............................................  هرمزگان  

        ۱۵۸۵۴۲۵۱۵۸۵۴۲۵۱۵۸۵۴۲۵۱۵۸۵۴۲۵////۱۱۱۱        ۱۶۳۸۵۶۲۱۶۳۸۵۶۲۱۶۳۸۵۶۲۱۶۳۸۵۶۲////۱۱۱۱        ۶۹۱۵۴۶۹۱۵۴۶۹۱۵۴۶۹۱۵۴////۳۳۳۳        ۴۳۲۵۶۰۳۴۳۲۵۶۰۳۴۳۲۵۶۰۳۴۳۲۵۶۰۳////۱۱۱۱        ۴۰۲۹۰۳۷۴۰۲۹۰۳۷۴۰۲۹۰۳۷۴۰۲۹۰۳۷////۲۲۲۲        ۸۷۸۴۴۸۷۸۴۴۸۷۸۴۴۸۷۸۴۴////۰۰۰۰    .................................................  همدان  

        ۱۸۶۸۱۱۵۱۸۶۸۱۱۵۱۸۶۸۱۱۵۱۸۶۸۱۱۵////۹۹۹۹        ۲۵۰۱۱۵۵۲۵۰۱۱۵۵۲۵۰۱۱۵۵۲۵۰۱۱۵۵////۱۱۱۱        ۸۴۱۳۰۸۴۱۳۰۸۴۱۳۰۸۴۱۳۰////۹۹۹۹        ۳۵۶۷۵۶۷۳۵۶۷۵۶۷۳۵۶۷۵۶۷۳۵۶۷۵۶۷////۶۶۶۶        ۳۳۴۹۱۲۲۳۳۴۹۱۲۲۳۳۴۹۱۲۲۳۳۴۹۱۲۲////۳۳۳۳        ۸۹۸۷۶۸۹۸۷۶۸۹۸۷۶۸۹۸۷۶////۷۷۷۷    ........................................................  يزد  
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گاو دوسال و 

 ينر برا تر شيب

  )راس(كار 

گاو دو ساله و 

تر نر براي  بيش

  )راس(كار غير 

گاو كمتر از دو 

  يسال پروار

  )لوگرميك(

گاو كمتر از دو 

  )راس(سال ماده 

گاو كمتر از دو 

 يرپرواريسال غ

  )راس(

        ۱۶۳۷۹۶۱۲۱۶۳۷۹۶۱۲۱۶۳۷۹۶۱۲۱۶۳۷۹۶۱۲////۸۸۸۸        ۱۸۰۴۵۲۸۶۱۸۰۴۵۲۸۶۱۸۰۴۵۲۸۶۱۸۰۴۵۲۸۶////۰۰۰۰        ۸۴۲۱۳۸۴۲۱۳۸۴۲۱۳۸۴۲۱۳////۵۵۵۵        ۴۳۴۷۰۹۶۱۴۳۴۷۰۹۶۱۴۳۴۷۰۹۶۱۴۳۴۷۰۹۶۱////۹۹۹۹        ۲۷۵۰۰۰۰۰۲۷۵۰۰۰۰۰۲۷۵۰۰۰۰۰۲۷۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۶۶۷۷۶۶۶۷۷۶۶۶۷۷۶۶۶۷۷////۰۰۰۰        ۲۶۷۹۴۱۷۳۲۶۷۹۴۱۷۳۲۶۷۹۴۱۷۳۲۶۷۹۴۱۷۳////۱۱۱۱    ...........................  كل كشور          

        ۲۴۹۰۸۵۲۵۲۴۹۰۸۵۲۵۲۴۹۰۸۵۲۵۲۴۹۰۸۵۲۵////۳۳۳۳        ۱۹۶۷۹۲۳۲۱۹۶۷۹۲۳۲۱۹۶۷۹۲۳۲۱۹۶۷۹۲۳۲////۴۴۴۴        ۸۳۸۳۰۸۳۸۳۰۸۳۸۳۰۸۳۸۳۰////۷۷۷۷        ۴۸۰۴۲۱۸۶۴۸۰۴۲۱۸۶۴۸۰۴۲۱۸۶۴۸۰۴۲۱۸۶////۲۲۲۲        ۲۳۰۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۷۹۲۷۰۷۹۲۷۰۷۹۲۷۰۷۹۲////۳۳۳۳        ۳۲۹۴۵۹۹۰۳۲۹۴۵۹۹۰۳۲۹۴۵۹۹۰۳۲۹۴۵۹۹۰////۶۶۶۶    ................................  آذربايجان شرقي  

        ۲۴۶۶۸۵۷۹۲۴۶۶۸۵۷۹۲۴۶۶۸۵۷۹۲۴۶۶۸۵۷۹////۶۶۶۶        ۲۰۱۰۴۲۹۲۲۰۱۰۴۲۹۲۲۰۱۰۴۲۹۲۲۰۱۰۴۲۹۲////۲۲۲۲        ۷۹۱۹۸۷۹۱۹۸۷۹۱۹۸۷۹۱۹۸////۵۵۵۵        ۳۳۵۷۰۳۱۲۳۳۵۷۰۳۱۲۳۳۵۷۰۳۱۲۳۳۵۷۰۳۱۲////۵۵۵۵        ××××        ۶۹۲۸۳۶۹۲۸۳۶۹۲۸۳۶۹۲۸۳////۸۸۸۸        ۳۱۶۷۶۴۱۶۳۱۶۷۶۴۱۶۳۱۶۷۶۴۱۶۳۱۶۷۶۴۱۶////۸۸۸۸    .................................  آذربايجان غربي  

        ۱۵۳۶۶۸۴۶۱۵۳۶۶۸۴۶۱۵۳۶۶۸۴۶۱۵۳۶۶۸۴۶////۸۸۸۸        ۱۶۵۴۰۳۱۵۱۶۵۴۰۳۱۵۱۶۵۴۰۳۱۵۱۶۵۴۰۳۱۵////۹۹۹۹        ۸۳۳۰۱۸۳۳۰۱۸۳۳۰۱۸۳۳۰۱////۲۲۲۲        ۲۳۶۱۸۶۷۲۲۳۶۱۸۶۷۲۲۳۶۱۸۶۷۲۲۳۶۱۸۶۷۲////۸۸۸۸        ××××        ۵۲۸۶۷۵۲۸۶۷۵۲۸۶۷۵۲۸۶۷////۰۰۰۰        ۲۴۸۵۱۸۷۹۲۴۸۵۱۸۷۹۲۴۸۵۱۸۷۹۲۴۸۵۱۸۷۹////۲۲۲۲    ..................................................  اردبيل  

        ۲۱۵۳۳۳۳۳۲۱۵۳۳۳۳۳۲۱۵۳۳۳۳۳۲۱۵۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۳۵۲۸۹۷۶۲۳۵۲۸۹۷۶۲۳۵۲۸۹۷۶۲۳۵۲۸۹۷۶////۶۶۶۶        ۸۲۲۹۳۸۲۲۹۳۸۲۲۹۳۸۲۲۹۳////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۷۶۱۴۵۷۶۱۴۵۷۶۱۴۵۷۶۱۴۵////۲۲۲۲        ۲۵۳۹۴۴۹۵۲۵۳۹۴۴۹۵۲۵۳۹۴۴۹۵۲۵۳۹۴۴۹۵////۷۷۷۷    ..................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۶۶۵۶۱۶۶۵۶۱۶۶۵۶۱۶۶۵۶۱////۱۱۱۱        ××××        ۴۳۳۰۰۰۰۰۴۳۳۰۰۰۰۰۴۳۳۰۰۰۰۰۴۳۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴////۶۶۶۶        ۲۵۹۴۹۶۹۰۲۵۹۴۹۶۹۰۲۵۹۴۹۶۹۰۲۵۹۴۹۶۹۰////۴۴۴۴    .......................................................   البرز

        ۷۰۷۱۴۲۸۷۰۷۱۴۲۸۷۰۷۱۴۲۸۷۰۷۱۴۲۸////۶۶۶۶        ۹۵۵۶۵۲۹۹۵۵۶۵۲۹۹۵۵۶۵۲۹۹۵۵۶۵۲۹////۶۶۶۶        ۸۳۱۲۹۸۳۱۲۹۸۳۱۲۹۸۳۱۲۹////۵۵۵۵        ۲۸۴۴۷۰۵۸۲۸۴۴۷۰۵۸۲۸۴۴۷۰۵۸۲۸۴۴۷۰۵۸////۸۸۸۸        ××××        ۸۲۴۰۸۸۲۴۰۸۸۲۴۰۸۸۲۴۰۸////۷۷۷۷        ۲۱۹۳۱۸۶۷۲۱۹۳۱۸۶۷۲۱۹۳۱۸۶۷۲۱۹۳۱۸۶۷////۰۰۰۰    .....................................................  ايالم  

        ××××        ۱۳۵۲۱۴۵۳۱۳۵۲۱۴۵۳۱۳۵۲۱۴۵۳۱۳۵۲۱۴۵۳////۳۳۳۳        ۹۸۱۳۹۹۸۱۳۹۹۸۱۳۹۹۸۱۳۹////۳۳۳۳        ۳۳۰۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۰۱۱۶۷۰۱۱۶۷۰۱۱۶۷۰۱۱۶////۶۶۶۶        ۲۵۸۶۳۶۳۶۲۵۸۶۳۶۳۶۲۵۸۶۳۶۳۶۲۵۸۶۳۶۳۶////۴۴۴۴    ...................................................  بوشهر  

        ××××        ۳۰۶۱۶۲۶۰۳۰۶۱۶۲۶۰۳۰۶۱۶۲۶۰۳۰۶۱۶۲۶۰////۲۲۲۲        ۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱////۷۷۷۷        ۲۶۸۴۳۹۳۶۲۶۸۴۳۹۳۶۲۶۸۴۳۹۳۶۲۶۸۴۳۹۳۶////۴۴۴۴    ...................................................  تهران  

        ۱۲۴۵۴۵۴۵۱۲۴۵۴۵۴۵۱۲۴۵۴۵۴۵۱۲۴۵۴۵۴۵////۵۵۵۵        ۱۲۳۶۳۳۳۳۱۲۳۶۳۳۳۳۱۲۳۶۳۳۳۳۱۲۳۶۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۸۰۳۴۶۸۰۳۴۶۸۰۳۴۶۸۰۳۴۶////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۶۳۳۲۳۶۳۳۲۳۶۳۳۲۳۶۳۳۲۳////۳۳۳۳        ۲۰۳۷۳۷۴۵۲۰۳۷۳۷۴۵۲۰۳۷۳۷۴۵۲۰۳۷۳۷۴۵////۸۸۸۸    ........................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۹۸۳۱۸۷۷۹۸۳۱۸۷۷۹۸۳۱۸۷۷۹۸۳۱۸۷۷////۷۷۷۷        ۶۳۶۵۳۶۳۶۵۳۶۳۶۵۳۶۳۶۵۳////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۴۷۴۶۸۴۷۴۶۸۴۷۴۶۸۴۷۴۶۸////۴۴۴۴        ۲۰۴۶۵۲۵۱۲۰۴۶۵۲۵۱۲۰۴۶۵۲۵۱۲۰۴۶۵۲۵۱////۰۰۰۰     .....................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۲۴۹۹۵۹۵۵۲۴۹۹۵۹۵۵۲۴۹۹۵۹۵۵۲۴۹۹۵۹۵۵////۹۹۹۹        ۸۰۶۳۳۸۰۶۳۳۸۰۶۳۳۸۰۶۳۳////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۵۱۶۴۹۵۱۶۴۹۵۱۶۴۹۵۱۶۴۹////۳۳۳۳        ۳۷۸۷۱۴۶۲۳۷۸۷۱۴۶۲۳۷۸۷۱۴۶۲۳۷۸۷۱۴۶۲////۸۸۸۸    .....................................  رضويخراسان 

        ××××        ۱۵۵۲۹۵۰۷۱۵۵۲۹۵۰۷۱۵۵۲۹۵۰۷۱۵۵۲۹۵۰۷////۱۱۱۱        ۷۶۷۹۷۷۶۷۹۷۷۶۷۹۷۷۶۷۹۷////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۵۶۹۸۹۵۶۹۸۹۵۶۹۸۹۵۶۹۸۹////۹۹۹۹        ۳۳۵۹۸۷۳۵۳۳۵۹۸۷۳۵۳۳۵۹۸۷۳۵۳۳۵۹۸۷۳۵////۲۲۲۲    .....................................  شماليخراسان 

        ۱۵۸۹۶۴۰۷۱۵۸۹۶۴۰۷۱۵۸۹۶۴۰۷۱۵۸۹۶۴۰۷////۲۲۲۲        ۱۷۷۵۷۴۴۰۱۷۷۵۷۴۴۰۱۷۷۵۷۴۴۰۱۷۷۵۷۴۴۰////۲۲۲۲        ۸۵۱۶۲۸۵۱۶۲۸۵۱۶۲۸۵۱۶۲////۳۳۳۳        ۲۳۰۲۵۵۲۵۲۳۰۲۵۵۲۵۲۳۰۲۵۵۲۵۲۳۰۲۵۵۲۵////۹۹۹۹        ××××        ۹۵۱۱۳۹۵۱۱۳۹۵۱۱۳۹۵۱۱۳////۲۲۲۲        ۲۳۵۰۳۸۶۶۲۳۵۰۳۸۶۶۲۳۵۰۳۸۶۶۲۳۵۰۳۸۶۶////۰۰۰۰    .............................................  خوزستان  

        ××××        ۱۱۷۶۱۵۹۸۱۱۷۶۱۵۹۸۱۱۷۶۱۵۹۸۱۱۷۶۱۵۹۸////۸۸۸۸        ۸۵۵۸۱۸۵۵۸۱۸۵۵۸۱۸۵۵۸۱////۸۸۸۸        ۲۹۴۰۲۸۶۶۲۹۴۰۲۸۶۶۲۹۴۰۲۸۶۶۲۹۴۰۲۸۶۶////۲۲۲۲        ××××        ۵۴۵۱۶۵۴۵۱۶۵۴۵۱۶۵۴۵۱۶////۹۹۹۹        ۲۲۵۱۵۵۸۱۲۲۵۱۵۵۸۱۲۲۵۱۵۵۸۱۲۲۵۱۵۵۸۱////۴۴۴۴    ...................................................  زنجان  

        ××××        ۲۰۴۱۰۹۵۸۲۰۴۱۰۹۵۸۲۰۴۱۰۹۵۸۲۰۴۱۰۹۵۸////۹۹۹۹        ۷۹۲۹۸۷۹۲۹۸۷۹۲۹۸۷۹۲۹۸////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۵۲۹۰۲۵۲۹۰۲۵۲۹۰۲۵۲۹۰۲////۷۷۷۷        ۲۷۰۹۱۸۰۰۲۷۰۹۱۸۰۰۲۷۰۹۱۸۰۰۲۷۰۹۱۸۰۰////۴۴۴۴    .................................................  سمنان  

        ۱۰۴۶۴۲۸۵۱۰۴۶۴۲۸۵۱۰۴۶۴۲۸۵۱۰۴۶۴۲۸۵////۷۷۷۷        ۹۴۷۲۲۲۲۹۴۷۲۲۲۲۹۴۷۲۲۲۲۹۴۷۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۹۱۲۹۱۹۱۲۹۱۹۱۲۹۱۹۱۲۹۱////۱۱۱۱        ××××        ۱۸۱۷۲۲۲۲۱۸۱۷۲۲۲۲۱۸۱۷۲۲۲۲۱۸۱۷۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۸۵۴۱۵۸۵۴۱۵۸۵۴۱۵۸۵۴۱۵////۲۲۲۲        ۱۰۰۰۱۸۵۸۱۰۰۰۱۸۵۸۱۰۰۰۱۸۵۸۱۰۰۰۱۸۵۸////۳۳۳۳           .........................  سيستان و بلوچستان 

        ۱۳۲۸۱۸۸۶۱۳۲۸۱۸۸۶۱۳۲۸۱۸۸۶۱۳۲۸۱۸۸۶////۸۸۸۸        ۲۵۵۳۶۲۲۸۲۵۵۳۶۲۲۸۲۵۵۳۶۲۲۸۲۵۵۳۶۲۲۸////۳۳۳۳        ۸۲۵۸۷۸۲۵۸۷۸۲۵۸۷۸۲۵۸۷////۶۶۶۶        ۴۴۶۱۳۰۳۱۴۴۶۱۳۰۳۱۴۴۶۱۳۰۳۱۴۴۶۱۳۰۳۱////۹۹۹۹        ××××        ۶۸۳۱۹۶۸۳۱۹۶۸۳۱۹۶۸۳۱۹////۷۷۷۷        ۳۱۰۰۸۹۸۴۳۱۰۰۸۹۸۴۳۱۰۰۸۹۸۴۳۱۰۰۸۹۸۴////۶۶۶۶    ...................................................  فارس  

        ۸۴۲۶۸۱۸۸۴۲۶۸۱۸۸۴۲۶۸۱۸۸۴۲۶۸۱۸////۲۲۲۲        ۱۴۶۸۶۹۱۲۱۴۶۸۶۹۱۲۱۴۶۸۶۹۱۲۱۴۶۸۶۹۱۲////۱۱۱۱        ۸۵۲۴۷۸۵۲۴۷۸۵۲۴۷۸۵۲۴۷////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۴۹۴۸۵۴۹۴۸۵۴۹۴۸۵۴۹۴۸۵////۰۰۰۰        ۱۹۲۴۸۸۹۲۱۹۲۴۸۸۹۲۱۹۲۴۸۸۹۲۱۹۲۴۸۸۹۲////۲۲۲۲    ...................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۶۷۵۹۴۶۷۵۹۴۶۷۵۹۴۶۷۵۹۴////۶۶۶۶        ۲۹۸۰۱۴۵۲۲۹۸۰۱۴۵۲۲۹۸۰۱۴۵۲۲۹۸۰۱۴۵۲////۳۳۳۳    .........................................................  قم  

        ××××        ۱۷۰۰۳۹۷۸۱۷۰۰۳۹۷۸۱۷۰۰۳۹۷۸۱۷۰۰۳۹۷۸////۸۸۸۸        ۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱////۱۱۱۱        ××××        ۲۸۲۱۴۲۸۵۲۸۲۱۴۲۸۵۲۸۲۱۴۲۸۵۲۸۲۱۴۲۸۵////۷۷۷۷        ۷۱۳۴۰۷۱۳۴۰۷۱۳۴۰۷۱۳۴۰////۵۵۵۵        ۲۷۰۵۱۰۷۰۲۷۰۵۱۰۷۰۲۷۰۵۱۰۷۰۲۷۰۵۱۰۷۰////۸۸۸۸    .............................................  كردستان  

        ۸۳۱۸۷۲۳۸۳۱۸۷۲۳۸۳۱۸۷۲۳۸۳۱۸۷۲۳////۴۴۴۴        ۹۱۱۵۴۹۴۹۱۱۵۴۹۴۹۱۱۵۴۹۴۹۱۱۵۴۹۴////۹۹۹۹        ۸۳۲۴۴۸۳۲۴۴۸۳۲۴۴۸۳۲۴۴////۷۷۷۷        ۱۱۱۵۷۱۴۲۱۱۱۵۷۱۴۲۱۱۱۵۷۱۴۲۱۱۱۵۷۱۴۲////۹۹۹۹        ۱۰۶۹۱۴۸۹۱۰۶۹۱۴۸۹۱۰۶۹۱۴۸۹۱۰۶۹۱۴۸۹////۴۴۴۴        ۷۸۳۹۳۷۸۳۹۳۷۸۳۹۳۷۸۳۹۳////۹۹۹۹        ۱۴۴۹۹۹۷۹۱۴۴۹۹۹۷۹۱۴۴۹۹۹۷۹۱۴۴۹۹۹۷۹////۷۷۷۷    ..................................................  كرمان  

        ۲۰۰۵۰۰۰۰۲۰۰۵۰۰۰۰۲۰۰۵۰۰۰۰۲۰۰۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۳۴۷۶۸۳۴۷۶۸۳۴۷۶۸۳۴۷۶////۲۲۲۲        ۳۲۹۹۶۵۹۸۳۲۹۹۶۵۹۸۳۲۹۹۶۵۹۸۳۲۹۹۶۵۹۸////۶۶۶۶        ۲۸۵۰۰۰۰۰۲۸۵۰۰۰۰۰۲۸۵۰۰۰۰۰۲۸۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۴۰۸۷۰۴۰۸۷۰۴۰۸۷۰۴۰۸////۰۰۰۰        ۳۱۷۴۱۷۳۵۳۱۷۴۱۷۳۵۳۱۷۴۱۷۳۵۳۱۷۴۱۷۳۵////۵۵۵۵    ..............................................  كرمانشاه  

        ۱۳۵۴۲۸۱۵۱۳۵۴۲۸۱۵۱۳۵۴۲۸۱۵۱۳۵۴۲۸۱۵////۷۷۷۷        ۱۰۵۴۵۴۵۴۱۰۵۴۵۴۵۴۱۰۵۴۵۴۵۴۱۰۵۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۹۱۵۳۴۹۱۵۳۴۹۱۵۳۴۹۱۵۳۴////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ۲۱۳۱۴۳۱۴۲۱۳۱۴۳۱۴۲۱۳۱۴۳۱۴۲۱۳۱۴۳۱۴////۳۳۳۳    ..........................  بويراحمد و كهگيلويه

        ۱۸۴۹۷۷۱۶۱۸۴۹۷۷۱۶۱۸۴۹۷۷۱۶۱۸۴۹۷۷۱۶////۹۹۹۹        ۱۵۴۰۷۸۸۵۱۵۴۰۷۸۸۵۱۵۴۰۷۸۸۵۱۵۴۰۷۸۸۵////۹۹۹۹        ۶۸۵۷۲۶۸۵۷۲۶۸۵۷۲۶۸۵۷۲////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۷۹۳۹۷۷۹۳۹۷۷۹۳۹۷۷۹۳۹۷////۹۹۹۹        ۲۵۵۰۴۲۷۰۲۵۵۰۴۲۷۰۲۵۵۰۴۲۷۰۲۵۵۰۴۲۷۰////۲۲۲۲    ................................................  گلستان  

        ××××        ۹۰۱۷۳۷۶۹۰۱۷۳۷۶۹۰۱۷۳۷۶۹۰۱۷۳۷۶////۶۶۶۶        ۷۸۲۵۴۷۸۲۵۴۷۸۲۵۴۷۸۲۵۴////۷۷۷۷        ۳۱۸۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۸۱////۸۸۸۸        ××××        ۷۵۰۳۰۷۵۰۳۰۷۵۰۳۰۷۵۰۳۰////۷۷۷۷        ۱۷۷۹۵۹۹۰۱۷۷۹۵۹۹۰۱۷۷۹۵۹۹۰۱۷۷۹۵۹۹۰////۶۶۶۶    ...................................................  گيالن  

        ۸۱۰۰۹۴۷۸۱۰۰۹۴۷۸۱۰۰۹۴۷۸۱۰۰۹۴۷////۷۷۷۷        ۱۳۱۴۱۳۰۴۱۳۱۴۱۳۰۴۱۳۱۴۱۳۰۴۱۳۱۴۱۳۰۴////۳۳۳۳        ۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۵۱۷۵۷۵۱۷۵۷۵۱۷۵۷۵۱۷۵۷////۸۸۸۸        ۲۱۷۲۰۴۵۴۲۱۷۲۰۴۵۴۲۱۷۲۰۴۵۴۲۱۷۲۰۴۵۴////۵۵۵۵    .................................................  لرستان  

        ××××        ۸۸۰۱۱۰۵۸۸۰۱۱۰۵۸۸۰۱۱۰۵۸۸۰۱۱۰۵////۱۱۱۱        ۸۳۷۴۱۸۳۷۴۱۸۳۷۴۱۸۳۷۴۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۸۱۳۹۶۸۱۳۹۶۸۱۳۹۶۸۱۳۹۶////۸۸۸۸        ۱۸۷۷۳۹۶۲۱۸۷۷۳۹۶۲۱۸۷۷۳۹۶۲۱۸۷۷۳۹۶۲////۶۶۶۶    ..............................................  مازندران  

        ××××        ۲۳۲۱۸۶۷۰۲۳۲۱۸۶۷۰۲۳۲۱۸۶۷۰۲۳۲۱۸۶۷۰////۵۵۵۵        ۸۴۰۴۹۸۴۰۴۹۸۴۰۴۹۸۴۰۴۹////۵۵۵۵        ۴۳۹۱۳۰۴۳۴۳۹۱۳۰۴۳۴۳۹۱۳۰۴۳۴۳۹۱۳۰۴۳////۵۵۵۵        ××××        ۷۰۷۳۴۷۰۷۳۴۷۰۷۳۴۷۰۷۳۴////۴۴۴۴        ۳۳۷۱۵۸۱۹۳۳۷۱۵۸۱۹۳۳۷۱۵۸۱۹۳۳۷۱۵۸۱۹////۹۹۹۹    .................................................  مركزي  

        ۱۰۶۹۵۰۳۱۱۰۶۹۵۰۳۱۱۰۶۹۵۰۳۱۱۰۶۹۵۰۳۱////۱۱۱۱        ××××        ۸۴۴۶۳۸۴۴۶۳۸۴۴۶۳۸۴۴۶۳////۲۲۲۲        ۱۶۲۸۲۵۶۸۱۶۲۸۲۵۶۸۱۶۲۸۲۵۶۸۱۶۲۸۲۵۶۸////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۶۵۱۳۷۲۵۱۶۵۱۳۷۲۵۱۶۵۱۳۷۲۵۱۶۵۱۳۷۲۵////۵۵۵۵     ..............................................  هرمزگان  

        ۱۹۲۳۲۲۷۱۱۹۲۳۲۲۷۱۱۹۲۳۲۲۷۱۱۹۲۳۲۲۷۱////۹۹۹۹        ۱۷۴۵۸۳۴۷۱۷۴۵۸۳۴۷۱۷۴۵۸۳۴۷۱۷۴۵۸۳۴۷////۲۲۲۲        ۸۴۱۲۷۸۴۱۲۷۸۴۱۲۷۸۴۱۲۷////۸۸۸۸        ۲۲۸۶۶۱۴۸۲۲۸۶۶۱۴۸۲۲۸۶۶۱۴۸۲۲۸۶۶۱۴۸////۲۲۲۲        ۲۷۶۶۶۶۶۶۲۷۶۶۶۶۶۶۲۷۶۶۶۶۶۶۲۷۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۷۰۰۳۶۷۰۰۳۶۷۰۰۳۶۷۰۰۳۶////۵۵۵۵        ۲۰۱۰۷۹۱۱۲۰۱۰۷۹۱۱۲۰۱۰۷۹۱۱۲۰۱۰۷۹۱۱////۶۶۶۶    .................................................  همدان  

        ۹۱۰۰۰۰۰۹۱۰۰۰۰۰۹۱۰۰۰۰۰۹۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۱۵۱۵۴۱۲۴۱۵۱۵۴۱۲۴۱۵۱۵۴۱۲۴۱۵۱۵۴۱////۹۹۹۹        ۸۰۱۹۶۸۰۱۹۶۸۰۱۹۶۸۰۱۹۶////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۶۰۶۱۴۶۰۶۱۴۶۰۶۱۴۶۰۶۱۴////۲۲۲۲        ۳۵۳۳۶۲۳۱۳۵۳۳۶۲۳۱۳۵۳۳۶۲۳۱۳۵۳۳۶۲۳۱////۹۹۹۹    ........................................................  يزد  

  

    



  1391در مناطق روستايي كشور  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  56

 

  )ريال(                                                                                      1391: هاي دامي ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از فراورده3

  استان 

  )چرخ نشده(شير 

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

        ۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳////۶۶۶۶        ۹۸۸۸۹۸۸۸۹۸۸۸۹۸۸۸////۶۶۶۶        ۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵////۶۶۶۶        ۸۰۸۷۸۰۸۷۸۰۸۷۸۰۸۷////۱۱۱۱        ۱۱۴۹۳۱۱۴۹۳۱۱۴۹۳۱۱۴۹۳////۲۲۲۲        ۱۵۰۵۱۱۵۰۵۱۱۵۰۵۱۱۵۰۵۱////۶۶۶۶    .....................................  كل كشور          

        ۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳////۴۴۴۴        ۱۵۷۹۱۱۵۷۹۱۱۵۷۹۱۱۵۷۹۱////۸۸۸۸        ۲۰۵۶۴۲۰۵۶۴۲۰۵۶۴۲۰۵۶۴////۲۲۲۲        ۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹////۱۱۱۱        ۱۲۹۶۱۱۲۹۶۱۱۲۹۶۱۱۲۹۶۱////۶۶۶۶        ۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲////۲۲۲۲    ............................................  آذربايجان شرقي  

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۲۲۲۲        ۱۳۲۴۷۱۳۲۴۷۱۳۲۴۷۱۳۲۴۷////۳۳۳۳        ۱۹۵۳۸۱۹۵۳۸۱۹۵۳۸۱۹۵۳۸////۳۳۳۳        ۶۹۲۱۶۹۲۱۶۹۲۱۶۹۲۱////۹۹۹۹        ۱۳۵۸۲۱۳۵۸۲۱۳۵۸۲۱۳۵۸۲////۹۹۹۹        ۱۵۳۳۸۱۵۳۳۸۱۵۳۳۸۱۵۳۳۸////۴۴۴۴    .............................................  آذربايجان غربي  

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۱۱۱        ۱۶۲۵۶۱۶۲۵۶۱۶۲۵۶۱۶۲۵۶////۷۷۷۷        ۱۲۷۱۲۱۲۷۱۲۱۲۷۱۲۱۲۷۱۲////۰۰۰۰        ۶۷۲۴۶۷۲۴۶۷۲۴۶۷۲۴////۶۶۶۶        ۱۴۳۹۲۱۴۳۹۲۱۴۳۹۲۱۴۳۹۲////۴۴۴۴        ۱۳۸۸۵۱۳۸۸۵۱۳۸۸۵۱۳۸۸۵////۱۱۱۱    ..............................................................  اردبيل  

        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۵۵۵۵        ۵۷۴۵۵۷۴۵۵۷۴۵۵۷۴۵////۵۵۵۵        ××××        ۸۷۷۲۸۷۷۲۸۷۷۲۸۷۷۲////۴۴۴۴        ۱۱۰۳۵۱۱۰۳۵۱۱۰۳۵۱۱۰۳۵////۹۹۹۹        ۱۱۷۹۶۱۱۷۹۶۱۱۷۹۶۱۱۷۹۶////۶۶۶۶    ..............................................................  اصفهان 

        ۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳////۲۲۲۲        ۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸۶////۰۰۰۰        ××××        ۸۴۹۲۸۴۹۲۸۴۹۲۸۴۹۲////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۰۷۳۱۲۰۷۳۱۲۰۷۳۱۲۰۷۳////۵۵۵۵    ...................................................................  البرز 

        ۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹////۲۲۲۲        ۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳////۶۶۶۶        ××××        ۸۲۹۹۸۲۹۹۸۲۹۹۸۲۹۹////۰۰۰۰        ××××        ××××    .................................................................  ايالم  

        ۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸////۱۱۱۱        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۴۰۱۱۱۴۰۱۱۱۴۰۱۱۱۴۰۱۱////۱۱۱۱        ××××        ××××    ...............................................................  بوشهر  

        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۹۱۸۶۹۱۸۶۹۱۸۶۹۱۸۶////۱۱۱۱        ××××        ××××    ...............................................................  تهران  

        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۴۴۴۴        ۱۵۴۹۱۱۵۴۹۱۱۵۴۹۱۱۵۴۹۱////۷۷۷۷        ××××        ۸۲۵۳۸۲۵۳۸۲۵۳۸۲۵۳////۱۱۱۱        ××××        ××××    ....................................  چهارمحال و بختياري 

        ۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۳۳۳۳        ۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵////۷۷۷۷        ××××        ۸۵۶۰۸۵۶۰۸۵۶۰۸۵۶۰////۳۳۳۳        ××××        ××××     .................................................  خراسان جنوبي

        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۳۳۳۳        ۴۰۷۶۴۰۷۶۴۰۷۶۴۰۷۶////۹۹۹۹        ××××        ۸۶۷۷۸۶۷۷۸۶۷۷۸۶۷۷////۲۲۲۲        ۱۹۴۶۴۱۹۴۶۴۱۹۴۶۴۱۹۴۶۴////۳۳۳۳        ۲۰۱۷۴۲۰۱۷۴۲۰۱۷۴۲۰۱۷۴////۳۳۳۳    .................................................  خراسان رضوي

        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۴۴۴۴        ۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴////۷۷۷۷        ××××        ۸۱۷۶۸۱۷۶۸۱۷۶۸۱۷۶////۰۰۰۰        ××××        ۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶////۷۷۷۷    .................................................  خراسان شمالي

        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۴۴۴۴        ۵۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱////۵۵۵۵        ۱۱۷۹۰۱۱۷۹۰۱۱۷۹۰۱۱۷۹۰////۴۴۴۴        ۶۹۸۸۶۹۸۸۶۹۸۸۶۹۸۸////۰۰۰۰        ××××        ××××    .........................................................  خوزستان  

        ××××        ۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۹۷۱۷۹۷۱۷۹۷۱۷۹۷۱////۴۴۴۴        ۱۰۸۶۴۱۰۸۶۴۱۰۸۶۴۱۰۸۶۴////۰۰۰۰        ۱۱۱۳۰۱۱۱۳۰۱۱۱۳۰۱۱۱۳۰////۶۶۶۶    ...............................................................  زنجان  

        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۸۹۳۸۸۹۳۸۸۹۳۸۸۹۳۸////۹۹۹۹        ۱۵۹۱۳۱۵۹۱۳۱۵۹۱۳۱۵۹۱۳////۰۰۰۰        ۱۴۵۱۹۱۴۵۱۹۱۴۵۱۹۱۴۵۱۹////۶۶۶۶    .............................................................  سمنان  

        ۳۵۸۳۵۸۳۵۸۳۵۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۶۸۲۵۶۸۲۵۶۸۲۵۶۸۲۵////۳۳۳۳        ۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰////۰۰۰۰        ۸۲۹۶۸۲۹۶۸۲۹۶۸۲۹۶////۷۷۷۷          ....................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸////۶۶۶۶        ۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰////۹۹۹۹        ××××        ۸۰۴۰۸۰۴۰۸۰۴۰۸۰۴۰////۲۲۲۲        ××××        ۱۱۶۸۴۱۱۶۸۴۱۱۶۸۴۱۱۶۸۴////۲۲۲۲    ...............................................................  فارس  

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۳۳۳        ۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۴////۱۱۱۱        ××××        ۸۰۹۵۸۰۹۵۸۰۹۵۸۰۹۵////۹۹۹۹        ۱۰۷۷۱۱۰۷۷۱۱۰۷۷۱۱۰۷۷۱////۸۸۸۸        ۱۰۷۲۱۱۰۷۲۱۱۰۷۲۱۱۰۷۲۱////۴۴۴۴    ...............................................................  قزوين  

        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۶۶۶۶        ۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵////۴۴۴۴        ××××        ۷۹۴۹۷۹۴۹۷۹۴۹۷۹۴۹////۴۴۴۴        ۸۸۸۲۸۸۸۲۸۸۸۲۸۸۸۲////۷۷۷۷        ××××    .....................................................................  قم  

        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۸۸۸۸        ۵۰۹۵۵۰۹۵۵۰۹۵۵۰۹۵////۴۴۴۴        ××××        ۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰////۳۳۳۳        ۶۷۲۶۶۷۲۶۶۷۲۶۶۷۲۶////۳۳۳۳        ۸۸۹۱۸۸۹۱۸۸۹۱۸۸۹۱////۵۵۵۵    .........................................................  كردستان  

        ۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳////۳۳۳۳        ۱۶۸۰۰۱۶۸۰۰۱۶۸۰۰۱۶۸۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۳۰۸۸۳۰۸۸۳۰۸۸۳۰۸////۲۲۲۲        ۱۰۱۶۰۱۰۱۶۰۱۰۱۶۰۱۰۱۶۰////۹۹۹۹        ۱۰۳۲۶۱۰۳۲۶۱۰۳۲۶۱۰۳۲۶////۸۸۸۸    ..............................................................  كرمان  

        ××××        ۸۶۲۴۸۶۲۴۸۶۲۴۸۶۲۴////۱۱۱۱        ××××        ۶۵۸۹۶۵۸۹۶۵۸۹۶۵۸۹////۹۹۹۹        ××××        ××××    ..........................................................  كرمانشاه  

        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۶۶۶۶        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۶۵۲۷۶۵۲۷۶۵۲۷۶۵۲////۰۰۰۰        ××××        ××××    ...................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸////۹۹۹۹        ××××        ۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰////۰۰۰۰    ............................................................  گلستان  

        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۸۸۸۸        ۱۵۶۷۱۱۵۶۷۱۱۵۶۷۱۱۵۶۷۱////۹۹۹۹        ۱۹۷۹۷۱۹۷۹۷۱۹۷۹۷۱۹۷۹۷////۳۳۳۳        ۷۱۴۰۷۱۴۰۷۱۴۰۷۱۴۰////۴۴۴۴        ××××        ××××    ...............................................................  گيالن  

        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۸۸۸۸        ۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹////۰۰۰۰        ××××        ۷۶۶۵۷۶۶۵۷۶۶۵۷۶۶۵////۵۵۵۵        ××××        ××××    .............................................................  لرستان  

        ۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵////۰۰۰۰        ۲۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹////۳۳۳۳        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۵۴۷۷۵۴۷۷۵۴۷۷۵۴۷////۷۷۷۷        ××××        ۱۱۹۸۰۱۱۹۸۰۱۱۹۸۰۱۱۹۸۰////۴۴۴۴    ..........................................................  مازندران  

        ۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷////۲۲۲۲        ۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴////۹۹۹۹        ××××        ۸۷۰۲۸۷۰۲۸۷۰۲۸۷۰۲////۹۹۹۹        ××××        ××××    .............................................................  مركزي  

        ۵۶۵۵۶۵۵۶۵۵۶۵////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵////۴۴۴۴        ××××        ××××     ..........................................................  هرمزگان  

        ××××        ۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱////۲۲۲۲        ××××        ۶۹۷۵۶۹۷۵۶۹۷۵۶۹۷۵////۹۹۹۹        ××××        ××××    .............................................................  همدان  

        ۳۰۹۳۰۹۳۰۹۳۰۹////۱۱۱۱        ۸۳۸۸۸۳۸۸۸۳۸۸۸۳۸۸////۶۶۶۶        ××××        ۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸////۳۳۳۳        ۱۲۷۱۴۱۲۷۱۴۱۲۷۱۴۱۲۷۱۴////۵۵۵۵        ××××    ....................................................................  يزد  



  57  1391در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                          1391: هزينه انواع خدمات ماشيني كشاورزي براي يك هكتارـ متوسط 4

  استان 

  ديسك با تراكتور  شخم با تراكتور

  ديممين ز  آبي مين ز  اغب  ديممين ز  آبيمين ز

        ۲۳۰۱۵۱۲۳۰۱۵۱۲۳۰۱۵۱۲۳۰۱۵۱////۰۰۰۰        ۳۰۹۴۱۱۳۰۹۴۱۱۳۰۹۴۱۱۳۰۹۴۱۱////۱۱۱۱        ۹۲۴۶۵۷۹۲۴۶۵۷۹۲۴۶۵۷۹۲۴۶۵۷////۲۲۲۲        ۴۴۲۰۴۸۴۴۲۰۴۸۴۴۲۰۴۸۴۴۲۰۴۸////۷۷۷۷        ۶۱۵۴۸۲۶۱۵۴۸۲۶۱۵۴۸۲۶۱۵۴۸۲////۷۷۷۷    ........................................................  كل كشور          
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  استان 

  شخم با تيلر  شخم و ديسك با تراكتور
 خرمنكوبيو  درو 

  باغ  زمين زراعي  زمين ديم  زمين آبي  كمباينبا 

        ۷۳۷۲۸۲۷۳۷۲۸۲۷۳۷۲۸۲۷۳۷۲۸۲////۰۰۰۰        ۱۲۵۰۲۷۹۱۲۵۰۲۷۹۱۲۵۰۲۷۹۱۲۵۰۲۷۹////۲۲۲۲        ۶۸۵۲۶۸۶۸۵۲۶۸۶۸۵۲۶۸۶۸۵۲۶۸////۲۲۲۲        ۷۴۰۱۳۳۷۴۰۱۳۳۷۴۰۱۳۳۷۴۰۱۳۳////۱۱۱۱        ۱۱۷۴۹۳۳۱۱۷۴۹۳۳۱۱۷۴۹۳۳۱۱۷۴۹۳۳////۵۵۵۵    ........................................................  كل كشور          

        ۱۳۰۹۲۵۳۱۳۰۹۲۵۳۱۳۰۹۲۵۳۱۳۰۹۲۵۳////۹۹۹۹        ۳۶۰۱۹۹۰۳۶۰۱۹۹۰۳۶۰۱۹۹۰۳۶۰۱۹۹۰////۰۰۰۰        ۱۷۲۹۴۱۱۱۷۲۹۴۱۱۱۷۲۹۴۱۱۱۷۲۹۴۱۱////۸۸۸۸        ۸۰۵۷۸۹۸۰۵۷۸۹۸۰۵۷۸۹۸۰۵۷۸۹////۵۵۵۵        ۱۰۸۱۲۴۶۱۰۸۱۲۴۶۱۰۸۱۲۴۶۱۰۸۱۲۴۶////۶۶۶۶    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۱۱۹۸۹۲۸۱۱۹۸۹۲۸۱۱۹۸۹۲۸۱۱۹۸۹۲۸////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۸۷۲۴۲۰۸۷۲۴۲۰۸۷۲۴۲۰۸۷۲۴۲۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  اردبيل  

        ۱۰۲۳۷۳۶۱۰۲۳۷۳۶۱۰۲۳۷۳۶۱۰۲۳۷۳۶////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  اصفهان 

        ۷۸۷۹۲۱۷۸۷۹۲۱۷۸۷۹۲۱۷۸۷۹۲۱////۹۹۹۹        ۹۶۹۷۲۲۹۶۹۷۲۲۹۶۹۷۲۲۹۶۹۷۲۲////۲۲۲۲        ۴۹۴۴۴۴۴۹۴۴۴۴۴۹۴۴۴۴۴۹۴۴۴۴////۴۴۴۴        ××××        ۱۴۵۲۶۳۱۱۴۵۲۶۳۱۱۴۵۲۶۳۱۱۴۵۲۶۳۱////۶۶۶۶    ...........................................................................................  البرز 

        ۴۹۷۶۶۶۴۹۷۶۶۶۴۹۷۶۶۶۴۹۷۶۶۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................  ايالم  

        ۴۹۵۴۱۶۴۹۵۴۱۶۴۹۵۴۱۶۴۹۵۴۱۶////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  بوشهر  

        ۱۰۲۶۹۰۶۱۰۲۶۹۰۶۱۰۲۶۹۰۶۱۰۲۶۹۰۶////۴۴۴۴        ۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۷۹۵۵۵۶۷۹۵۵۵۶۷۹۵۵۵۶۷۹۵۵۵////۵۵۵۵        ××××        ××××    .......................................................................................  تهران  

        ۱۰۴۲۴۱۱۱۰۴۲۴۱۱۱۰۴۲۴۱۱۱۰۴۲۴۱۱////۷۷۷۷        ۱۳۲۱۸۷۵۱۳۲۱۸۷۵۱۳۲۱۸۷۵۱۳۲۱۸۷۵////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۳۹۲۵۵۵۱۳۹۲۵۵۵۱۳۹۲۵۵۵۱۳۹۲۵۵۵////۰۰۰۰    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۸۷۳۳۵۰۸۷۳۳۵۰۸۷۳۳۵۰۸۷۳۳۵۰////۶۶۶۶        ۶۹۱۰۴۴۶۹۱۰۴۴۶۹۱۰۴۴۶۹۱۰۴۴////۲۲۲۲        ۳۴۳۶۶۲۳۴۳۶۶۲۳۴۳۶۶۲۳۴۳۶۶۲////۷۷۷۷        ۴۸۰۹۵۲۴۸۰۹۵۲۴۸۰۹۵۲۴۸۰۹۵۲////۴۴۴۴        ××××     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ۷۲۱۷۱۶۷۲۱۷۱۶۷۲۱۷۱۶۷۲۱۷۱۶////۹۹۹۹        ۱۴۷۱۵۰۱۱۴۷۱۵۰۱۱۴۷۱۵۰۱۱۴۷۱۵۰۱////۵۵۵۵        ۳۴۴۲۷۶۳۴۴۲۷۶۳۴۴۲۷۶۳۴۴۲۷۶////۷۷۷۷        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان رضوي

        ۴۸۷۶۶۷۴۸۷۶۶۷۴۸۷۶۶۷۴۸۷۶۶۷////۹۹۹۹        ۱۰۷۳۰۳۳۱۰۷۳۰۳۳۱۰۷۳۰۳۳۱۰۷۳۰۳۳////۷۷۷۷        ۶۴۳۴۷۸۶۴۳۴۷۸۶۴۳۴۷۸۶۴۳۴۷۸////۳۳۳۳        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۵۹۲۰۸۲۵۹۲۰۸۲۵۹۲۰۸۲۵۹۲۰۸۲////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  خوزستان  

        ۵۴۷۵۸۶۵۴۷۵۸۶۵۴۷۵۸۶۵۴۷۵۸۶////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  زنجان  

        ۶۸۷۱۲۵۶۸۷۱۲۵۶۸۷۱۲۵۶۸۷۱۲۵////۲۲۲۲        ۱۲۷۸۵۰۴۱۲۷۸۵۰۴۱۲۷۸۵۰۴۱۲۷۸۵۰۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۳۱۳۶۶۹۱۳۱۳۶۶۹۱۳۱۳۶۶۹۱۳۱۳۶۶۹////۱۱۱۱    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۹۱۶۰۴۹۹۱۶۰۴۹۹۱۶۰۴۹۹۱۶۰۴۹////۴۴۴۴          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۸۲۸۷۲۵۸۲۸۷۲۵۸۲۸۷۲۵۸۲۸۷۲۵////۵۵۵۵        ۲۷۷۱۴۲۸۲۷۷۱۴۲۸۲۷۷۱۴۲۸۲۷۷۱۴۲۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  فارس  

        ۸۴۳۴۳۹۸۴۳۴۳۹۸۴۳۴۳۹۸۴۳۴۳۹////۳۳۳۳        ۶۵۲۷۰۴۶۵۲۷۰۴۶۵۲۷۰۴۶۵۲۷۰۴////۸۸۸۸        ۹۹۴۵۰۵۹۹۴۵۰۵۹۹۴۵۰۵۹۹۴۵۰۵////۵۵۵۵        ××××        ۱۵۹۳۳۷۳۱۵۹۳۳۷۳۱۵۹۳۳۷۳۱۵۹۳۳۷۳////۵۵۵۵    .......................................................................................  قزوين  

        ۷۵۵۲۶۵۷۵۵۲۶۵۷۵۵۲۶۵۷۵۵۲۶۵////۸۸۸۸        ۵۷۶۰۰۰۵۷۶۰۰۰۵۷۶۰۰۰۵۷۶۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۷۶۴۴۲۰۷۶۴۴۲۰۷۶۴۴۲۰۷۶۴۴۲۰////۶۶۶۶    .............................................................................................  قم  

        ۵۴۴۷۵۴۵۴۴۷۵۴۵۴۴۷۵۴۵۴۴۷۵۴////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۵۹۹۴۶۵۵۹۹۴۶۵۵۹۹۴۶۵۵۹۹۴۶۵////۲۲۲۲        ۷۲۲۲۲۲۷۲۲۲۲۲۷۲۲۲۲۲۷۲۲۲۲۲////۲۲۲۲    .................................................................................  كردستان  

        ۸۱۴۴۵۹۸۱۴۴۵۹۸۱۴۴۵۹۸۱۴۴۵۹////۴۴۴۴        ۸۰۳۶۷۷۸۰۳۶۷۷۸۰۳۶۷۷۸۰۳۶۷۷////۹۹۹۹        ۷۰۸۶۶۱۷۰۸۶۶۱۷۰۸۶۶۱۷۰۸۶۶۱////۴۴۴۴        ××××        ۱۰۶۱۲۵۵۱۰۶۱۲۵۵۱۰۶۱۲۵۵۱۰۶۱۲۵۵////۱۱۱۱    ......................................................................................  كرمان  

        ۷۰۴۵۴۴۷۰۴۵۴۴۷۰۴۵۴۴۷۰۴۵۴۴////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۲۰۸۳۷۸۲۰۸۳۷۸۲۰۸۳۷۸۲۰۸۳۷////۷۷۷۷    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۷۶۶۸۰۸۷۶۶۸۰۸۷۶۶۸۰۸۷۶۶۸۰۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۷۰۷۸۶۵۷۰۷۸۶۵۷۰۷۸۶۵۷۰۷۸۶۵////۲۲۲۲    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۴۷۳۷۴۵۴۷۳۷۴۵۴۷۳۷۴۵۴۷۳۷۴۵////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۶۶۰۱۶۶۶۶۰۱۶۶۶۶۰۱۶۶۶۶۰۱۶۶////۴۴۴۴        ۱۰۰۶۷۵۲۱۰۰۶۷۵۲۱۰۰۶۷۵۲۱۰۰۶۷۵۲////۲۲۲۲    ....................................................................................  گلستان  

        ۳۹۷۴۶۷۷۳۹۷۴۶۷۷۳۹۷۴۶۷۷۳۹۷۴۶۷۷////۰۰۰۰        ××××        ۳۲۷۳۳۹۹۳۲۷۳۳۹۹۳۲۷۳۳۹۹۳۲۷۳۳۹۹////۰۰۰۰        ۱۹۶۱۵۳۸۱۹۶۱۵۳۸۱۹۶۱۵۳۸۱۹۶۱۵۳۸////۵۵۵۵        ۳۱۲۴۶۵۷۳۱۲۴۶۵۷۳۱۲۴۶۵۷۳۱۲۴۶۵۷////۵۵۵۵    .......................................................................................  گيالن  

        ۷۲۶۱۰۱۷۲۶۱۰۱۷۲۶۱۰۱۷۲۶۱۰۱////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ۸۰۸۳۳۳۸۰۸۳۳۳۸۰۸۳۳۳۸۰۸۳۳۳////۳۳۳۳    .....................................................................................  لرستان  

        ۲۳۴۳۵۳۶۲۳۴۳۵۳۶۲۳۴۳۵۳۶۲۳۴۳۵۳۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۳۰۴۳۲۸۱۳۰۴۳۲۸۱۳۰۴۳۲۸۱۳۰۴۳۲۸////۲۲۲۲        ۱۲۲۲۲۹۷۱۲۲۲۲۹۷۱۲۲۲۲۹۷۱۲۲۲۲۹۷////۰۰۰۰        ۱۸۰۸۲۳۳۱۸۰۸۲۳۳۱۸۰۸۲۳۳۱۸۰۸۲۳۳////۸۸۸۸    ..................................................................................  مازندران  

        ۶۹۶۲۴۷۶۹۶۲۴۷۶۹۶۲۴۷۶۹۶۲۴۷////۰۰۰۰        ۹۲۱۶۶۶۹۲۱۶۶۶۹۲۱۶۶۶۹۲۱۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۳۰۱۸۷۵۱۳۰۱۸۷۵۱۳۰۱۸۷۵۱۳۰۱۸۷۵////۰۰۰۰    .....................................................................................  مركزي  

        ۹۰۵۵۵۰۹۰۵۵۵۰۹۰۵۵۵۰۹۰۵۵۵۰////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ۱۵۲۵۶۴۸۱۵۲۵۶۴۸۱۵۲۵۶۴۸۱۵۲۵۶۴۸////۴۴۴۴     ..................................................................................  هرمزگان  

        ۶۰۱۸۹۶۶۰۱۸۹۶۶۰۱۸۹۶۶۰۱۸۹۶////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۴۸۶۶۶۶۴۸۶۶۶۶۴۸۶۶۶۶۴۸۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۶۹۰۴۷۶۶۹۰۴۷۶۶۹۰۴۷۶۶۹۰۴۷۶////۲۲۲۲    .....................................................................................  همدان  

        ۲۰۳۷۰۵۴۲۰۳۷۰۵۴۲۰۳۷۰۵۴۲۰۳۷۰۵۴////۶۶۶۶        ۱۴۶۳۸۱۵۱۴۶۳۸۱۵۱۴۶۳۸۱۵۱۴۶۳۸۱۵////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  



  59  1391در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                                                          1391: ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر كشاورزي 5

  استان 

  كارگر نشاكار  دروگر غالت  چين كارگر ميوه

  زن   مرد   زن   مرد   زن   مرد 

        ۲۰۹۶۵۴۲۰۹۶۵۴۲۰۹۶۵۴۲۰۹۶۵۴////۸۸۸۸        ۲۱۸۴۷۳۲۱۸۴۷۳۲۱۸۴۷۳۲۱۸۴۷۳////۱۱۱۱        ۲۱۷۰۷۵۲۱۷۰۷۵۲۱۷۰۷۵۲۱۷۰۷۵////۴۴۴۴        ۳۳۶۶۲۰۳۳۶۶۲۰۳۳۶۶۲۰۳۳۶۶۲۰////۴۴۴۴        ۱۶۸۵۴۵۱۶۸۵۴۵۱۶۸۵۴۵۱۶۸۵۴۵////۶۶۶۶        ۲۶۴۵۰۱۲۶۴۵۰۱۲۶۴۵۰۱۲۶۴۵۰۱////۰۰۰۰    ......................................  كل كشور          

        ××××        ۳۸۸۷۵۷۳۸۸۷۵۷۳۸۸۷۵۷۳۸۸۷۵۷////۴۴۴۴        ××××        ۳۶۳۲۴۶۳۶۳۲۴۶۳۶۳۲۴۶۳۶۳۲۴۶////۹۹۹۹        ۲۴۲۲۱۰۲۴۲۲۱۰۲۴۲۲۱۰۲۴۲۲۱۰////۴۴۴۴        ۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲////۳۳۳۳    .............................................  آذربايجان شرقي  

        ۲۵۷۶۹۲۲۵۷۶۹۲۲۵۷۶۹۲۲۵۷۶۹۲////۳۳۳۳        ۲۷۲۵۵۳۲۷۲۵۵۳۲۷۲۵۵۳۲۷۲۵۵۳////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۲۲۹۲۲۷۲۲۹۲۲۷۲۲۹۲۲۷۲۲۹۲۲۷////۶۶۶۶        ۲۴۹۶۷۲۲۴۹۶۷۲۲۴۹۶۷۲۲۴۹۶۷۲////۵۵۵۵    ..............................................  آذربايجان غربي  

        ۱۶۱۰۸۳۱۶۱۰۸۳۱۶۱۰۸۳۱۶۱۰۸۳////۹۹۹۹        ۱۹۵۹۵۲۱۹۵۹۵۲۱۹۵۹۵۲۱۹۵۹۵۲////۴۴۴۴        ××××        ۴۱۴۴۰۶۴۱۴۴۰۶۴۱۴۴۰۶۴۱۴۴۰۶////۸۸۸۸        ۱۹۰۳۷۶۱۹۰۳۷۶۱۹۰۳۷۶۱۹۰۳۷۶////۰۰۰۰        ۲۵۲۵۳۳۲۵۲۵۳۳۲۵۲۵۳۳۲۵۲۵۳۳////۴۴۴۴    ...............................................................  اردبيل  

        ××××        ۴۲۶۰۸۷۴۲۶۰۸۷۴۲۶۰۸۷۴۲۶۰۸۷////۰۰۰۰        ××××        ۳۳۸۲۹۸۳۳۸۲۹۸۳۳۸۲۹۸۳۳۸۲۹۸////۴۴۴۴        ۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸////۱۱۱۱        ۲۸۳۹۳۸۲۸۳۹۳۸۲۸۳۹۳۸۲۸۳۹۳۸////۲۲۲۲    ...............................................................  اصفهان 

        ××××        ۲۴۵۰۰۰۲۴۵۰۰۰۲۴۵۰۰۰۲۴۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۳۳۹۷۲۲۳۳۹۷۲۲۳۳۹۷۲۲۳۳۹۷۲////۶۶۶۶        ۱۸۰۳۶۵۱۸۰۳۶۵۱۸۰۳۶۵۱۸۰۳۶۵////۳۳۳۳        ۲۶۱۶۸۱۲۶۱۶۸۱۲۶۱۶۸۱۲۶۱۶۸۱////۳۳۳۳    ....................................................................  البرز 

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۱۹۰۴۲۰۱۹۰۴۲۰۱۹۰۴۲۰۱۹۰۴////۸۸۸۸        ۲۰۷۲۰۹۲۰۷۲۰۹۲۰۷۲۰۹۲۰۷۲۰۹////۳۳۳۳        ۲۲۴۳۲۴۲۲۴۳۲۴۲۲۴۳۲۴۲۲۴۳۲۴////۳۳۳۳        ۲۳۱۰۸۶۲۳۱۰۸۶۲۳۱۰۸۶۲۳۱۰۸۶////۵۵۵۵    ..................................................................  ايالم  

        ۲۱۸۰۰۵۲۱۸۰۰۵۲۱۸۰۰۵۲۱۸۰۰۵////۴۴۴۴        ۱۸۷۶۷۲۱۸۷۶۷۲۱۸۷۶۷۲۱۸۷۶۷۲////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۲۵۵۱۰۱۲۵۵۱۰۱۲۵۵۱۰۱۲۵۵۱۰۱////۵۵۵۵        ۳۱۵۲۸۴۳۱۵۲۸۴۳۱۵۲۸۴۳۱۵۲۸۴////۱۱۱۱    ................................................................  بوشهر  

        ۱۹۰۸۵۸۱۹۰۸۵۸۱۹۰۸۵۸۱۹۰۸۵۸////۳۳۳۳        ۲۷۷۷۸۱۲۷۷۷۸۱۲۷۷۷۸۱۲۷۷۷۸۱////۰۰۰۰        ۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۹۵۲۴۱۸۹۵۲۴۱۸۹۵۲۴۱۸۹۵۲۴////۰۰۰۰        ۳۰۱۰۱۹۳۰۱۰۱۹۳۰۱۰۱۹۳۰۱۰۱۹////۶۶۶۶    ................................................................  تهران  

        ××××        ۲۸۲۰۳۴۲۸۲۰۳۴۲۸۲۰۳۴۲۸۲۰۳۴////۴۴۴۴        ××××        ۲۷۳۷۳۰۲۷۳۷۳۰۲۷۳۷۳۰۲۷۳۷۳۰////۲۲۲۲        ××××        ۲۶۹۴۱۸۲۶۹۴۱۸۲۶۹۴۱۸۲۶۹۴۱۸////۵۵۵۵    .....................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۱۲۲۶۰۵۱۲۲۶۰۵۱۲۲۶۰۵۱۲۲۶۰۵////۰۰۰۰        ۱۸۵۲۵۰۱۸۵۲۵۰۱۸۵۲۵۰۱۸۵۲۵۰////۰۰۰۰        ۱۰۷۷۲۵۱۰۷۷۲۵۱۰۷۷۲۵۱۰۷۷۲۵////۲۲۲۲        ۱۶۵۲۹۰۱۶۵۲۹۰۱۶۵۲۹۰۱۶۵۲۹۰////۰۰۰۰     ..................................................  خراسان جنوبي

        ۱۲۳۸۵۶۱۲۳۸۵۶۱۲۳۸۵۶۱۲۳۸۵۶////۱۱۱۱        ۱۵۳۵۹۶۱۵۳۵۹۶۱۵۳۵۹۶۱۵۳۵۹۶////۶۶۶۶        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۶۱۶۰۱۸۶۱۶۰۱۸۶۱۶۰۱۸۶۱۶۰////۵۵۵۵        ۱۳۲۳۵۸۱۳۲۳۵۸۱۳۲۳۵۸۱۳۲۳۵۸////۶۶۶۶        ۱۸۷۹۰۲۱۸۷۹۰۲۱۸۷۹۰۲۱۸۷۹۰۲////۱۱۱۱    ..................................................  خراسان رضوي

        ۱۲۲۱۷۳۱۲۲۱۷۳۱۲۲۱۷۳۱۲۲۱۷۳////۱۱۱۱        ۱۹۸۵۱۷۱۹۸۵۱۷۱۹۸۵۱۷۱۹۸۵۱۷////۱۱۱۱        ۱۵۲۶۹۲۱۵۲۶۹۲۱۵۲۶۹۲۱۵۲۶۹۲////۹۹۹۹        ۳۲۳۳۷۸۳۲۳۳۷۸۳۲۳۳۷۸۳۲۳۳۷۸////۹۹۹۹        ۱۴۸۱۷۵۱۴۸۱۷۵۱۴۸۱۷۵۱۴۸۱۷۵////۲۲۲۲        ۲۷۶۱۵۱۲۷۶۱۵۱۲۷۶۱۵۱۲۷۶۱۵۱////۹۹۹۹    ..................................................  خراسان شمالي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۳۷۷۸۶۱۳۷۷۸۶۱۳۷۷۸۶۱۳۷۷۸۶////۹۹۹۹        ۱۹۶۵۵۶۱۹۶۵۵۶۱۹۶۵۵۶۱۹۶۵۵۶////۱۱۱۱    ..........................................................  خوزستان  

        ۳۴۵۰۰۰۳۴۵۰۰۰۳۴۵۰۰۰۳۴۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۵۰۹۴۳۱۵۰۹۴۳۱۵۰۹۴۳۱۵۰۹۴////۳۳۳۳        ۳۲۳۴۲۱۳۲۳۴۲۱۳۲۳۴۲۱۳۲۳۴۲۱////۱۱۱۱        ۳۳۰۰۰۸۳۳۰۰۰۸۳۳۰۰۰۸۳۳۰۰۰۸////۱۱۱۱        ××××        ۳۵۵۲۸۸۳۵۵۲۸۸۳۵۵۲۸۸۳۵۵۲۸۸////۱۱۱۱    ................................................................  زنجان  

        ۱۵۹۱۶۶۱۵۹۱۶۶۱۵۹۱۶۶۱۵۹۱۶۶////۷۷۷۷        ۲۱۴۵۹۷۲۱۴۵۹۷۲۱۴۵۹۷۲۱۴۵۹۷////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۶۸۸۸۴۱۶۸۸۸۴۱۶۸۸۸۴۱۶۸۸۸۴////۳۳۳۳        ۲۴۲۵۹۴۲۴۲۵۹۴۲۴۲۵۹۴۲۴۲۵۹۴////۲۲۲۲    ..............................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۷۱۵۲۱۹۷۱۵۲۱۹۷۱۵۲۱۹۷۱۵۲////۶۶۶۶          .....................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۵۱۸۱۸۱۵۱۸۱۸۱۵۱۸۱۸۱۵۱۸۱۸////۲۲۲۲        ۳۶۶۳۹۶۳۶۶۳۹۶۳۶۶۳۹۶۳۶۶۳۹۶////۸۸۸۸        ××××        ۴۶۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸////۵۵۵۵        ۲۲۵۳۶۶۲۲۵۳۶۶۲۲۵۳۶۶۲۲۵۳۶۶////۴۴۴۴        ۲۶۶۱۳۳۲۶۶۱۳۳۲۶۶۱۳۳۲۶۶۱۳۳////۲۲۲۲    ................................................................  فارس  

        ۲۶۹۳۴۹۲۶۹۳۴۹۲۶۹۳۴۹۲۶۹۳۴۹////۰۰۰۰        ۲۸۱۶۵۱۲۸۱۶۵۱۲۸۱۶۵۱۲۸۱۶۵۱////۸۸۸۸        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۲۱۲۶۳۵۲۱۲۶۳۵۲۱۲۶۳۵۲۱۲۶////۹۹۹۹        ۲۷۸۰۳۴۲۷۸۰۳۴۲۷۸۰۳۴۲۷۸۰۳۴////۹۹۹۹        ۳۲۱۸۴۲۳۲۱۸۴۲۳۲۱۸۴۲۳۲۱۸۴۲////۲۲۲۲    ................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ۳۳۱۲۹۵۳۳۱۲۹۵۳۳۱۲۹۵۳۳۱۲۹۵////۰۰۰۰        ۲۱۲۱۰۸۲۱۲۱۰۸۲۱۲۱۰۸۲۱۲۱۰۸////۶۶۶۶        ۳۴۰۷۲۰۳۴۰۷۲۰۳۴۰۷۲۰۳۴۰۷۲۰////۹۹۹۹    ......................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۳۰۳۷۲۴۳۰۳۷۲۴۳۰۳۷۲۴۳۰۳۷۲۴////۹۹۹۹        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................  كردستان  

        ××××        ۱۷۶۸۹۰۱۷۶۸۹۰۱۷۶۸۹۰۱۷۶۸۹۰////۸۸۸۸        ۱۸۰۹۷۷۱۸۰۹۷۷۱۸۰۹۷۷۱۸۰۹۷۷////۰۰۰۰        ۱۹۲۴۳۵۱۹۲۴۳۵۱۹۲۴۳۵۱۹۲۴۳۵////۷۷۷۷        ۱۷۱۲۸۲۱۷۱۲۸۲۱۷۱۲۸۲۱۷۱۲۸۲////۲۲۲۲        ۲۲۳۶۴۶۲۲۳۶۴۶۲۲۳۶۴۶۲۲۳۶۴۶////۸۸۸۸    ...............................................................  كرمان  

        ۱۷۵۰۰۰۱۷۵۰۰۰۱۷۵۰۰۰۱۷۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۹۶۸۲۱۸۹۶۸۲۱۸۹۶۸۲۱۸۹۶۸۲////۵۵۵۵        ۲۰۲۶۸۱۲۰۲۶۸۱۲۰۲۶۸۱۲۰۲۶۸۱////۰۰۰۰        ۲۰۲۶۴۵۲۰۲۶۴۵۲۰۲۶۴۵۲۰۲۶۴۵////۵۵۵۵        ۲۳۱۳۷۲۲۳۱۳۷۲۲۳۱۳۷۲۲۳۱۳۷۲////۳۳۳۳        ۲۳۵۴۰۷۲۳۵۴۰۷۲۳۵۴۰۷۲۳۵۴۰۷////۱۱۱۱    ...........................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۱۸۸۸۲۷۱۸۸۸۲۷۱۸۸۸۲۷۱۸۸۸////۷۷۷۷    ....................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۰۴۶۴۴۱۰۴۶۴۴۱۰۴۶۴۴۱۰۴۶۴۴////۴۴۴۴        ۱۵۲۹۷۸۱۵۲۹۷۸۱۵۲۹۷۸۱۵۲۹۷۸////۳۳۳۳        ۱۰۵۱۸۱۱۰۵۱۸۱۱۰۵۱۸۱۱۰۵۱۸۱////۰۰۰۰        ۱۷۱۴۴۵۱۷۱۴۴۵۱۷۱۴۴۵۱۷۱۴۴۵////۹۹۹۹        ۱۰۴۸۵۴۱۰۴۸۵۴۱۰۴۸۵۴۱۰۴۸۵۴////۲۲۲۲        ۱۵۱۶۲۲۱۵۱۶۲۲۱۵۱۶۲۲۱۵۱۶۲۲////۸۸۸۸    .............................................................  گلستان  

        ۴۲۷۴۹۱۴۲۷۴۹۱۴۲۷۴۹۱۴۲۷۴۹۱////۴۴۴۴        ××××        ۳۶۸۷۱۹۳۶۸۷۱۹۳۶۸۷۱۹۳۶۸۷۱۹////۹۹۹۹        ۴۴۸۷۲۷۴۴۸۷۲۷۴۴۸۷۲۷۴۴۸۷۲۷////۵۵۵۵        ۲۵۷۷۵۵۲۵۷۷۵۵۲۵۷۷۵۵۲۵۷۷۵۵////۵۵۵۵        ۳۱۴۴۲۷۳۱۴۴۲۷۳۱۴۴۲۷۳۱۴۴۲۷////۰۰۰۰    ................................................................  گيالن  

        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۴۱۱۷۳۱۴۱۱۷۳۱۴۱۱۷۳۱۴۱۱۷////۶۶۶۶        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲////۶۶۶۶        ۲۲۴۸۱۵۲۲۴۸۱۵۲۲۴۸۱۵۲۲۴۸۱۵////۹۹۹۹    ..............................................................  لرستان  

        ۳۰۱۴۷۳۳۰۱۴۷۳۳۰۱۴۷۳۳۰۱۴۷۳////۴۴۴۴        ۴۰۹۱۷۸۴۰۹۱۷۸۴۰۹۱۷۸۴۰۹۱۷۸////۳۳۳۳        ۲۹۲۱۴۷۲۹۲۱۴۷۲۹۲۱۴۷۲۹۲۱۴۷////۸۸۸۸        ۳۸۱۹۸۴۳۸۱۹۸۴۳۸۱۹۸۴۳۸۱۹۸۴////۲۲۲۲        ۲۲۰۲۷۱۲۲۰۲۷۱۲۲۰۲۷۱۲۲۰۲۷۱////۱۱۱۱        ۲۷۷۱۰۸۲۷۷۱۰۸۲۷۷۱۰۸۲۷۷۱۰۸////۳۳۳۳    ...........................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ۲۶۷۶۴۷۲۶۷۶۴۷۲۶۷۶۴۷۲۶۷۶۴۷////۱۱۱۱        ۱۵۲۸۳۰۱۵۲۸۳۰۱۵۲۸۳۰۱۵۲۸۳۰////۲۲۲۲        ۲۷۱۲۷۷۲۷۱۲۷۷۲۷۱۲۷۷۲۷۱۲۷۷////۰۰۰۰    ..............................................................  مركزي  

        ۱۰۳۳۳۶۱۰۳۳۳۶۱۰۳۳۳۶۱۰۳۳۳۶////۲۲۲۲        ۱۵۸۱۱۱۱۵۸۱۱۱۱۵۸۱۱۱۱۵۸۱۱۱////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۱۱۲۲۶۲۱۱۲۲۶۲۱۱۲۲۶۲۱۱۲۲۶۲////۶۶۶۶        ۱۸۲۱۴۲۱۸۲۱۴۲۱۸۲۱۴۲۱۸۲۱۴۲////۰۰۰۰     ...........................................................  هرمزگان  

        ۲۲۴۳۴۷۲۲۴۳۴۷۲۲۴۳۴۷۲۲۴۳۴۷////۸۸۸۸        ۲۵۴۱۳۱۲۵۴۱۳۱۲۵۴۱۳۱۲۵۴۱۳۱////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۲۲۳۰۱۱۲۲۳۰۱۱۲۲۳۰۱۱۲۲۳۰۱۱////۱۱۱۱        ۲۷۸۰۲۰۲۷۸۰۲۰۲۷۸۰۲۰۲۷۸۰۲۰////۱۱۱۱    ..............................................................  همدان  

        ۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۱۴۶۴۲۰۱۴۶۴۲۰۱۴۶۴۲۰۱۴۶۴////۳۳۳۳        ××××        ۲۸۳۵۰۴۲۸۳۵۰۴۲۸۳۵۰۴۲۸۳۵۰۴////۲۲۲۲        ۲۲۲۲۹۹۲۲۲۲۹۹۲۲۲۲۹۹۲۲۲۲۹۹////۳۳۳۳        ۲۶۱۹۵۴۲۶۱۹۵۴۲۶۱۹۵۴۲۶۱۹۵۴////۱۱۱۱    .....................................................................  يزد  

  

   



  1391در مناطق روستايي كشور  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  60

 

  )ريال(                                                                           )                  دنباله( 1391: ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر كشاورزي 5

  استان 

  كار كار و تنك كارگر وجين
كارگر نهركش و 

  مرزبند مرد 

  )مرد(زن  كارگر بيل
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        ۲۶۱۰۱۶۲۶۱۰۱۶۲۶۱۰۱۶۲۶۱۰۱۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۱۶۴۶۸۹۱۶۴۶۸۹۱۶۴۶۸۹۱۶۴۶۸۹////۹۹۹۹        ۲۶۱۵۸۹۲۶۱۵۸۹۲۶۱۵۸۹۲۶۱۵۸۹////۶۶۶۶    ........................................................................................  اردبيل  

        ۲۸۳۸۶۹۲۸۳۸۶۹۲۸۳۸۶۹۲۸۳۸۶۹////۲۲۲۲        ۳۶۸۵۸۵۳۶۸۵۸۵۳۶۸۵۸۵۳۶۸۵۸۵////۳۳۳۳        ۳۲۶۳۸۴۳۲۶۳۸۴۳۲۶۳۸۴۳۲۶۳۸۴////۴۴۴۴        ××××        ۳۲۳۰۶۲۳۲۳۰۶۲۳۲۳۰۶۲۳۲۳۰۶۲////۶۶۶۶    ........................................................................................  اصفهان 

        ۳۰۳۳۴۵۳۰۳۳۴۵۳۰۳۳۴۵۳۰۳۳۴۵////۹۹۹۹        ۳۰۲۳۵۸۳۰۲۳۵۸۳۰۲۳۵۸۳۰۲۳۵۸////۵۵۵۵        ××××        ۲۱۶۶۶۶۲۱۶۶۶۶۲۱۶۶۶۶۲۱۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۲۵۶۰۶۰۲۵۶۰۶۰۲۵۶۰۶۰۲۵۶۰۶۰////۶۶۶۶    .............................................................................................  البرز 

        ××××        ۲۳۹۷۳۷۲۳۹۷۳۷۲۳۹۷۳۷۲۳۹۷۳۷////۷۷۷۷        ۲۴۲۰۵۰۲۴۲۰۵۰۲۴۲۰۵۰۲۴۲۰۵۰////۱۱۱۱        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................................................  ايالم  

        ۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۷۶۱۷۰۱۷۶۱۷۰۱۷۶۱۷۰۱۷۶۱۷۰////۲۲۲۲        ××××    .........................................................................................  بوشهر  

        ۲۷۸۲۶۳۲۷۸۲۶۳۲۷۸۲۶۳۲۷۸۲۶۳////۱۱۱۱        ××××        ۲۵۲۷۷۷۲۵۲۷۷۷۲۵۲۷۷۷۲۵۲۷۷۷////۸۸۸۸        ۱۸۷۲۲۷۱۸۷۲۲۷۱۸۷۲۲۷۱۸۷۲۲۷////۰۰۰۰        ۲۹۳۶۵۶۲۹۳۶۵۶۲۹۳۶۵۶۲۹۳۶۵۶////۹۹۹۹    .........................................................................................  تهران  

        ۲۴۹۵۱۶۲۴۹۵۱۶۲۴۹۵۱۶۲۴۹۵۱۶////۷۷۷۷        ۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    ..............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۱۸۱۰۹۲۱۸۱۰۹۲۱۸۱۰۹۲۱۸۱۰۹۲////۳۳۳۳        ۱۹۷۵۰۰۱۹۷۵۰۰۱۹۷۵۰۰۱۹۷۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۴۶۴۵۸۱۴۶۴۵۸۱۴۶۴۵۸۱۴۶۴۵۸////۳۳۳۳        ۱۹۶۷۶۹۱۹۶۷۶۹۱۹۶۷۶۹۱۹۶۷۶۹////۲۲۲۲     ...........................................................................  خراسان جنوبي

        ۲۱۲۰۶۱۲۱۲۰۶۱۲۱۲۰۶۱۲۱۲۰۶۱////۳۳۳۳        ۱۷۲۰۵۳۱۷۲۰۵۳۱۷۲۰۵۳۱۷۲۰۵۳////۶۶۶۶        ۱۶۴۶۱۱۱۶۴۶۱۱۱۶۴۶۱۱۱۶۴۶۱۱////۹۹۹۹        ۱۲۲۶۰۷۱۲۲۶۰۷۱۲۲۶۰۷۱۲۲۶۰۷////۳۳۳۳        ۱۷۳۸۵۰۱۷۳۸۵۰۱۷۳۸۵۰۱۷۳۸۵۰////۶۶۶۶    ...........................................................................  رضويخراسان 

        ۲۷۸۰۶۸۲۷۸۰۶۸۲۷۸۰۶۸۲۷۸۰۶۸////۳۳۳۳        ۱۹۹۷۵۶۱۹۹۷۵۶۱۹۹۷۵۶۱۹۹۷۵۶////۲۲۲۲        ۲۶۱۱۱۰۲۶۱۱۱۰۲۶۱۱۱۰۲۶۱۱۱۰////۹۹۹۹        ۱۲۶۷۸۰۱۲۶۷۸۰۱۲۶۷۸۰۱۲۶۷۸۰////۷۷۷۷        ۲۰۶۵۲۱۲۰۶۵۲۱۲۰۶۵۲۱۲۰۶۵۲۱////۲۲۲۲    ...........................................................................  خراسان شمالي

        ۱۳۶۶۰۷۱۳۶۶۰۷۱۳۶۶۰۷۱۳۶۶۰۷////۱۱۱۱        ۲۰۹۳۳۴۲۰۹۳۳۴۲۰۹۳۳۴۲۰۹۳۳۴////۴۴۴۴        ۲۱۸۶۱۳۲۱۸۶۱۳۲۱۸۶۱۳۲۱۸۶۱۳////۷۷۷۷        ۱۳۷۹۴۶۱۳۷۹۴۶۱۳۷۹۴۶۱۳۷۹۴۶////۰۰۰۰        ۱۷۹۳۷۲۱۷۹۳۷۲۱۷۹۳۷۲۱۷۹۳۷۲////۲۲۲۲    ...................................................................................  خوزستان  

        ۳۸۲۹۵۸۳۸۲۹۵۸۳۸۲۹۵۸۳۸۲۹۵۸////۵۵۵۵        ××××        ۲۸۴۳۵۹۲۸۴۳۵۹۲۸۴۳۵۹۲۸۴۳۵۹////۰۰۰۰        ۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۹۶۱۲۳۱۹۶۱۲۳۱۹۶۱۲۳۱۹۶۱۲////۶۶۶۶    .........................................................................................  زنجان  

        ۲۲۹۱۵۳۲۲۹۱۵۳۲۲۹۱۵۳۲۲۹۱۵۳////۱۱۱۱        ۲۸۳۱۸۹۲۸۳۱۸۹۲۸۳۱۸۹۲۸۳۱۸۹////۰۰۰۰        ۲۳۲۰۲۰۲۳۲۰۲۰۲۳۲۰۲۰۲۳۲۰۲۰////۸۸۸۸        ۱۲۸۸۱۱۱۲۸۸۱۱۱۲۸۸۱۱۱۲۸۸۱۱////۳۳۳۳        ۱۹۴۷۰۳۱۹۴۷۰۳۱۹۴۷۰۳۱۹۴۷۰۳////۴۴۴۴    .......................................................................................  سمنان  

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۵۲۸۸۱۹۵۲۸۸۱۹۵۲۸۸۱۹۵۲۸۸////۷۷۷۷        ۱۶۶۹۳۸۱۶۶۹۳۸۱۶۶۹۳۸۱۶۶۹۳۸////۳۳۳۳        ××××        ۱۷۶۴۲۸۱۷۶۴۲۸۱۷۶۴۲۸۱۷۶۴۲۸////۶۶۶۶          ..............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲////۰۰۰۰        ۳۰۳۶۱۱۳۰۳۶۱۱۳۰۳۶۱۱۳۰۳۶۱۱////۵۵۵۵        ۲۷۲۵۵۶۲۷۲۵۵۶۲۷۲۵۵۶۲۷۲۵۵۶////۷۷۷۷        ۲۴۵۱۷۱۲۴۵۱۷۱۲۴۵۱۷۱۲۴۵۱۷۱////۴۴۴۴        ۲۵۲۶۵۸۲۵۲۶۵۸۲۵۲۶۵۸۲۵۲۶۵۸////۳۳۳۳    .........................................................................................  فارس  

        ۳۲۶۳۹۰۳۲۶۳۹۰۳۲۶۳۹۰۳۲۶۳۹۰////۱۱۱۱        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۲۹۳۹۳۰۲۹۳۹۳۰۲۹۳۹۳۰۲۹۳۹////۵۵۵۵        ۳۰۷۹۶۸۳۰۷۹۶۸۳۰۷۹۶۸۳۰۷۹۶۸////۳۳۳۳    .........................................................................................  قزوين  

        ۳۲۰۳۱۸۳۲۰۳۱۸۳۲۰۳۱۸۳۲۰۳۱۸////۲۲۲۲        ۳۱۶۶۲۲۳۱۶۶۲۲۳۱۶۶۲۲۳۱۶۶۲۲////۲۲۲۲        ××××        ۲۰۵۲۳۸۲۰۵۲۳۸۲۰۵۲۳۸۲۰۵۲۳۸////۱۱۱۱        ۳۰۶۶۱۰۳۰۶۶۱۰۳۰۶۶۱۰۳۰۶۶۱۰////۲۲۲۲    ...............................................................................................  قم  

        ۲۷۱۴۲۸۲۷۱۴۲۸۲۷۱۴۲۸۲۷۱۴۲۸////۶۶۶۶        ××××        ۲۳۱۹۶۷۲۳۱۹۶۷۲۳۱۹۶۷۲۳۱۹۶۷////۲۲۲۲        ۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۸۰۰۰۲۰۸۰۰۰۲۰۸۰۰۰۲۰۸۰۰۰////۰۰۰۰    ...................................................................................  كردستان  

        ۲۳۵۵۳۲۲۳۵۵۳۲۲۳۵۵۳۲۲۳۵۵۳۲////۴۴۴۴        ۲۳۹۵۱۲۲۳۹۵۱۲۲۳۹۵۱۲۲۳۹۵۱۲////۷۷۷۷        ۲۰۶۰۰۴۲۰۶۰۰۴۲۰۶۰۰۴۲۰۶۰۰۴////۰۰۰۰        ۱۴۷۹۱۸۱۴۷۹۱۸۱۴۷۹۱۸۱۴۷۹۱۸////۲۲۲۲        ۱۸۷۷۵۰۱۸۷۷۵۰۱۸۷۷۵۰۱۸۷۷۵۰////۱۱۱۱    ........................................................................................  كرمان  

        ۲۹۲۴۷۱۲۹۲۴۷۱۲۹۲۴۷۱۲۹۲۴۷۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۱۸۸۵۹۲۱۸۸۵۹۲۱۸۸۵۹۲۱۸۸۵۹////۷۷۷۷        ۲۲۳۸۴۶۲۲۳۸۴۶۲۲۳۸۴۶۲۲۳۸۴۶////۲۲۲۲    ....................................................................................  كرمانشاه  

        ۲۸۵۲۲۷۲۸۵۲۲۷۲۸۵۲۲۷۲۸۵۲۲۷////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۲۷۹۰۱۶۲۷۹۰۱۶۲۷۹۰۱۶۲۷۹۰////۷۷۷۷        ۱۰۰۴۲۸۱۰۰۴۲۸۱۰۰۴۲۸۱۰۰۴۲۸////۲۲۲۲        ۱۴۸۶۳۷۱۴۸۶۳۷۱۴۸۶۳۷۱۴۸۶۳۷////۷۷۷۷    ......................................................................................  گلستان  

        ۳۱۳۵۶۷۳۱۳۵۶۷۳۱۳۵۶۷۳۱۳۵۶۷////۴۴۴۴        ۳۶۷۸۸۶۳۶۷۸۸۶۳۶۷۸۸۶۳۶۷۸۸۶////۵۵۵۵        ۴۳۶۱۹۱۴۳۶۱۹۱۴۳۶۱۹۱۴۳۶۱۹۱////۴۴۴۴        ۴۱۲۸۰۱۴۱۲۸۰۱۴۱۲۸۰۱۴۱۲۸۰۱////۶۶۶۶        ××××    .........................................................................................  گيالن  

        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۴۸۲۶۱۷۴۸۲۶۱۷۴۸۲۶۱۷۴۸۲۶////۳۳۳۳        ۲۵۷۲۲۲۲۵۷۲۲۲۲۵۷۲۲۲۲۵۷۲۲۲////۲۲۲۲    .......................................................................................  لرستان  

        ۲۸۹۲۲۰۲۸۹۲۲۰۲۸۹۲۲۰۲۸۹۲۲۰////۸۸۸۸        ××××        ۳۷۴۵۴۷۳۷۴۵۴۷۳۷۴۵۴۷۳۷۴۵۴۷////۸۸۸۸        ۲۵۶۴۷۷۲۵۶۴۷۷۲۵۶۴۷۷۲۵۶۴۷۷////۲۲۲۲        ۳۳۳۶۲۰۳۳۳۶۲۰۳۳۳۶۲۰۳۳۳۶۲۰////۵۵۵۵    ....................................................................................  مازندران  

        ۲۸۵۹۵۴۲۸۵۹۵۴۲۸۵۹۵۴۲۸۵۹۵۴////۵۵۵۵        ۲۶۳۷۷۹۲۶۳۷۷۹۲۶۳۷۷۹۲۶۳۷۷۹////۵۵۵۵        ۲۹۵۸۷۱۲۹۵۸۷۱۲۹۵۸۷۱۲۹۵۸۷۱////۶۶۶۶        ۲۴۶۰۵۲۲۴۶۰۵۲۲۴۶۰۵۲۲۴۶۰۵۲////۶۶۶۶        ۲۷۰۷۶۱۲۷۰۷۶۱۲۷۰۷۶۱۲۷۰۷۶۱////۵۵۵۵    .......................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××     ....................................................................................  هرمزگان  

        ۲۵۷۴۷۰۲۵۷۴۷۰۲۵۷۴۷۰۲۵۷۴۷۰////۵۵۵۵        ۲۶۶۰۸۸۲۶۶۰۸۸۲۶۶۰۸۸۲۶۶۰۸۸////۴۴۴۴        ۲۵۳۶۸۱۲۵۳۶۸۱۲۵۳۶۸۱۲۵۳۶۸۱////۰۰۰۰        ××××        ۲۵۰۳۹۷۲۵۰۳۹۷۲۵۰۳۹۷۲۵۰۳۹۷////۶۶۶۶    .......................................................................................  همدان  

        ۲۹۹۲۵۹۲۹۹۲۵۹۲۹۹۲۵۹۲۹۹۲۵۹////۶۶۶۶        ۲۲۵۹۲۴۲۲۵۹۲۴۲۲۵۹۲۴۲۲۵۹۲۴////۱۱۱۱        ۲۴۱۲۰۷۲۴۱۲۰۷۲۴۱۲۰۷۲۴۱۲۰۷////۵۵۵۵        ××××        ۱۹۴۳۸۷۱۹۴۳۸۷۱۹۴۳۸۷۱۹۴۳۸۷////۰۰۰۰    ..............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ××××        ۴۴۲۰۴۴۲۰۴۴۲۰۴۴۲۰////۲۲۲۲        ۴۲۶۲۴۲۶۲۴۲۶۲۴۲۶۲////۵۵۵۵        ۴۳۶۱۴۳۶۱۴۳۶۱۴۳۶۱////۹۹۹۹    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۴۶۹۴۴۶۹۴۴۶۹۴۴۶۹۴////۳۳۳۳        ××××        ۴۶۹۴۴۶۹۴۴۶۹۴۴۶۹۴////۳۳۳۳    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۴۵۰۱۴۵۰۱۴۵۰۱۴۵۰۱////۹۹۹۹        ××××        ۴۵۰۱۴۵۰۱۴۵۰۱۴۵۰۱////۹۹۹۹    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۴۳۷۰۴۳۷۰۴۳۷۰۴۳۷۰////۸۸۸۸        ××××        ۴۳۷۰۴۳۷۰۴۳۷۰۴۳۷۰////۸۸۸۸    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۴۶۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸////۷۷۷۷        ۴۴۸۴۴۴۸۴۴۴۸۴۴۴۸۴////۳۳۳۳        ۴۶۶۲۴۶۶۲۴۶۶۲۴۶۶۲////۰۰۰۰    ......................................................................................  اصفهان 
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        ××××        ××××        ۲۱۶۸۰۲۱۶۸۰۲۱۶۸۰۲۱۶۸۰////۳۳۳۳        ۱۲۹۱۴۱۲۹۱۴۱۲۹۱۴۱۲۹۱۴////۳۳۳۳        ۲۰۳۵۸۲۰۳۵۸۲۰۳۵۸۲۰۳۵۸////۷۷۷۷    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱////۳۳۳۳        ××××        ۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱////۳۳۳۳    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۲۰۳۷۸۲۰۳۷۸۲۰۳۷۸۲۰۳۷۸////۱۱۱۱        ××××        ۲۰۳۷۸۲۰۳۷۸۲۰۳۷۸۲۰۳۷۸////۱۱۱۱    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۲۷۷۹۵۲۷۷۹۵۲۷۷۹۵۲۷۷۹۵////۳۳۳۳        ××××        ۲۷۷۹۵۲۷۷۹۵۲۷۷۹۵۲۷۷۹۵////۳۳۳۳    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱////۶۶۶۶        ××××        ۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱////۶۶۶۶    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ۱۵۰۵۸۱۵۰۵۸۱۵۰۵۸۱۵۰۵۸////۸۸۸۸        ۱۵۰۵۸۱۵۰۵۸۱۵۰۵۸۱۵۰۵۸////۸۸۸۸    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۳۵۹۱۰۳۵۹۱۰۳۵۹۱۰۳۵۹////۰۰۰۰        ۱۱۳۲۳۱۱۳۲۳۱۱۳۲۳۱۱۳۲۳////۴۴۴۴    .........................................................................................  ايالم  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۲۱۶۸۶۲۱۶۸۶۲۱۶۸۶۲۱۶۸۶////۷۷۷۷        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۵۲۲۲۰۵۲۲۲۰۵۲۲۲۰۵۲۲////۴۴۴۴    ........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ۱۹۴۰۵۱۹۴۰۵۱۹۴۰۵۱۹۴۰۵////۶۶۶۶        ××××        ۱۹۴۰۵۱۹۴۰۵۱۹۴۰۵۱۹۴۰۵////۶۶۶۶    ........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ××××        ۱۹۹۴۵۱۹۹۴۵۱۹۹۴۵۱۹۹۴۵////۱۱۱۱        ۱۰۳۲۰۱۰۳۲۰۱۰۳۲۰۱۰۳۲۰////۰۰۰۰        ۱۴۳۷۷۱۴۳۷۷۱۴۳۷۷۱۴۳۷۷////۶۶۶۶    .......................................................................................  زنجان  

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

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

        ××××        ××××        ۲۰۸۶۳۲۰۸۶۳۲۰۸۶۳۲۰۸۶۳////۰۰۰۰        ۱۰۰۳۷۱۰۰۳۷۱۰۰۳۷۱۰۰۳۷////۰۰۰۰        ۲۰۶۷۳۲۰۶۷۳۲۰۶۷۳۲۰۶۷۳////۸۸۸۸    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۲۴۸۱۸۲۴۸۱۸۲۴۸۱۸۲۴۸۱۸////۱۱۱۱        ××××        ۲۴۸۱۸۲۴۸۱۸۲۴۸۱۸۲۴۸۱۸////۱۱۱۱    .......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ××××        ۲۱۳۶۴۲۱۳۶۴۲۱۳۶۴۲۱۳۶۴////۱۱۱۱        ××××        ۲۱۳۶۴۲۱۳۶۴۲۱۳۶۴۲۱۳۶۴////۱۱۱۱    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰////۴۴۴۴        ۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰۱۴۰۴۰////۴۴۴۴    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۲۲۴۵۴۲۲۴۵۴۲۲۴۵۴۲۲۴۵۴////۷۷۷۷        ۱۸۰۱۰۱۸۰۱۰۱۸۰۱۰۱۸۰۱۰////۹۹۹۹        ۲۲۱۴۹۲۲۱۴۹۲۲۱۴۹۲۲۱۴۹////۶۶۶۶    ..................................................................................  كرمانشاه  

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

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

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

        ××××        ××××        ۲۳۹۷۸۲۳۹۷۸۲۳۹۷۸۲۳۹۷۸////۸۸۸۸        ××××        ۲۳۹۷۸۲۳۹۷۸۲۳۹۷۸۲۳۹۷۸////۸۸۸۸    .....................................................................................  لرستان  

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

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

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

        ××××        ××××        ۲۰۸۷۱۲۰۸۷۱۲۰۸۷۱۲۰۸۷۱////۰۰۰۰        ××××        ۲۰۸۷۱۲۰۸۷۱۲۰۸۷۱۲۰۸۷۱////۰۰۰۰    .....................................................................................  همدان  
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        ××××        ۳۹۸۸۳۳۹۸۸۳۳۹۸۸۳۳۹۸۸۳////۷۷۷۷        ۲۳۶۷۳۲۳۶۷۳۲۳۶۷۳۲۳۶۷۳////۵۵۵۵        ××××        ۳۲۴۱۳۳۲۴۱۳۳۲۴۱۳۳۲۴۱۳////۸۸۸۸    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ××××        ۳۲۷۲۰۳۲۷۲۰۳۲۷۲۰۳۲۷۲۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۲۷۲۰۳۲۷۲۰۳۲۷۲۰۳۲۷۲۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  اردبيل  

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

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

        ××××        ۲۶۵۳۸۲۶۵۳۸۲۶۵۳۸۲۶۵۳۸////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۲۶۵۳۸۲۶۵۳۸۲۶۵۳۸۲۶۵۳۸////۵۵۵۵    .........................................................................................  ايالم  

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

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

        ××××        ۲۸۱۳۶۲۸۱۳۶۲۸۱۳۶۲۸۱۳۶////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۸۱۳۶۲۸۱۳۶۲۸۱۳۶۲۸۱۳۶////۳۳۳۳    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ۳۰۵۵۱۳۰۵۵۱۳۰۵۵۱۳۰۵۵۱////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۳۰۵۵۱۳۰۵۵۱۳۰۵۵۱۳۰۵۵۱////۴۴۴۴    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۳۴۶۹۳۳۴۶۹۳۳۴۶۹۳۳۴۶۹۳////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۳۴۶۹۳۳۴۶۹۳۳۴۶۹۳۳۴۶۹۳////۶۶۶۶    .......................................................................................  زنجان  

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

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

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

        ××××        ××××        ۳۵۴۶۱۳۵۴۶۱۳۵۴۶۱۳۵۴۶۱////۵۵۵۵        ××××        ۳۵۴۶۱۳۵۴۶۱۳۵۴۶۱۳۵۴۶۱////۵۵۵۵    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۲۹۴۰۶۲۹۴۰۶۲۹۴۰۶۲۹۴۰۶////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۹۴۰۶۲۹۴۰۶۲۹۴۰۶۲۹۴۰۶////۳۳۳۳    .............................................................................................  قم  

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

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

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

        ××××        ۲۸۵۰۰۲۸۵۰۰۲۸۵۰۰۲۸۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۸۵۰۰۲۸۵۰۰۲۸۵۰۰۲۸۵۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

        ××××        ۳۰۵۵۳۳۰۵۵۳۳۰۵۵۳۳۰۵۵۳////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۳۰۵۵۳۳۰۵۵۳۳۰۵۵۳۳۰۵۵۳////۲۲۲۲    .....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۰۶۹۳۰۰۶۹۳۰۰۶۹۳۰۰۶۹////۲۲۲۲    .....................................................................................  مركزي  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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        ××××        ۲۶۵۲۲۲۶۵۲۲۲۶۵۲۲۲۶۵۲۲////۵۵۵۵        ۲۲۲۳۷۲۲۲۳۷۲۲۲۳۷۲۲۲۳۷////۴۴۴۴        ××××        ۲۶۳۷۰۲۶۳۷۰۲۶۳۷۰۲۶۳۷۰////۱۱۱۱    ........................................................  كل كشور          

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

        ××××        ××××        ۲۲۷۶۹۲۲۷۶۹۲۲۷۶۹۲۲۷۶۹////۲۲۲۲        ××××        ۲۲۷۶۹۲۲۷۶۹۲۲۷۶۹۲۲۷۶۹////۲۲۲۲    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۲۳۰۳۰۲۳۰۳۰۲۳۰۳۰۲۳۰۳۰////۳۳۳۳        ××××        ۲۳۰۳۰۲۳۰۳۰۲۳۰۳۰۲۳۰۳۰////۳۳۳۳    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲////۴۴۴۴    ......................................................................................  اصفهان 

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

        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................  ايالم  

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

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

        ××××        ۲۷۹۳۵۲۷۹۳۵۲۷۹۳۵۲۷۹۳۵////۱۱۱۱        ۲۸۸۷۳۲۸۸۷۳۲۸۸۷۳۲۸۸۷۳////۲۲۲۲        ××××        ۲۸۰۱۲۲۸۰۱۲۲۸۰۱۲۲۸۰۱۲////۶۶۶۶    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۷۵۰۲۳۷۵۰۲۳۷۵۰۲۳۷۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۳۹۴۴۲۳۹۴۴۲۳۹۴۴۲۳۹۴۴////۴۴۴۴    ........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ۲۶۷۷۶۲۶۷۷۶۲۶۷۷۶۲۶۷۷۶////۳۳۳۳        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۶۷۶۶۲۶۷۶۶۲۶۷۶۶۲۶۷۶۶////۴۴۴۴    .......................................................................................  زنجان  

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

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

        ××××        ۲۳۱۰۵۲۳۱۰۵۲۳۱۰۵۲۳۱۰۵////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۳۱۰۵۲۳۱۰۵۲۳۱۰۵۲۳۱۰۵////۳۳۳۳    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۵۳۰۶۲۵۳۰۶۲۵۳۰۶۲۵۳۰۶////۱۱۱۱        ۱۹۰۰۷۱۹۰۰۷۱۹۰۰۷۱۹۰۰۷////۹۹۹۹        ××××        ۲۰۲۰۸۲۰۲۰۸۲۰۲۰۸۲۰۲۰۸////۸۸۸۸    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۳۱۱۶۶۳۱۱۶۶۳۱۱۶۶۳۱۱۶۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۳۱۱۶۶۳۱۱۶۶۳۱۱۶۶۳۱۱۶۶////۷۷۷۷    .............................................................................................  قم  

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

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

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

        ××××        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

        ××××        ۲۷۴۹۶۲۷۴۹۶۲۷۴۹۶۲۷۴۹۶////۷۷۷۷        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۷۴۸۸۲۷۴۸۸۲۷۴۸۸۲۷۴۸۸////۳۳۳۳    .....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۲۷۱۰۳۲۷۱۰۳۲۷۱۰۳۲۷۱۰۳////۲۲۲۲        ۲۹۷۵۰۲۹۷۵۰۲۹۷۵۰۲۹۷۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۷۱۲۴۲۷۱۲۴۲۷۱۲۴۲۷۱۲۴////۲۲۲۲    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ۱۸۷۷۲۱۸۷۷۲۱۸۷۷۲۱۸۷۷۲////۹۹۹۹        ××××        ۱۸۷۷۲۱۸۷۷۲۱۸۷۷۲۱۸۷۷۲////۹۹۹۹    .....................................................................................  همدان  

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

        ××××        ۳۴۸۸۸۳۴۸۸۸۳۴۸۸۸۳۴۸۸۸////۲۲۲۲        ۳۵۹۷۵۳۵۹۷۵۳۵۹۷۵۳۵۹۷۵////۴۴۴۴        ××××        ۳۴۹۰۲۳۴۹۰۲۳۴۹۰۲۳۴۹۰۲////۶۶۶۶    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۳۴۱۶۱۳۴۱۶۱۳۴۱۶۱۳۴۱۶۱////۳۳۳۳        ۳۸۰۰۰۳۸۰۰۰۳۸۰۰۰۳۸۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۶۹۷۴۳۶۹۷۴۳۶۹۷۴۳۶۹۷۴////۱۱۱۱    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ××××        ۲۸۲۸۱۲۸۲۸۱۲۸۲۸۱۲۸۲۸۱////۸۸۸۸        ××××        ۲۸۲۸۱۲۸۲۸۱۲۸۲۸۱۲۸۲۸۱////۸۸۸۸    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۳۳۸۰۹۳۳۸۰۹۳۳۸۰۹۳۳۸۰۹////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۳۳۸۰۹۳۳۸۰۹۳۳۸۰۹۳۳۸۰۹////۵۵۵۵    ...........................................................................................  البرز 

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

        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۹۲۶۴۲۹۲۶۴۲۹۲۶۴۲۹۲۶۴////۷۷۷۷    .........................................................................................  ايالم  

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

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

        ××××        ۳۳۶۶۲۳۳۶۶۲۳۳۶۶۲۳۳۶۶۲////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۳۳۶۶۲۳۳۶۶۲۳۳۶۶۲۳۳۶۶۲////۸۸۸۸    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ۳۹۰۳۶۳۹۰۳۶۳۹۰۳۶۳۹۰۳۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۳۹۰۳۶۳۹۰۳۶۳۹۰۳۶۳۹۰۳۶////۷۷۷۷    .......................................................................................  زنجان  

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

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

        ××××        ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۳۵۹۴۳۳۵۹۴۳۳۵۹۴۳۳۵۹۴۳////۱۱۱۱        ××××        ۳۵۹۴۳۳۵۹۴۳۳۵۹۴۳۳۵۹۴۳////۱۱۱۱    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۳۹۸۶۹۳۹۸۶۹۳۹۸۶۹۳۹۸۶۹////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۳۹۸۶۹۳۹۸۶۹۳۹۸۶۹۳۹۸۶۹////۶۶۶۶    .............................................................................................  قم  

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

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

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

        ××××        ۳۳۴۱۸۳۳۴۱۸۳۳۴۱۸۳۳۴۱۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۳۳۴۱۸۳۳۴۱۸۳۳۴۱۸۳۳۴۱۸////۶۶۶۶    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

        ××××        ××××        ۳۰۹۰۹۳۰۹۰۹۳۰۹۰۹۳۰۹۰۹////۱۱۱۱        ××××        ۳۰۹۰۹۳۰۹۰۹۳۰۹۰۹۳۰۹۰۹////۱۱۱۱    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۳۵۵۹۴۳۵۵۹۴۳۵۵۹۴۳۵۵۹۴////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۳۵۵۹۴۳۵۵۹۴۳۵۵۹۴۳۵۵۹۴////۱۱۱۱    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۲۸۳۰۷۲۸۳۰۷۲۸۳۰۷۲۸۳۰۷////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۲۸۳۰۷۲۸۳۰۷۲۸۳۰۷۲۸۳۰۷////۷۷۷۷    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۳۵۳۴۳۳۵۳۴۳۳۵۳۴۳۳۵۳۴۳////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۳۵۳۴۳۳۵۳۴۳۳۵۳۴۳۳۵۳۴۳////۹۹۹۹    .....................................................................................  مركزي  

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

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

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

        ××××        ۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴////۴۴۴۴        ۱۹۲۶۹۱۹۲۶۹۱۹۲۶۹۱۹۲۶۹////۲۲۲۲        ۱۷۴۹۴۱۷۴۹۴۱۷۴۹۴۱۷۴۹۴////۸۸۸۸        ۱۸۹۷۶۱۸۹۷۶۱۸۹۷۶۱۸۹۷۶////۷۷۷۷    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۱۶۲۷۳۱۶۲۷۳۱۶۲۷۳۱۶۲۷۳////۸۸۸۸        ××××        ۱۶۲۷۳۱۶۲۷۳۱۶۲۷۳۱۶۲۷۳////۸۸۸۸    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۲۱۸۴۶۲۱۸۴۶۲۱۸۴۶۲۱۸۴۶////۲۲۲۲        ××××        ۲۱۸۴۶۲۱۸۴۶۲۱۸۴۶۲۱۸۴۶////۲۲۲۲    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۱۹۱۵۵۱۹۱۵۵۱۹۱۵۵۱۹۱۵۵////۲۲۲۲        ۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۶۴۱۱۸۶۴۱۱۸۶۴۱۱۸۶۴۱////۴۴۴۴    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴////۴۴۴۴        ۲۰۴۲۱۲۰۴۲۱۲۰۴۲۱۲۰۴۲۱////۹۹۹۹        ××××        ۱۹۷۹۴۱۹۷۹۴۱۹۷۹۴۱۹۷۹۴////۵۵۵۵    ......................................................................................  اصفهان 

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

        ××××        ××××        ۲۰۱۴۸۲۰۱۴۸۲۰۱۴۸۲۰۱۴۸////۱۱۱۱        ۱۷۵۵۸۱۷۵۵۸۱۷۵۵۸۱۷۵۵۸////۱۱۱۱        ۱۹۸۰۴۱۹۸۰۴۱۹۸۰۴۱۹۸۰۴////۷۷۷۷    .........................................................................................  ايالم  

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

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

        ××××        ××××        ۲۳۰۷۴۲۳۰۷۴۲۳۰۷۴۲۳۰۷۴////۱۱۱۱        ۱۸۳۹۶۱۸۳۹۶۱۸۳۹۶۱۸۳۹۶////۲۲۲۲        ۲۱۷۵۵۲۱۷۵۵۲۱۷۵۵۲۱۷۵۵////۳۳۳۳    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷////۰۰۰۰        ××××        ۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷////۰۰۰۰    ........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ××××        ۱۸۳۹۶۱۸۳۹۶۱۸۳۹۶۱۸۳۹۶////۶۶۶۶        ××××        ۱۸۳۹۶۱۸۳۹۶۱۸۳۹۶۱۸۳۹۶////۶۶۶۶    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۱۴۸۴۲۱۴۸۴۲۱۴۸۴۲۱۴۸۴۲////۱۱۱۱        ××××        ۱۴۸۴۲۱۴۸۴۲۱۴۸۴۲۱۴۸۴۲////۱۱۱۱    .....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۲۱۸۴۰۲۱۸۴۰۲۱۸۴۰۲۱۸۴۰////۳۳۳۳        ۲۲۴۰۰۲۲۴۰۰۲۲۴۰۰۲۲۴۰۰////۰۰۰۰        ۲۱۸۵۸۲۱۸۵۸۲۱۸۵۸۲۱۸۵۸////۶۶۶۶    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۲۷۰۲۷۲۷۰۲۷۲۷۰۲۷۲۷۰۲۷////۰۰۰۰        ××××        ۲۷۰۲۷۲۷۰۲۷۲۷۰۲۷۲۷۰۲۷////۰۰۰۰    .......................................................................................  قزوين  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶////۷۷۷۷        ۱۹۶۱۷۱۹۶۱۷۱۹۶۱۷۱۹۶۱۷////۰۰۰۰        ۱۹۲۵۹۱۹۲۵۹۱۹۲۵۹۱۹۲۵۹////۹۹۹۹    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ۱۸۰۶۲۱۸۰۶۲۱۸۰۶۲۱۸۰۶۲////۵۵۵۵        ۱۶۵۱۳۱۶۵۱۳۱۶۵۱۳۱۶۵۱۳////۹۹۹۹        ۱۷۱۱۶۱۷۱۱۶۱۷۱۱۶۱۷۱۱۶////۸۸۸۸    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

        ××××        ××××        ۱۴۴۱۹۱۴۴۱۹۱۴۴۱۹۱۴۴۱۹////۴۴۴۴        ××××        ۱۴۴۱۹۱۴۴۱۹۱۴۴۱۹۱۴۴۱۹////۴۴۴۴    .....................................................................................  لرستان  

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

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

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

        ××××        ××××        ۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷////۸۸۸۸        ××××        ۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷////۸۸۸۸    .....................................................................................  همدان  

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

        ××××        ۱۳۲۰۴۱۳۲۰۴۱۳۲۰۴۱۳۲۰۴////۳۳۳۳        ۱۰۶۳۱۱۰۶۳۱۱۰۶۳۱۱۰۶۳۱////۳۳۳۳        ××××        ۱۱۲۹۳۱۱۲۹۳۱۱۲۹۳۱۱۲۹۳////۲۲۲۲    ........................................................  كل كشور          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۲۰۲۳۵۲۰۲۳۵۲۰۲۳۵۲۰۲۳۵////۳۳۳۳        ۱۸۳۰۹۱۸۳۰۹۱۸۳۰۹۱۸۳۰۹////۱۱۱۱        ××××        ۱۸۸۷۱۱۸۸۷۱۱۸۸۷۱۱۸۸۷۱////۲۲۲۲    ........................................................................  خراسان شمالي

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

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

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

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

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

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

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

        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................................................  كردستان  

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

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

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

        ××××        ۸۷۲۷۸۷۲۷۸۷۲۷۸۷۲۷////۳۳۳۳        ۷۲۲۵۷۲۲۵۷۲۲۵۷۲۲۵////۸۸۸۸        ××××        ۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸////۵۵۵۵    ....................................................................................  گلستان  

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

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

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

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

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

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

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

  



  69  1391در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                                 1391ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در فصول و سال 14

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۳۰۸۵۳۰۸۵۳۰۸۵۳۰۸۵////۱۱۱۱        ۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳////۳۳۳۳        ۵۲۷۰۵۲۷۰۵۲۷۰۵۲۷۰////۵۵۵۵        ۴۷۴۵۴۷۴۵۴۷۴۵۴۷۴۵////۲۲۲۲    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶////۱۱۱۱        ××××        ۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶////۱۱۱۱    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴////۲۲۲۲        ××××        ۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴////۲۲۲۲    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰۵۹////۰۰۰۰        ××××        ۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰۵۹////۰۰۰۰    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۶۶۴۳۶۶۴۳۶۶۴۳۶۶۴۳////۵۵۵۵        ××××        ۶۶۴۳۶۶۴۳۶۶۴۳۶۶۴۳////۵۵۵۵    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰////۳۳۳۳        ××××        ۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰////۳۳۳۳    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ۵۲۵۳۵۲۵۳۵۲۵۳۵۲۵۳////۸۸۸۸        ××××        ۵۴۰۸۵۴۰۸۵۴۰۸۵۴۰۸////۷۷۷۷        ۵۳۹۰۵۳۹۰۵۳۹۰۵۳۹۰////۴۴۴۴    .........................................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ××××        ۳۸۵۴۳۸۵۴۳۸۵۴۳۸۵۴////۷۷۷۷        ۳۸۵۴۳۸۵۴۳۸۵۴۳۸۵۴////۷۷۷۷    .......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ××××        ۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶////۸۸۸۸        ۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶////۸۸۸۸    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................  چهارمحال و بختياري 
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        ××××        ××××        ۳۵۶۹۳۵۶۹۳۵۶۹۳۵۶۹////۹۹۹۹        ××××        ۳۵۶۹۳۵۶۹۳۵۶۹۳۵۶۹////۹۹۹۹    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴////۵۵۵۵        ××××        ۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴////۵۵۵۵    .......................................................................................  گيالن  

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

        ××××        ××××        ۳۹۹۹۳۹۹۹۳۹۹۹۳۹۹۹////۵۵۵۵        ××××        ۳۹۹۹۳۹۹۹۳۹۹۹۳۹۹۹////۵۵۵۵    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸////۸۸۸۸        ××××        ۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸۱۸۷۸////۸۸۸۸    .....................................................................................  مركزي  

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹////۰۰۰۰        ۲۷۲۸۲۷۲۸۲۷۲۸۲۷۲۸////۴۴۴۴     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷////۲۲۲۲        ××××        ۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷////۲۲۲۲    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۲۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶////۸۸۸۸        ××××        ۲۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶////۸۸۸۸    ............................................................................................  يزد  
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        ۱۰۵۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵۱۰////۵۵۵۵        ۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹////۸۸۸۸        ۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴////۴۴۴۴        ۶۸۴۵۶۸۴۵۶۸۴۵۶۸۴۵////۸۸۸۸        ۷۷۶۰۷۷۶۰۷۷۶۰۷۷۶۰////۸۸۸۸    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۵۵۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶////۵۵۵۵        ۶۷۱۴۶۷۱۴۶۷۱۴۶۷۱۴////۳۳۳۳        ۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲۱////۷۷۷۷    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۴۳////۹۹۹۹        ××××        ۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۴۳////۹۹۹۹    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۶۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸////۶۶۶۶        ××××        ۶۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸////۶۶۶۶    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۵۹۶۸۵۹۶۸۵۹۶۸۵۹۶۸////۴۴۴۴        ۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷۴////۴۴۴۴        ۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳////۴۴۴۴    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۸۲۰۳۸۲۰۳۸۲۰۳۸۲۰۳////۱۱۱۱        ۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۲۳۳۸۲۳۳۸۲۳۳۸۲۳۳////۶۶۶۶    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ۵۹۸۰۵۹۸۰۵۹۸۰۵۹۸۰////۵۵۵۵        ۹۷۲۶۹۷۲۶۹۷۲۶۹۷۲۶////۰۰۰۰        ۵۵۳۵۵۵۳۵۵۵۳۵۵۵۳۵////۶۶۶۶        ۵۷۳۸۵۷۳۸۵۷۳۸۵۷۳۸////۹۹۹۹    .........................................................................................  ايالم  

        ××××        ۲۵۸۴۲۵۸۴۲۵۸۴۲۵۸۴////۶۶۶۶        ××××        ۱۵۷۸۱۵۷۸۱۵۷۸۱۵۷۸////۱۱۱۱        ۲۰۸۵۲۰۸۵۲۰۸۵۲۰۸۵////۳۳۳۳    .......................................................................................  بوشهر  

        ۲۳۷۰۲۲۳۷۰۲۲۳۷۰۲۲۳۷۰۲////۷۷۷۷        ۹۳۸۹۹۳۸۹۹۳۸۹۹۳۸۹////۲۲۲۲        ۸۳۲۲۸۳۲۲۸۳۲۲۸۳۲۲////۵۵۵۵        ۹۶۶۳۹۶۶۳۹۶۶۳۹۶۶۳////۸۸۸۸        ۱۰۶۴۹۱۰۶۴۹۱۰۶۴۹۱۰۶۴۹////۹۹۹۹    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱////۷۷۷۷        ××××        ۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱////۷۷۷۷    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۶۴۴۸۶۴۴۸۶۴۴۸۶۴۴////۴۴۴۴        ۹۲۴۳۹۲۴۳۹۲۴۳۹۲۴۳////۲۲۲۲        ۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷////۵۵۵۵     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷////۹۹۹۹        ××××        ۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷////۹۹۹۹    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۶۹۹۵۶۹۹۵۶۹۹۵۶۹۹۵////۵۵۵۵        ۶۳۸۸۶۳۸۸۶۳۸۸۶۳۸۸////۸۸۸۸        ××××        ۶۴۴۴۶۴۴۴۶۴۴۴۶۴۴۴////۵۵۵۵    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶۵////۸۸۸۸        ۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰////۶۶۶۶        ۳۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹////۹۹۹۹        ۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲۱////۳۳۳۳        ۴۰۶۲۴۰۶۲۴۰۶۲۴۰۶۲////۶۶۶۶    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ۷۰۹۵۷۰۹۵۷۰۹۵۷۰۹۵////۵۵۵۵        ××××        ۷۰۹۵۷۰۹۵۷۰۹۵۷۰۹۵////۵۵۵۵    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۶۹۷۶۶۹۷۶۶۹۷۶۶۹۷۶////۴۴۴۴        ۱۱۰۷۶۱۱۰۷۶۱۱۰۷۶۱۱۰۷۶////۹۹۹۹        ۸۲۴۶۸۲۴۶۸۲۴۶۸۲۴۶////۶۶۶۶    .....................................................................................  سمنان  

        ۹۹۷۱۹۹۷۱۹۹۷۱۹۹۷۱////۵۵۵۵        ۷۸۶۵۷۸۶۵۷۸۶۵۷۸۶۵////۵۵۵۵        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۵۱۶۶۵۱۶۶۵۱۶۶۵۱۶////۲۲۲۲        ۷۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶////۶۶۶۶          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵////۵۵۵۵        ۱۰۵۱۶۱۰۵۱۶۱۰۵۱۶۱۰۵۱۶////۷۷۷۷        ××××        ۹۳۰۴۹۳۰۴۹۳۰۴۹۳۰۴////۵۵۵۵    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۶۷۷۷۶۷۷۷۶۷۷۷۶۷۷۷////۵۵۵۵        ۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰۵۷۶۰////۶۶۶۶        ××××        ۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵////۱۱۱۱    .......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ××××        ۸۸۸۱۸۸۸۱۸۸۸۱۸۸۸۱////۸۸۸۸        ××××        ۸۸۸۱۸۸۸۱۸۸۸۱۸۸۸۱////۸۸۸۸    .................................................................................  كردستان  

        ۷۵۵۲۷۵۵۲۷۵۵۲۷۵۵۲////۵۵۵۵        ۷۶۱۶۷۶۱۶۷۶۱۶۷۶۱۶////۶۶۶۶        ۴۳۶۸۴۳۶۸۴۳۶۸۴۳۶۸////۳۳۳۳        ۴۹۰۴۴۹۰۴۴۹۰۴۴۹۰۴////۷۷۷۷        ۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲////۸۸۸۸    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۶۴۲۸۶۴۲۸۶۴۲۸۶۴۲۸////۶۶۶۶        ۸۶۹۵۸۶۹۵۸۶۹۵۸۶۹۵////۷۷۷۷        ۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱////۰۰۰۰    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۴۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶////۵۵۵۵        ۶۳۳۶۶۳۳۶۶۳۳۶۶۳۳۶////۴۴۴۴        ۶۷۸۹۶۷۸۹۶۷۸۹۶۷۸۹////۵۵۵۵        ۵۷۳۹۵۷۳۹۵۷۳۹۵۷۳۹////۹۹۹۹    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵////۳۳۳۳        ××××        ۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵////۳۳۳۳    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۱۰۱۲۶۱۰۱۲۶۱۰۱۲۶۱۰۱۲۶////۰۰۰۰        ۱۱۱۳۷۱۱۱۳۷۱۱۱۳۷۱۱۱۳۷////۵۵۵۵        ۱۰۲۵۹۱۰۲۵۹۱۰۲۵۹۱۰۲۵۹////۵۵۵۵    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۶۲۷۷۶۲۷۷۶۲۷۷۶۲۷۷////۰۰۰۰        ۷۰۳۱۷۰۳۱۷۰۳۱۷۰۳۱////۱۱۱۱        ۳۰۸۷۳۰۸۷۳۰۸۷۳۰۸۷////۶۶۶۶        ۶۶۱۹۶۶۱۹۶۶۱۹۶۶۱۹////۳۳۳۳    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ۶۸۷۶۶۸۷۶۶۸۷۶۶۸۷۶////۰۰۰۰        ۶۹۳۴۶۹۳۴۶۹۳۴۶۹۳۴////۵۵۵۵        ۶۸۸۳۶۸۸۳۶۸۸۳۶۸۸۳////۹۹۹۹    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۹۸۴۷۹۸۴۷۹۸۴۷۹۸۴۷////۳۳۳۳        ۱۰۳۳۸۱۰۳۳۸۱۰۳۳۸۱۰۳۳۸////۷۷۷۷        ۹۶۰۷۹۶۰۷۹۶۰۷۹۶۰۷////۰۰۰۰        ۹۸۶۷۹۸۶۷۹۸۶۷۹۸۶۷////۱۱۱۱    .....................................................................................  مركزي  

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴۳۲////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲////۵۵۵۵     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ۶۸۷۱۶۸۷۱۶۸۷۱۶۸۷۱////۲۲۲۲        ××××        ۶۸۷۱۶۸۷۱۶۸۷۱۶۸۷۱////۲۲۲۲    .....................................................................................  همدان  

        ۱۷۳۵۴۱۷۳۵۴۱۷۳۵۴۱۷۳۵۴////۹۹۹۹        ۶۴۵۶۶۴۵۶۶۴۵۶۶۴۵۶////۰۰۰۰        ۶۱۳۵۶۱۳۵۶۱۳۵۶۱۳۵////۶۶۶۶        ۶۷۹۵۶۷۹۵۶۷۹۵۶۷۹۵////۵۵۵۵        ۸۷۵۳۸۷۵۳۸۷۵۳۸۷۵۳////۰۰۰۰    ............................................................................................  يزد  
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        ××××        ۱۴۱۶۳۱۴۱۶۳۱۴۱۶۳۱۴۱۶۳////۲۲۲۲        ۱۱۹۱۴۱۱۹۱۴۱۱۹۱۴۱۱۹۱۴////۵۵۵۵        ۱۹۳۸۴۱۹۳۸۴۱۹۳۸۴۱۹۳۸۴////۳۳۳۳        ۱۲۰۹۷۱۲۰۹۷۱۲۰۹۷۱۲۰۹۷////۱۱۱۱    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۱۴۷۱۳۱۴۷۱۳۱۴۷۱۳۱۴۷۱۳////۵۵۵۵        ۱۰۵۵۰۱۰۵۵۰۱۰۵۵۰۱۰۵۵۰////۴۴۴۴        ۱۱۸۰۸۱۱۸۰۸۱۱۸۰۸۱۱۸۰۸////۵۵۵۵        ۱۱۷۵۲۱۱۷۵۲۱۱۷۵۲۱۱۷۵۲////۱۱۱۱    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۵۵۵۸۵۵۵۸۵۵۵۸۵۵۵۸////۶۶۶۶        ××××        ۵۵۵۸۵۵۵۸۵۵۵۸۵۵۵۸////۶۶۶۶    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۸۳۳۲۸۳۳۲۸۳۳۲۸۳۳۲////۸۸۸۸        ××××        ۸۳۳۲۸۳۳۲۸۳۳۲۸۳۳۲////۸۸۸۸    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۷۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰۲////۲۲۲۲        ××××        ۷۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰۲////۲۲۲۲    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹////۵۵۵۵        ××××        ۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹////۵۵۵۵    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ۸۹۵۳۸۹۵۳۸۹۵۳۸۹۵۳////۰۰۰۰        ××××        ۸۹۵۳۸۹۵۳۸۹۵۳۸۹۵۳////۰۰۰۰    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۱۱۹۲۷۱۱۹۲۷۱۱۹۲۷۱۱۹۲۷////۷۷۷۷        ۶۳۰۶۶۳۰۶۶۳۰۶۶۳۰۶////۳۳۳۳        ××××        ۷۹۹۷۷۹۹۷۷۹۹۷۷۹۹۷////۸۸۸۸    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۱۲۸۴۰۱۲۸۴۰۱۲۸۴۰۱۲۸۴۰////۴۴۴۴        ××××        ۱۲۸۴۰۱۲۸۴۰۱۲۸۴۰۱۲۸۴۰////۴۴۴۴    ........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ۱۱۵۷۱۱۱۵۷۱۱۱۵۷۱۱۱۵۷۱////۷۷۷۷        ۱۵۱۷۳۱۵۱۷۳۱۵۱۷۳۱۵۱۷۳////۶۶۶۶        ۱۱۶۰۹۱۱۶۰۹۱۱۶۰۹۱۱۶۰۹////۶۶۶۶    ........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ××××        ۹۰۲۷۹۰۲۷۹۰۲۷۹۰۲۷////۵۵۵۵        ۹۵۹۷۹۵۹۷۹۵۹۷۹۵۹۷////۵۵۵۵        ۹۰۶۲۹۰۶۲۹۰۶۲۹۰۶۲////۹۹۹۹    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۱۰۲۵۸۱۰۲۵۸۱۰۲۵۸۱۰۲۵۸////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۲۵۸۱۰۲۵۸۱۰۲۵۸۱۰۲۵۸////۰۰۰۰    .....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۱۰۰۷۳۱۰۰۷۳۱۰۰۷۳۱۰۰۷۳////۷۷۷۷        ××××        ۱۰۰۷۳۱۰۰۷۳۱۰۰۷۳۱۰۰۷۳////۷۷۷۷    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۱۰۳۹۰۱۰۳۹۰۱۰۳۹۰۱۰۳۹۰////۵۵۵۵        ××××        ۱۰۳۹۰۱۰۳۹۰۱۰۳۹۰۱۰۳۹۰////۵۵۵۵    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۳۵۳۴۱۳۵۳۴۱۳۵۳۴۱۳۵۳۴////۴۴۴۴        ××××        ۱۳۵۳۴۱۳۵۳۴۱۳۵۳۴۱۳۵۳۴////۴۴۴۴    .............................................................................................  قم  

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

        ××××        ××××        ۱۳۹۲۳۱۳۹۲۳۱۳۹۲۳۱۳۹۲۳////۹۹۹۹        ××××        ۱۳۹۲۳۱۳۹۲۳۱۳۹۲۳۱۳۹۲۳////۹۹۹۹    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲////۰۰۰۰        ××××        ۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲////۰۰۰۰    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۱۵۷۱۴۱۵۷۱۴۱۵۷۱۴۱۵۷۱۴////۳۳۳۳        ۱۰۳۶۷۱۰۳۶۷۱۰۳۶۷۱۰۳۶۷////۱۱۱۱        ××××        ۱۲۰۰۸۱۲۰۰۸۱۲۰۰۸۱۲۰۰۸////۸۸۸۸    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۱۰۷۷۱۱۰۷۷۱۱۰۷۷۱۱۰۷۷۱////۷۷۷۷        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۷۴۹۱۵۷۴۹۱۵۷۴۹۱۵۷۴۹////۰۰۰۰    ....................................................................................  گلستان  

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

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

        ××××        ××××        ۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶////۳۳۳۳        ××××        ۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶////۳۳۳۳    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۱۲۶۶۱۱۲۶۶۱۱۲۶۶۱۱۲۶۶۱////۶۶۶۶        ××××        ۱۲۶۶۱۱۲۶۶۱۱۲۶۶۱۱۲۶۶۱////۶۶۶۶    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹////۱۱۱۱        ××××        ۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹////۱۱۱۱    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................................................  يزد  
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        ××××        ۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۹////۷۷۷۷        ۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲////۸۸۸۸        ۲۰۰۰۸۲۰۰۰۸۲۰۰۰۸۲۰۰۰۸////۱۱۱۱        ۷۲۰۹۷۲۰۹۷۲۰۹۷۲۰۹////۱۱۱۱    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۷۰۴۲۷۰۴۲۷۰۴۲۷۰۴۲////۱۱۱۱        ۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴////۴۴۴۴        ××××        ۷۱۲۷۷۱۲۷۷۱۲۷۷۱۲۷////۷۷۷۷    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۷۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱۷////۲۲۲۲        ××××        ۷۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱۷////۲۲۲۲    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۱۱۹۹۲۱۱۹۹۲۱۱۹۹۲۱۱۹۹۲////۰۰۰۰        ××××        ۱۱۹۹۲۱۱۹۹۲۱۱۹۹۲۱۱۹۹۲////۰۰۰۰    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۰۱۹۲۱۰۱۹۲۱۰۱۹۲۱۰۱۹۲////۳۳۳۳        ۱۳۶۰۹۱۳۶۰۹۱۳۶۰۹۱۳۶۰۹////۸۸۸۸        ××××        ۱۳۰۹۶۱۳۰۹۶۱۳۰۹۶۱۳۰۹۶////۵۵۵۵    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸////۱۱۱۱        ۹۱۴۸۹۱۴۸۹۱۴۸۹۱۴۸////۷۷۷۷        ××××        ۹۱۶۶۹۱۶۶۹۱۶۶۹۱۶۶////۲۲۲۲    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ۱۸۷۹۵۱۸۷۹۵۱۸۷۹۵۱۸۷۹۵////۹۹۹۹        ××××        ۱۸۷۹۵۱۸۷۹۵۱۸۷۹۵۱۸۷۹۵////۹۹۹۹    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵////۰۰۰۰        ۸۲۸۹۸۲۸۹۸۲۸۹۸۲۸۹////۷۷۷۷        ××××        ۷۵۰۵۷۵۰۵۷۵۰۵۷۵۰۵////۲۲۲۲    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۶۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰۳////۱۱۱۱        ××××        ۶۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰۳۶۹۰۳////۱۱۱۱     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۷۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸////۲۲۲۲        ××××        ۷۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸////۲۲۲۲    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ۸۲۶۴۸۲۶۴۸۲۶۴۸۲۶۴////۲۲۲۲        ××××        ۸۲۶۴۸۲۶۴۸۲۶۴۸۲۶۴////۲۲۲۲    .........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ۸۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴۲////۶۶۶۶        ۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶////۱۱۱۱        ××××        ۷۹۸۸۷۹۸۸۷۹۸۸۷۹۸۸////۷۷۷۷    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۶۹۸۰۶۹۸۰۶۹۸۰۶۹۸۰////۸۸۸۸        ۷۳۲۰۷۳۲۰۷۳۲۰۷۳۲۰////۰۰۰۰        ××××        ۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱////۱۱۱۱    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ۱۵۳۶۵۱۵۳۶۵۱۵۳۶۵۱۵۳۶۵////۹۹۹۹        ۲۰۲۶۳۲۰۲۶۳۲۰۲۶۳۲۰۲۶۳////۲۲۲۲        ۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷۱۵۷۱۷////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۵۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴////۶۶۶۶        ۵۸۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸////۹۹۹۹        ××××        ۵۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲////۲۲۲۲    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۷۵۴۸۷۵۴۸۷۵۴۸۷۵۴۸////۳۳۳۳        ۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴////۹۹۹۹        ××××        ۷۴۸۰۷۴۸۰۷۴۸۰۷۴۸۰////۱۱۱۱    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۰۱۵۲۱۰۱۵۲۱۰۱۵۲۱۰۱۵۲////۵۵۵۵        ××××        ۱۰۱۵۲۱۰۱۵۲۱۰۱۵۲۱۰۱۵۲////۵۵۵۵    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۹۲۳۹۹۲۳۹۹۲۳۹۹۲۳۹////۵۵۵۵        ۶۱۵۱۶۱۵۱۶۱۵۱۶۱۵۱////۲۲۲۲        ××××        ۶۸۹۶۶۸۹۶۶۸۹۶۶۸۹۶////۶۶۶۶    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵////۷۷۷۷        ××××        ۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵////۷۷۷۷    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۶۸۲۳۶۸۲۳۶۸۲۳۶۸۲۳////۹۹۹۹        ۶۴۱۲۶۴۱۲۶۴۱۲۶۴۱۲////۷۷۷۷        ××××        ۶۶۴۲۶۶۴۲۶۶۴۲۶۶۴۲////۱۱۱۱    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۵۷۹۳۵۷۹۳۵۷۹۳۵۷۹۳////۴۴۴۴        ××××        ۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷////۵۵۵۵    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

        ××××        ××××        ۱۴۳۰۸۱۴۳۰۸۱۴۳۰۸۱۴۳۰۸////۹۹۹۹        ××××        ۱۴۳۰۸۱۴۳۰۸۱۴۳۰۸۱۴۳۰۸////۹۹۹۹    .....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۷۲۰۶۷۲۰۶۷۲۰۶۷۲۰۶////۸۸۸۸        ۸۴۲۱۸۴۲۱۸۴۲۱۸۴۲۱////۳۳۳۳        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۴۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷////۸۸۸۸    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۶۰۵۲۶۰۵۲۶۰۵۲۶۰۵۲////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۶۰۵۲۶۰۵۲۶۰۵۲۶۰۵۲////۶۶۶۶    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸////۴۴۴۴        ××××        ۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸////۴۴۴۴    ............................................................................................  يزد  
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        ××××        ××××        ۲۷۹۶۹۲۷۹۶۹۲۷۹۶۹۲۷۹۶۹////۷۷۷۷        ۲۳۹۶۱۲۳۹۶۱۲۳۹۶۱۲۳۹۶۱////۲۲۲۲        ۲۶۸۰۱۲۶۸۰۱۲۶۸۰۱۲۶۸۰۱////۲۲۲۲    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۱۶۷۴۳۱۶۷۴۳۱۶۷۴۳۱۶۷۴۳////۸۸۸۸        ۲۵۰۱۹۲۵۰۱۹۲۵۰۱۹۲۵۰۱۹////۹۹۹۹        ۱۹۹۱۴۱۹۹۱۴۱۹۹۱۴۱۹۹۱۴////۳۳۳۳    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۱۴۳۸۶۱۴۳۸۶۱۴۳۸۶۱۴۳۸۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۴۳۸۶۱۴۳۸۶۱۴۳۸۶۱۴۳۸۶////۷۷۷۷    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۳۰۸۰۹۳۰۸۰۹۳۰۸۰۹۳۰۸۰۹////۵۵۵۵        ۳۰۸۰۹۳۰۸۰۹۳۰۸۰۹۳۰۸۰۹////۵۵۵۵    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۳۳۰۶۳۳۳۰۶۳۳۳۰۶۳۳۳۰۶۳////۸۸۸۸        ۲۵۳۹۵۲۵۳۹۵۲۵۳۹۵۲۵۳۹۵////۷۷۷۷        ۳۲۳۶۴۳۲۳۶۴۳۲۳۶۴۳۲۳۶۴////۹۹۹۹    ...........................................................................................  البرز 

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

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

        ××××        ××××        ۱۸۳۱۳۱۸۳۱۳۱۸۳۱۳۱۸۳۱۳////۱۱۱۱        ۳۱۰۹۷۳۱۰۹۷۳۱۰۹۷۳۱۰۹۷////۱۱۱۱        ۱۹۰۷۲۱۹۰۷۲۱۹۰۷۲۱۹۰۷۲////۳۳۳۳    .......................................................................................  تهران  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۱۵۷۶۷۱۵۷۶۷۱۵۷۶۷۱۵۷۶۷////۲۲۲۲        ۲۱۳۸۷۲۱۳۸۷۲۱۳۸۷۲۱۳۸۷////۰۰۰۰        ۱۶۲۳۳۱۶۲۳۳۱۶۲۳۳۱۶۲۳۳////۰۰۰۰    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ۲۵۶۰۹۲۵۶۰۹۲۵۶۰۹۲۵۶۰۹////۲۲۲۲        ۲۹۰۱۴۲۹۰۱۴۲۹۰۱۴۲۹۰۱۴////۵۵۵۵        ۲۶۱۹۴۲۶۱۹۴۲۶۱۹۴۲۶۱۹۴////۵۵۵۵    .........................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  خوزستان  
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        ××××        ۱۱۸۷۷۱۱۸۷۷۱۱۸۷۷۱۱۸۷۷////۵۵۵۵        ۱۷۵۰۰۱۷۵۰۰۱۷۵۰۰۱۷۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۶۷۳۱۲۶۷۳۱۲۶۷۳۱۲۶۷۳////۶۶۶۶    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۱۱۰۸۲۱۱۰۸۲۱۱۰۸۲۱۱۰۸۲////۰۰۰۰        ۷۷۲۵۷۷۲۵۷۷۲۵۷۷۲۵////۳۳۳۳        ××××        ۱۰۶۷۷۱۰۶۷۷۱۰۶۷۷۱۰۶۷۷////۲۲۲۲    .................................................................................  كردستان  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ....................................................................................  گلستان  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ۳۰۱۰۰۳۰۱۰۰۳۰۱۰۰۳۰۱۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۱۰۰۳۰۱۰۰۳۰۱۰۰۳۰۱۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۴۱۴۳۴۴۱۴۳۴۴۱۴۳۴۴۱۴۳۴////۸۸۸۸        ××××        ۴۱۴۳۴۴۱۴۳۴۴۱۴۳۴۴۱۴۳۴////۸۸۸۸    .....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  فارس  
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        ××××        ۸۸۴۴۹۸۸۴۴۹۸۸۴۴۹۸۸۴۴۹////۲۲۲۲        ۲۳۰۱۳۲۳۰۱۳۲۳۰۱۳۲۳۰۱۳////۴۴۴۴        ××××        ۶۳۶۹۸۶۳۶۹۸۶۳۶۹۸۶۳۶۹۸////۶۶۶۶    ......................................................................................  كرمان  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ....................................................................................  گلستان  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان
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        ××××        ۷۸۸۱۹۷۸۸۱۹۷۸۸۱۹۷۸۸۱۹////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۷۸۸۱۹۷۸۸۱۹۷۸۸۱۹۷۸۸۱۹////۰۰۰۰    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۸۸۶۸۱۸۸۶۸۱۸۸۶۸۱۸۸۶۸۱////۱۱۱۱        ۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۳۱۲۲۸۳۱۲۲۸۳۱۲۲۸۳۱۲۲////۹۹۹۹    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۸۸۰۰۰۸۸۰۰۰۸۸۰۰۰۸۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۷۵۰۰۷۷۵۰۰۷۷۵۰۰۷۷۵۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۸۴۸۲۱۸۴۸۲۱۸۴۸۲۱۸۴۸۲۱////۳۳۳۳        ۵۱۴۳۲۵۱۴۳۲۵۱۴۳۲۵۱۴۳۲////۱۱۱۱        ××××        ۶۴۱۴۲۶۴۱۴۲۶۴۱۴۲۶۴۱۴۲////۷۷۷۷    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ۱۰۳۱۷۰۱۰۳۱۷۰۱۰۳۱۷۰۱۰۳۱۷۰////۷۷۷۷        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۹۸۵۴۸۹۸۵۴۸۹۸۵۴۸۹۸۵۴////۸۸۸۸    .........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳////۲۲۲۲    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۱۰۴۹۲۱۱۰۴۹۲۱۱۰۴۹۲۱۱۰۴۹۲۱////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۱۰۴۹۲۱۱۰۴۹۲۱۱۰۴۹۲۱۱۰۴۹۲۱////۵۵۵۵    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰////۰۰۰۰     ........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ۹۰۸۰۵۹۰۸۰۵۹۰۸۰۵۹۰۸۰۵////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۹۰۸۰۵۹۰۸۰۵۹۰۸۰۵۹۰۸۰۵////۳۳۳۳    ........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ۷۰۰۱۷۷۰۰۱۷۷۰۰۱۷۷۰۰۱۷////۷۷۷۷        ××××        ۷۰۰۱۷۷۰۰۱۷۷۰۰۱۷۷۰۰۱۷////۷۷۷۷    ........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ۷۲۱۴۲۷۲۱۴۲۷۲۱۴۲۷۲۱۴۲////۹۹۹۹        ۶۳۳۸۳۶۳۳۸۳۶۳۳۸۳۶۳۳۸۳////۶۶۶۶        ××××        ۶۴۱۶۹۶۴۱۶۹۶۴۱۶۹۶۴۱۶۹////۸۸۸۸    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۱۰۲۰۲۹۱۰۲۰۲۹۱۰۲۰۲۹۱۰۲۰۲۹////۴۴۴۴        ۱۰۶۸۱۹۱۰۶۸۱۹۱۰۶۸۱۹۱۰۶۸۱۹////۹۹۹۹        ××××        ۱۰۲۴۶۹۱۰۲۴۶۹۱۰۲۴۶۹۱۰۲۴۶۹////۲۲۲۲    .....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۱۲۸۲۱۴۱۲۸۲۱۴۱۲۸۲۱۴۱۲۸۲۱۴////۳۳۳۳        ××××        ۱۲۸۲۱۴۱۲۸۲۱۴۱۲۸۲۱۴۱۲۸۲۱۴////۳۳۳۳    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۷۹۳۹۳۷۹۳۹۳۷۹۳۹۳۷۹۳۹۳////۹۹۹۹        ۵۴۳۶۶۵۴۳۶۶۵۴۳۶۶۵۴۳۶۶////۰۰۰۰        ××××        ۶۲۲۷۵۶۲۲۷۵۶۲۲۷۵۶۲۲۷۵////۰۰۰۰    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۹۵۰۷۷۹۵۰۷۷۹۵۰۷۷۹۵۰۷۷////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۹۵۰۷۷۹۵۰۷۷۹۵۰۷۷۹۵۰۷۷////۶۶۶۶    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۸۳۳۶۲۸۳۳۶۲۸۳۳۶۲۸۳۳۶۲////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۸۳۳۶۲۸۳۳۶۲۸۳۳۶۲۸۳۳۶۲////۷۷۷۷    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ۱۱۵۸۴۱۱۱۵۸۴۱۱۱۵۸۴۱۱۱۵۸۴۱////۹۹۹۹        ۶۶۶۸۸۶۶۶۸۸۶۶۶۸۸۶۶۶۸۸////۸۸۸۸        ××××        ۸۴۴۵۳۸۴۴۵۳۸۴۴۵۳۸۴۴۵۳////۲۲۲۲    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۵۲۰۹۲۵۲۰۹۲۵۲۰۹۲۵۲۰۹۲////۹۹۹۹        ۴۲۵۲۶۴۲۵۲۶۴۲۵۲۶۴۲۵۲۶////۹۹۹۹        ××××        ۴۸۸۱۸۴۸۸۱۸۴۸۸۱۸۴۸۸۱۸////۵۵۵۵    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۹۹۱۳۰۹۹۱۳۰۹۹۱۳۰۹۹۱۳۰////۴۴۴۴        ۹۵۵۲۴۹۵۵۲۴۹۵۵۲۴۹۵۵۲۴////۵۵۵۵        ××××        ۹۷۵۵۳۹۷۵۵۳۹۷۵۵۳۹۷۵۵۳////۵۵۵۵    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان
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        ××××        ۵۴۰۷۵۴۰۷۵۴۰۷۵۴۰۷////۷۷۷۷        ۵۳۳۷۵۳۳۷۵۳۳۷۵۳۳۷////۵۵۵۵        ۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳////۶۶۶۶        ۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰۴۱////۴۴۴۴    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۵۰۵۹۵۰۵۹۵۰۵۹۵۰۵۹////۸۸۸۸        ۵۱۶۷۵۱۶۷۵۱۶۷۵۱۶۷////۲۲۲۲        ۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳////۲۲۲۲        ۵۰۷۳۵۰۷۳۵۰۷۳۵۰۷۳////۲۲۲۲    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰////۰۰۰۰        ۳۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲////۳۳۳۳        ۳۲۲۵۳۲۲۵۳۲۲۵۳۲۲۵////۶۶۶۶        ۳۲۹۰۳۲۹۰۳۲۹۰۳۲۹۰////۸۸۸۸    .........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸۲۱////۱۱۱۱        ۵۶۴۸۵۶۴۸۵۶۴۸۵۶۴۸////۳۳۳۳        ۴۳۶۹۴۳۶۹۴۳۶۹۴۳۶۹////۱۱۱۱        ۵۲۶۸۵۲۶۸۵۲۶۸۵۲۶۸////۰۰۰۰    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۶۰۰۲۶۰۰۲۶۰۰۲۶۰۰۲////۷۷۷۷        ۵۴۴۱۵۴۴۱۵۴۴۱۵۴۴۱////۲۲۲۲        ۴۳۹۹۴۳۹۹۴۳۹۹۴۳۹۹////۱۱۱۱        ۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰////۵۵۵۵    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶////۶۶۶۶        ۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱////۰۰۰۰        ۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳۴۷۱۳////۲۲۲۲     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۵۵۲۶۵۵۲۶۵۵۲۶۵۵۲۶////۷۷۷۷        ۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳////۲۲۲۲        ۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳////۷۷۷۷    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۵۶۱۸۵۶۱۸۵۶۱۸۵۶۱۸////۹۹۹۹        ۵۱۰۴۵۱۰۴۵۱۰۴۵۱۰۴////۹۹۹۹        ۴۱۹۱۴۱۹۱۴۱۹۱۴۱۹۱////۴۴۴۴        ۴۹۷۴۴۹۷۴۴۹۷۴۴۹۷۴////۶۶۶۶    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۷۸۴۹۷۸۴۹۷۸۴۹۷۸////۲۲۲۲        ۴۲۴۶۴۲۴۶۴۲۴۶۴۲۴۶////۰۰۰۰        ۳۷۲۴۳۷۲۴۳۷۲۴۳۷۲۴////۸۸۸۸        ۴۵۷۴۴۵۷۴۴۵۷۴۴۵۷۴////۱۱۱۱    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱////۴۴۴۴        ۴۴۳۹۴۴۳۹۴۴۳۹۴۴۳۹////۲۲۲۲        ۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱////۶۶۶۶        ۴۴۸۸۴۴۸۸۴۴۸۸۴۴۸۸////۱۱۱۱    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۵۲۴۴۵۲۴۴۵۲۴۴۵۲۴۴////۸۸۸۸        ۵۰۵۴۵۰۵۴۵۰۵۴۵۰۵۴////۹۹۹۹        ۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱////۶۶۶۶        ۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸۵۴////۳۳۳۳    .....................................................................................  سمنان  

        ۶۹۹۶۶۹۹۶۶۹۹۶۶۹۹۶////۵۵۵۵        ۵۷۱۳۵۷۱۳۵۷۱۳۵۷۱۳////۶۶۶۶        ۴۳۷۷۴۳۷۷۴۳۷۷۴۳۷۷////۶۶۶۶        ۴۶۷۱۴۶۷۱۴۶۷۱۴۶۷۱////۸۸۸۸        ۶۵۰۷۶۵۰۷۶۵۰۷۶۵۰۷////۴۴۴۴          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۵۱۲۰۵۱۲۰۵۱۲۰۵۱۲۰////۵۵۵۵        ۵۱۸۷۵۱۸۷۵۱۸۷۵۱۸۷////۸۸۸۸        ۳۸۶۲۳۸۶۲۳۸۶۲۳۸۶۲////۰۰۰۰        ۴۸۳۱۴۸۳۱۴۸۳۱۴۸۳۱////۰۰۰۰    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۴۵۲۶۴۵۲۶۴۵۲۶۴۵۲۶////۵۵۵۵        ۴۹۰۷۴۹۰۷۴۹۰۷۴۹۰۷////۲۲۲۲        ۳۳۱۹۳۳۱۹۳۳۱۹۳۳۱۹////۲۲۲۲        ۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰////۵۵۵۵    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۵۷۴۰۵۷۴۰۵۷۴۰۵۷۴۰////۸۸۸۸        ۵۳۸۶۵۳۸۶۵۳۸۶۵۳۸۶////۸۸۸۸        ۵۶۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵۵۶۲۵////۸۸۸۸    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۴۶۳۰۴۶۳۰۴۶۳۰۴۶۳۰////۳۳۳۳        ۴۹۴۷۴۹۴۷۴۹۴۷۴۹۴۷////۲۲۲۲        ۳۹۸۸۳۹۸۸۳۹۸۸۳۹۸۸////۸۸۸۸        ۴۶۶۵۴۶۶۵۴۶۶۵۴۶۶۵////۸۸۸۸    .................................................................................  كردستان  

        ۵۵۸۲۵۵۸۲۵۵۸۲۵۵۸۲////۹۹۹۹        ۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰////۷۷۷۷        ۵۳۴۳۵۳۴۳۵۳۴۳۵۳۴۳////۶۶۶۶        ۴۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶۴۴۵۶////۲۲۲۲        ۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲////۹۹۹۹    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۴۵۱۰۴۵۱۰۴۵۱۰۴۵۱۰////۲۲۲۲        ۴۹۱۵۴۹۱۵۴۹۱۵۴۹۱۵////۷۷۷۷        ۳۹۳۰۳۹۳۰۳۹۳۰۳۹۳۰////۶۶۶۶        ۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶////۷۷۷۷    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۶۲۵۹۶۲۵۹۶۲۵۹۶۲۵۹////۷۷۷۷        ۵۷۵۶۵۷۵۶۵۷۵۶۵۷۵۶////۳۳۳۳        ۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰////۵۵۵۵    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

        ××××        ۴۱۷۸۴۱۷۸۴۱۷۸۴۱۷۸////۹۹۹۹        ۵۲۵۵۵۲۵۵۵۲۵۵۵۲۵۵////۸۸۸۸        ۴۴۰۰۴۴۰۰۴۴۰۰۴۴۰۰////۰۰۰۰        ۴۶۸۹۴۶۸۹۴۶۸۹۴۶۸۹////۱۱۱۱    .....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹////۶۶۶۶        ۵۵۴۶۵۵۴۶۵۵۴۶۵۵۴۶////۲۲۲۲        ۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰////۴۴۴۴        ۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶////۴۴۴۴    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲////۹۹۹۹        ۴۶۶۹۴۶۶۹۴۶۶۹۴۶۶۹////۲۲۲۲        ۴۱۲۶۴۱۲۶۴۱۲۶۴۱۲۶////۱۱۱۱        ۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳////۳۳۳۳    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴////۷۷۷۷        ۵۳۳۹۵۳۳۹۵۳۳۹۵۳۳۹////۱۱۱۱        ۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴////۱۱۱۱        ۴۹۷۹۴۹۷۹۴۹۷۹۴۹۷۹////۴۴۴۴    ............................................................................................  يزد  

  



  81  1391در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                      1391زميني در فصول و سال   ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم سيب26

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۸۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰۴////۸۸۸۸        ۲۳۴۶۲۳۴۶۲۳۴۶۲۳۴۶////۰۰۰۰        ۱۹۸۹۱۹۸۹۱۹۸۹۱۹۸۹////۲۲۲۲        ۲۶۲۹۲۶۲۹۲۶۲۹۲۶۲۹////۱۱۱۱        ۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵////۳۳۳۳    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۲۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰۲////۶۶۶۶        ۲۱۹۹۲۱۹۹۲۱۹۹۲۱۹۹////۶۶۶۶        ××××        ۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳////۷۷۷۷    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ۲۳۷۲۲۳۷۲۲۳۷۲۲۳۷۲////۲۲۲۲        ۲۲۶۳۲۲۶۳۲۲۶۳۲۲۶۳////۰۰۰۰        ××××        ۲۳۳۲۲۳۳۲۲۳۳۲۲۳۳۲////۷۷۷۷    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۸۳۶۱۸۳۶۱۸۳۶۱۸۳۶////۷۷۷۷        ۲۱۰۵۲۱۰۵۲۱۰۵۲۱۰۵////۷۷۷۷        ۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰////۵۵۵۵        ۱۹۸۶۱۹۸۶۱۹۸۶۱۹۸۶////۹۹۹۹    ......................................................................................  اصفهان 

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

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

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

        ××××        ۴۰۴۷۴۰۴۷۴۰۴۷۴۰۴۷////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۴۰۴۷۴۰۴۷۴۰۴۷۴۰۴۷////۴۴۴۴    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۸////۲۲۲۲    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰////۰۰۰۰    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰////۱۱۱۱    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰////۰۰۰۰        ۲۱۳۳۲۱۳۳۲۱۳۳۲۱۳۳////۹۹۹۹    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۱۸۳۵۱۸۳۵۱۸۳۵۱۸۳۵////۴۴۴۴        ۲۰۱۵۲۰۱۵۲۰۱۵۲۰۱۵////۴۴۴۴        ۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴////۶۶۶۶        ۱۸۵۳۱۸۵۳۱۸۵۳۱۸۵۳////۳۳۳۳    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۳۰۷۵۳۰۷۵۳۰۷۵۳۰۷۵////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۳۰۷۵۳۰۷۵۳۰۷۵۳۰۷۵////۸۸۸۸    .....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳۵۲////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳۵۲////۶۶۶۶    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰////۸۸۸۸    .......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ۲۳۶۷۲۳۶۷۲۳۶۷۲۳۶۷////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۳۶۷۲۳۶۷۲۳۶۷۲۳۶۷////۰۰۰۰    .................................................................................  كردستان  

        ۸۴۷۱۸۴۷۱۸۴۷۱۸۴۷۱////۳۳۳۳        ۶۰۰۵۶۰۰۵۶۰۰۵۶۰۰۵////۱۱۱۱        ۳۷۸۶۳۷۸۶۳۷۸۶۳۷۸۶////۶۶۶۶        ۴۸۷۵۴۸۷۵۴۸۷۵۴۸۷۵////۸۸۸۸        ۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳۳۷////۶۶۶۶    ......................................................................................  كرمان  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸۲////۷۷۷۷        ۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸۲۲۹۸۲////۷۷۷۷    ....................................................................................  گلستان  

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

        ××××        ۲۸۳۸۲۸۳۸۲۸۳۸۲۸۳۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۲۸۳۸۲۸۳۸۲۸۳۸۲۸۳۸////۶۶۶۶    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳////۳۳۳۳    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸////۶۶۶۶    .....................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰////۰۰۰۰     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۲۰۵۴۲۰۵۴۲۰۵۴۲۰۵۴////۲۲۲۲        ۱۷۸۰۱۷۸۰۱۷۸۰۱۷۸۰////۹۹۹۹        ××××        ۱۹۰۰۱۹۰۰۱۹۰۰۱۹۰۰////۱۱۱۱    .....................................................................................  همدان  

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

  



  1391در مناطق روستايي كشور  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  82

 

  )ريال(                                                                                    1391ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در فصول و سال 27

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۷۶۲۱۷۶۲۱۷۶۲۱۷۶۲۱////۷۷۷۷        ۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳////۲۲۲۲        ۴۲۳۸۴۲۳۸۴۲۳۸۴۲۳۸////۸۸۸۸        ۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲۱۴۱۲////۴۴۴۴        ۳۴۳۷۳۴۳۷۳۴۳۷۳۴۳۷////۲۲۲۲    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۴۱۵۳۴۱۵۳۴۱۵۳۴۱۵۳////۰۰۰۰        ۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱////۳۳۳۳        ××××        ۳۸۴۶۳۸۴۶۳۸۴۶۳۸۴۶////۸۸۸۸    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳////۵۵۵۵        ××××        ۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳////۵۵۵۵    .....................................................................  آذربايجان غربي  

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

        ××××        ۳۷۶۷۳۷۶۷۳۷۶۷۳۷۶۷////۳۳۳۳        ۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶۳۴۷۶////۰۰۰۰        ۳۰۳۷۳۰۳۷۳۰۳۷۳۰۳۷////۵۵۵۵        ۳۳۴۷۳۳۴۷۳۳۴۷۳۳۴۷////۴۴۴۴    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۲۸۹۸۲۸۹۸۲۸۹۸۲۸۹۸////۵۵۵۵        ۵۲۸۵۵۲۸۵۵۲۸۵۵۲۸۵////۲۲۲۲        ××××        ۵۰۷۶۵۰۷۶۵۰۷۶۵۰۷۶////۷۷۷۷    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ××××        ××××        ۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰////۷۷۷۷        ۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰////۷۷۷۷    .........................................................................................  ايالم  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ۴۶۲۶۴۶۲۶۴۶۲۶۴۶۲۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۴۶۲۶۴۶۲۶۴۶۲۶۴۶۲۶////۹۹۹۹    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴۹////۸۸۸۸        ۵۶۰۱۵۶۰۱۵۶۰۱۵۶۰۱////۷۷۷۷        ××××        ۵۵۰۹۵۵۰۹۵۵۰۹۵۵۰۹////۵۵۵۵    .........................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷////۱۱۱۱        ۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷////۱۱۱۱    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲////۰۰۰۰        ۷۲۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲////۸۸۸۸        ××××        ۶۶۳۴۶۶۳۴۶۶۳۴۶۶۳۴////۷۷۷۷    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۴۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۴۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰////۲۲۲۲    .....................................................................................  سمنان  

        ۴۴۸۶۴۴۸۶۴۴۸۶۴۴۸۶////۴۴۴۴        ××××        ۴۷۹۰۴۷۹۰۴۷۹۰۴۷۹۰////۱۱۱۱        ۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲////۰۰۰۰        ۴۴۸۰۴۴۸۰۴۴۸۰۴۴۸۰////۵۵۵۵          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۴۵۵۸۴۵۵۸۴۵۵۸۴۵۵۸////۹۹۹۹        ۴۳۰۸۴۳۰۸۴۳۰۸۴۳۰۸////۳۳۳۳        ۲۲۹۹۲۲۹۹۲۲۹۹۲۲۹۹////۹۹۹۹        ۴۲۶۶۴۲۶۶۴۲۶۶۴۲۶۶////۸۸۸۸    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۴۹۰۰۴۹۰۰۴۹۰۰۴۹۰۰////۳۳۳۳        ۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳////۰۰۰۰        ××××        ۴۹۰۱۴۹۰۱۴۹۰۱۴۹۰۱////۸۸۸۸    .......................................................................................  قزوين  

        ۳۷۰۷۳۷۰۷۳۷۰۷۳۷۰۷////۱۱۱۱        ××××        ۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴////۷۷۷۷        ۳۳۰۷۳۳۰۷۳۳۰۷۳۳۰۷////۳۳۳۳        ۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱////۰۰۰۰    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰۳۲۱۰////۴۴۴۴        ۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲////۵۵۵۵    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۴۶۶۶۴۶۶۶۴۶۶۶۴۶۶۶////۷۷۷۷        ۳۱۰۸۳۱۰۸۳۱۰۸۳۱۰۸////۷۷۷۷        ××××        ۳۵۳۴۳۵۳۴۳۵۳۴۳۵۳۴////۱۱۱۱    ..................................................................................  كرمانشاه  

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

        ××××        ××××        ۴۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵۵////۴۴۴۴        ××××        ۴۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵۵////۴۴۴۴    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۳۰۲۶۳۰۲۶۳۰۲۶۳۰۲۶////۰۰۰۰        ۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴////۲۲۲۲        ××××        ۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵۱////۲۲۲۲    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ۷۳۸۰۷۳۸۰۷۳۸۰۷۳۸۰////۷۷۷۷        ××××        ۷۳۸۰۷۳۸۰۷۳۸۰۷۳۸۰////۷۷۷۷    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰////۹۹۹۹    .....................................................................................  مركزي  

        ۹۶۳۱۹۶۳۱۹۶۳۱۹۶۳۱////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲////۹۹۹۹        ۲۸۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴////۲۲۲۲     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱////۶۶۶۶    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۳۶۸۷۳۶۸۷۳۶۸۷۳۶۸۷////۸۸۸۸        ××××        ۳۶۸۷۳۶۸۷۳۶۸۷۳۶۸۷////۸۸۸۸    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۱۱۹۸۵۱۱۹۸۵۱۱۹۸۵۱۱۹۸۵////۸۸۸۸        ۲۱۸۲۲۱۸۲۲۱۸۲۲۱۸۲////۸۸۸۸        ۱۸۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶////۱۱۱۱        ۵۹۵۹۵۹۵۹۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۱۱۱        ۳۵۲۳۳۵۲۳۳۵۲۳۳۵۲۳////۱۱۱۱    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵////۷۷۷۷        ۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴////۰۰۰۰        ××××        ۱۶۴۸۱۶۴۸۱۶۴۸۱۶۴۸////۷۷۷۷    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۹۷۸۱۹۷۸۱۹۷۸۱۹۷۸////۰۰۰۰        ××××        ۱۹۷۸۱۹۷۸۱۹۷۸۱۹۷۸////۰۰۰۰    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۲۳۹۹۲۳۹۹۲۳۹۹۲۳۹۹////۰۰۰۰        ××××        ۲۳۹۹۲۳۹۹۲۳۹۹۲۳۹۹////۰۰۰۰    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۵۴۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵////۵۵۵۵        ۲۶۰۵۲۶۰۵۲۶۰۵۲۶۰۵////۷۷۷۷        ××××        ۲۶۵۸۲۶۵۸۲۶۵۸۲۶۵۸////۵۵۵۵    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶۴////۳۳۳۳        ۲۳۳۸۲۳۳۸۲۳۳۸۲۳۳۸////۶۶۶۶        ××××        ۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲////۵۵۵۵    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ××××        ۷۰۷۱۷۰۷۱۷۰۷۱۷۰۷۱////۶۶۶۶        ۴۱۵۷۴۱۵۷۴۱۵۷۴۱۵۷////۹۹۹۹        ۵۳۱۷۵۳۱۷۵۳۱۷۵۳۱۷////۸۸۸۸    .........................................................................................  ايالم  

        ۷۲۵۱۷۲۵۱۷۲۵۱۷۲۵۱////۹۹۹۹        ۵۰۳۸۵۰۳۸۵۰۳۸۵۰۳۸////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۶۸۹۴۶۸۹۴۶۸۹۴۶۸۹۴////۹۹۹۹    .......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰////۲۲۲۲        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۲۹۲۸۲۹۲۸۲۹۲۸۲۹////۸۸۸۸    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۴۵۵۵۴۵۵۵۴۵۵۵۴۵۵۵////۸۸۸۸        ××××        ۴۵۵۵۴۵۵۵۴۵۵۵۴۵۵۵////۸۸۸۸    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹////۷۷۷۷        ××××        ۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹////۷۷۷۷     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲////۹۹۹۹        ××××        ۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲////۹۹۹۹    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ۲۰۹۳۲۰۹۳۲۰۹۳۲۰۹۳////۲۲۲۲        ××××        ۲۰۹۳۲۰۹۳۲۰۹۳۲۰۹۳////۲۲۲۲    .........................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ۳۲۹۳۳۲۹۳۳۲۹۳۳۲۹۳////۲۲۲۲        ××××        ۳۵۵۳۳۵۵۳۳۵۵۳۳۵۵۳////۶۶۶۶        ۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷////۴۴۴۴    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۱۸۸۰۱۸۸۰۱۸۸۰۱۸۸۰////۴۴۴۴        ۲۳۰۹۲۳۰۹۲۳۰۹۲۳۰۹////۷۷۷۷        ××××        ۲۱۴۶۲۱۴۶۲۱۴۶۲۱۴۶////۰۰۰۰    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۲۹۰۵۲۹۰۵۲۹۰۵۲۹۰۵////۱۱۱۱        ××××        ۲۹۰۵۲۹۰۵۲۹۰۵۲۹۰۵////۱۱۱۱    .....................................................................................  سمنان  

        ۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲۸۵۴۲////۵۵۵۵        ××××        ۷۸۳۶۷۸۳۶۷۸۳۶۷۸۳۶////۸۸۸۸        ۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳۳۷////۹۹۹۹        ۷۸۲۴۷۸۲۴۷۸۲۴۷۸۲۴////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۲۶۸۴۲۶۸۴۲۶۸۴۲۶۸۴////۵۵۵۵        ۱۹۳۳۱۹۳۳۱۹۳۳۱۹۳۳////۹۹۹۹        ××××        ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶////۱۱۱۱    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۰۴۷۲۰۴۷۲۰۴۷۲۰۴۷////۹۹۹۹        ۱۸۸۶۱۸۸۶۱۸۸۶۱۸۸۶////۶۶۶۶        ××××        ۱۹۹۶۱۹۹۶۱۹۹۶۱۹۹۶////۳۳۳۳    .......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ××××        ۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹////۷۷۷۷        ××××        ۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹////۷۷۷۷    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۴۹۱۱۴۹۱۱۴۹۱۱۴۹۱۱////۳۳۳۳        ۴۵۸۰۴۵۸۰۴۵۸۰۴۵۸۰////۳۳۳۳        ۴۵۸۰۴۵۸۰۴۵۸۰۴۵۸۰////۶۶۶۶    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۲۲۴۷۲۲۴۷۲۲۴۷۲۲۴۷////۲۲۲۲        ۲۳۱۶۲۳۱۶۲۳۱۶۲۳۱۶////۷۷۷۷        ××××        ۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱////۷۷۷۷    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۸۱۲۵۸۱۲۵۸۱۲۵۸۱۲۵////۰۰۰۰        ۳۹۸۱۳۹۸۱۳۹۸۱۳۹۸۱////۰۰۰۰        ۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱////۲۲۲۲        ۴۱۶۶۴۱۶۶۴۱۶۶۴۱۶۶////۷۷۷۷        ۴۵۵۰۴۵۵۰۴۵۵۰۴۵۵۰////۸۸۸۸    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵////۲۲۲۲        ××××        ۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵////۲۲۲۲    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۷۶۲۴۷۶۲۴۷۶۲۴۷۶۲۴////۳۳۳۳        ××××        ۷۶۲۴۷۶۲۴۷۶۲۴۷۶۲۴////۳۳۳۳    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱////۹۹۹۹        ××××        ۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱////۹۹۹۹    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ۳۴۶۱۳۴۶۱۳۴۶۱۳۴۶۱////۸۸۸۸        ××××        ۳۴۶۱۳۴۶۱۳۴۶۱۳۴۶۱////۸۸۸۸    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹////۴۴۴۴        ۹۱۲۶۹۱۲۶۹۱۲۶۹۱۲۶////۲۲۲۲        ۳۷۲۰۳۷۲۰۳۷۲۰۳۷۲۰////۴۴۴۴    .....................................................................................  مركزي  

        ۱۳۱۸۰۱۳۱۸۰۱۳۱۸۰۱۳۱۸۰////۵۵۵۵        ۵۶۳۸۵۶۳۸۵۶۳۸۵۶۳۸////۸۸۸۸        ××××        ۶۹۸۸۶۹۸۸۶۹۸۸۶۹۸۸////۹۹۹۹        ۱۱۶۸۶۱۱۶۸۶۱۱۶۸۶۱۱۶۸۶////۴۴۴۴     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵////۳۳۳۳        ××××        ۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵////۳۳۳۳    .....................................................................................  همدان  

        ۱۸۹۰۴۱۸۹۰۴۱۸۹۰۴۱۸۹۰۴////۴۴۴۴        ××××        ۴۴۸۰۴۴۸۰۴۴۸۰۴۴۸۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۸۷۱۰۰۸۷۱۰۰۸۷۱۰۰۸۷////۷۷۷۷        ۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳۷۰۶۳////۵۵۵۵    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۴۶۰۶۴۶۰۶۴۶۰۶۴۶۰۶////۷۷۷۷        ۴۸۶۶۴۸۶۶۴۸۶۶۴۸۶۶////۵۵۵۵        ۵۰۶۴۵۰۶۴۵۰۶۴۵۰۶۴////۳۳۳۳        ۲۷۰۲۲۷۰۲۲۷۰۲۲۷۰۲////۵۵۵۵        ۴۱۱۷۴۱۱۷۴۱۱۷۴۱۱۷////۰۰۰۰    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۴۵۶۲۴۵۶۲۴۵۶۲۴۵۶۲////۴۴۴۴        ××××        ۴۵۶۲۴۵۶۲۴۵۶۲۴۵۶۲////۴۴۴۴    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

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

        ××××        ××××        ۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳////۲۲۲۲        ××××        ۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳////۲۲۲۲    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۹۳۹۵۹۳۹۵۹۳۹۵۹۳۹۵////۶۶۶۶        ××××        ۹۳۹۵۹۳۹۵۹۳۹۵۹۳۹۵////۶۶۶۶    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۸۲۲۸۸۲۲۸۸۲۲۸۸۲۲////۶۶۶۶        ××××        ۸۱۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲////۳۳۳۳    .........................................................................................  ايالم  

        ۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳۵////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۲۶۲۳۲۶۲۳۲۶۲۳۲۶۲۳////۶۶۶۶    .......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۶۸۸۷۶۸۸۷۶۸۸۷۶۸۸۷////۳۳۳۳        ۵۲۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳۵۲۲۳////۳۳۳۳        ۴۴۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸۴۴۲۸////۸۸۸۸        ۵۴۳۲۵۴۳۲۵۴۳۲۵۴۳۲////۲۲۲۲    .......................................................................................  تهران  

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

        ××××        ××××        ۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۱////۹۹۹۹        ××××        ۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۱////۹۹۹۹     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶////۹۹۹۹    .........................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ۳۷۱۲۳۷۱۲۳۷۱۲۳۷۱۲////۱۱۱۱        ××××        ۴۶۲۵۴۶۲۵۴۶۲۵۴۶۲۵////۳۳۳۳        ۴۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷////۴۴۴۴    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ۳۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱////۷۷۷۷        ××××        ۳۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱////۷۷۷۷    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۶۹۸۰۶۹۸۰۶۹۸۰۶۹۸۰////۸۸۸۸        ××××        ۶۹۸۰۶۹۸۰۶۹۸۰۶۹۸۰////۸۸۸۸    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰۵۹////۲۲۲۲        ۴۲۵۴۴۲۵۴۴۲۵۴۴۲۵۴////۵۵۵۵        ۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶////۰۰۰۰        ۵۹۴۱۵۹۴۱۵۹۴۱۵۹۴۱////۷۷۷۷          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰۲۲۱۰////۱۱۱۱        ۵۹۳۶۵۹۳۶۵۹۳۶۵۹۳۶////۵۵۵۵        ۲۷۸۶۲۷۸۶۲۷۸۶۲۷۸۶////۷۷۷۷    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷////۰۰۰۰        ××××        ۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷////۰۰۰۰    .......................................................................................  قزوين  

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

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

        ۶۶۰۷۶۶۰۷۶۶۰۷۶۶۰۷////۹۹۹۹        ××××        ۷۹۲۸۷۹۲۸۷۹۲۸۷۹۲۸////۳۳۳۳        ۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲////۳۳۳۳        ۳۴۰۹۳۴۰۹۳۴۰۹۳۴۰۹////۰۰۰۰    ......................................................................................  كرمان  

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

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳////۷۷۷۷        ××××        ۳۹۱۷۳۹۱۷۳۹۱۷۳۹۱۷////۳۳۳۳    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳۵۵۱۳////۸۸۸۸        ۵۴۰۵۵۴۰۵۵۴۰۵۵۴۰۵////۰۰۰۰        ××××        ۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷////۵۵۵۵    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۹۶۴۸۹۶۴۸۹۶۴۸۹۶۴۸////۱۱۱۱        ××××        ۹۶۴۸۹۶۴۸۹۶۴۸۹۶۴۸////۱۱۱۱    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵////۸۸۸۸    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰۹////۲۲۲۲        ××××        ۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰۹////۲۲۲۲    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۱۲۹۱۷۱۲۹۱۷۱۲۹۱۷۱۲۹۱۷////۳۳۳۳        ××××        ۱۲۹۱۷۱۲۹۱۷۱۲۹۱۷۱۲۹۱۷////۳۳۳۳    .....................................................................................  مركزي  

        ۴۶۰۹۴۶۰۹۴۶۰۹۴۶۰۹////۶۶۶۶        ۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰////۴۴۴۴        ××××        ۲۳۶۷۲۳۶۷۲۳۶۷۲۳۶۷////۵۵۵۵        ۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳۳۹۲۳////۱۱۱۱     ..................................................................................  هرمزگان  

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

        ××××        ۴۱۹۸۴۱۹۸۴۱۹۸۴۱۹۸////۶۶۶۶        ۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱////۵۵۵۵        ۷۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸۵////۹۹۹۹        ۴۲۳۷۴۲۳۷۴۲۳۷۴۲۳۷////۶۶۶۶    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۱۳۷۵۲۹۱۳۷۵۲۹۱۳۷۵۲۹۱۳۷۵۲۹////۶۶۶۶        ۲۰۵۹۸۳۲۰۵۹۸۳۲۰۵۹۸۳۲۰۵۹۸۳////۱۱۱۱        ۱۵۶۴۱۳۱۵۶۴۱۳۱۵۶۴۱۳۱۵۶۴۱۳////۰۰۰۰        ۱۹۷۰۱۶۱۹۷۰۱۶۱۹۷۰۱۶۱۹۷۰۱۶////۷۷۷۷    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۱۳۴۶۸۸۱۳۴۶۸۸۱۳۴۶۸۸۱۳۴۶۸۸////۸۸۸۸        ۲۱۵۲۱۲۲۱۵۲۱۲۲۱۵۲۱۲۲۱۵۲۱۲////۸۸۸۸        ××××        ۲۰۶۰۰۵۲۰۶۰۰۵۲۰۶۰۰۵۲۰۶۰۰۵////۵۵۵۵    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ۱۱۹۹۸۵۱۱۹۹۸۵۱۱۹۹۸۵۱۱۹۹۸۵////۷۷۷۷        ۸۸۹۶۹۸۸۹۶۹۸۸۹۶۹۸۸۹۶۹////۸۸۸۸        ۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۴۴۰۸۱۰۴۴۰۸۱۰۴۴۰۸۱۰۴۴۰۸////۶۶۶۶    ......................................................................................  اردبيل  

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

        ××××        ۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱////۴۴۴۴        ۲۷۶۱۲۹۲۷۶۱۲۹۲۷۶۱۲۹۲۷۶۱۲۹////۰۰۰۰        ۲۵۸۶۵۹۲۵۸۶۵۹۲۵۸۶۵۹۲۵۸۶۵۹////۸۸۸۸        ۲۵۴۷۹۸۲۵۴۷۹۸۲۵۴۷۹۸۲۵۴۷۹۸////۶۶۶۶    ...........................................................................................  البرز 

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۱۳۰۰۷۱۱۳۰۰۷۱۱۳۰۰۷۱۱۳۰۰۷۱////۹۹۹۹        ××××        ۱۳۰۰۷۱۱۳۰۰۷۱۱۳۰۰۷۱۱۳۰۰۷۱////۹۹۹۹    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ××××        ۱۵۰۳۸۲۱۵۰۳۸۲۱۵۰۳۸۲۱۵۰۳۸۲////۵۵۵۵        ××××        ۱۵۰۳۸۲۱۵۰۳۸۲۱۵۰۳۸۲۱۵۰۳۸۲////۵۵۵۵    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۱۲۳۲۴۰۱۲۳۲۴۰۱۲۳۲۴۰۱۲۳۲۴۰////۹۹۹۹        ××××        ۱۲۳۲۴۰۱۲۳۲۴۰۱۲۳۲۴۰۱۲۳۲۴۰////۹۹۹۹    .....................................................................................  سمنان  

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

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

        ××××        ۲۳۰۵۵۵۲۳۰۵۵۵۲۳۰۵۵۵۲۳۰۵۵۵////۶۶۶۶        ۲۰۹۳۷۵۲۰۹۳۷۵۲۰۹۳۷۵۲۰۹۳۷۵////۰۰۰۰        ××××        ۲۱۲۳۰۷۲۱۲۳۰۷۲۱۲۳۰۷۲۱۲۳۰۷////۷۷۷۷    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۲۲۶۸۷۵۲۲۶۸۷۵۲۲۶۸۷۵۲۲۶۸۷۵////۰۰۰۰        ××××        ۲۲۶۸۷۵۲۲۶۸۷۵۲۲۶۸۷۵۲۲۶۸۷۵////۰۰۰۰    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۲۳۰۸۳۷۲۳۰۸۳۷۲۳۰۸۳۷۲۳۰۸۳۷////۷۷۷۷        ۲۴۶۶۴۶۲۴۶۶۴۶۲۴۶۶۴۶۲۴۶۶۴۶////۹۹۹۹        ××××        ۲۳۷۱۴۴۲۳۷۱۴۴۲۳۷۱۴۴۲۳۷۱۴۴////۰۰۰۰    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۱۲۰۵۰۰۱۲۰۵۰۰۱۲۰۵۰۰۱۲۰۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۰۵۰۰۱۲۰۵۰۰۱۲۰۵۰۰۱۲۰۵۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ۱۹۶۰۰۰۱۹۶۰۰۰۱۹۶۰۰۰۱۹۶۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۹۶۰۰۰۱۹۶۰۰۰۱۹۶۰۰۰۱۹۶۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۷۶۹۲۲۰۷۶۹۲۲۰۷۶۹۲۲۰۷۶۹۲////۳۳۳۳        ۲۰۱۳۳۶۲۰۱۳۳۶۲۰۱۳۳۶۲۰۱۳۳۶////۹۹۹۹    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ۲۰۱۸۵۱۲۰۱۸۵۱۲۰۱۸۵۱۲۰۱۸۵۱////۹۹۹۹        ۱۴۲۸۲۷۱۴۲۸۲۷۱۴۲۸۲۷۱۴۲۸۲۷////۰۰۰۰        ۹۶۸۱۸۹۶۸۱۸۹۶۸۱۸۹۶۸۱۸////۲۲۲۲        ۱۵۴۰۱۰۱۵۴۰۱۰۱۵۴۰۱۰۱۵۴۰۱۰////۳۳۳۳    .......................................................................................  گيالن  

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

        ××××        ۱۳۵۱۰۷۱۳۵۱۰۷۱۳۵۱۰۷۱۳۵۱۰۷////۱۱۱۱        ××××        ۱۱۵۳۹۳۱۱۵۳۹۳۱۱۵۳۹۳۱۱۵۳۹۳////۳۳۳۳        ۱۲۷۹۶۶۱۲۷۹۶۶۱۲۷۹۶۶۱۲۷۹۶۶////۴۴۴۴    ..................................................................................  مازندران  

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

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

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

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

        ××××        ۱۰۸۹۲۳۱۰۸۹۲۳۱۰۸۹۲۳۱۰۸۹۲۳////۰۰۰۰        ۱۴۴۳۰۲۱۴۴۳۰۲۱۴۴۳۰۲۱۴۴۳۰۲////۱۱۱۱        ۱۶۹۰۲۵۱۶۹۰۲۵۱۶۹۰۲۵۱۶۹۰۲۵////۸۸۸۸        ۱۳۵۳۰۱۱۳۵۳۰۱۱۳۵۳۰۱۱۳۵۳۰۱////۱۱۱۱    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹////۶۶۶۶    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

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

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ۱۲۳۳۳۳۱۲۳۳۳۳۱۲۳۳۳۳۱۲۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۱۵۰۰۰۱۱۵۰۰۰۱۱۵۰۰۰۱۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۲۳۱۷۱۲۲۳۱۷۱۲۲۳۱۷۱۲۲۳۱۷////۱۱۱۱    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۲۴۵۴۵۴۲۴۵۴۵۴۲۴۵۴۵۴۲۴۵۴۵۴////۵۵۵۵        ××××        ۲۴۵۴۵۴۲۴۵۴۵۴۲۴۵۴۵۴۲۴۵۴۵۴////۵۵۵۵     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۱۳۸۹۲۷۱۳۸۹۲۷۱۳۸۹۲۷۱۳۸۹۲۷////۹۹۹۹        ۱۳۸۸۷۴۱۳۸۸۷۴۱۳۸۸۷۴۱۳۸۸۷۴////۷۷۷۷        ××××        ۱۳۸۸۹۴۱۳۸۸۹۴۱۳۸۸۹۴۱۳۸۸۹۴////۳۳۳۳    .........................................................................  خراسان شمالي

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

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

        ××××        ۱۵۸۵۷۱۱۵۸۵۷۱۱۵۸۵۷۱۱۵۸۵۷۱////۴۴۴۴        ۱۶۳۳۳۳۱۶۳۳۳۳۱۶۳۳۳۳۱۶۳۳۳۳////۳۳۳۳        ××××        ۱۶۱۷۵۳۱۶۱۷۵۳۱۶۱۷۵۳۱۶۱۷۵۳////۶۶۶۶    .....................................................................................  سمنان  

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ۱۲۸۹۵۵۱۲۸۹۵۵۱۲۸۹۵۵۱۲۸۹۵۵////۲۲۲۲        ۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۸۸۲۳۱۲۸۸۲۳۱۲۸۸۲۳۱۲۸۸۲۳////۲۲۲۲    ......................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ۱۶۹۷۹۵۱۶۹۷۹۵۱۶۹۷۹۵۱۶۹۷۹۵////۹۹۹۹        ۱۹۰۵۴۰۱۹۰۵۴۰۱۹۰۵۴۰۱۹۰۵۴۰////۵۵۵۵        ۱۷۴۶۰۸۱۷۴۶۰۸۱۷۴۶۰۸۱۷۴۶۰۸////۲۲۲۲    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۱۵۰۶۱۳۱۵۰۶۱۳۱۵۰۶۱۳۱۵۰۶۱۳////۷۷۷۷        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۵۰۱۱۵۰۵۰۱۱۵۰۵۰۱۱۵۰۵۰۱////۵۵۵۵    ....................................................................................  گلستان  

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

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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        ۱۰۶۴۹۲۱۰۶۴۹۲۱۰۶۴۹۲۱۰۶۴۹۲////۲۲۲۲        ۸۴۲۲۸۸۴۲۲۸۸۴۲۲۸۸۴۲۲۸////۲۲۲۲        ۷۲۴۹۳۷۲۴۹۳۷۲۴۹۳۷۲۴۹۳////۶۶۶۶        ۶۳۱۳۹۶۳۱۳۹۶۳۱۳۹۶۳۱۳۹////۲۲۲۲        ۸۴۲۱۳۸۴۲۱۳۸۴۲۱۳۸۴۲۱۳////۵۵۵۵    .........................................................  كل كشور          

        ۱۰۸۵۲۰۱۰۸۵۲۰۱۰۸۵۲۰۱۰۸۵۲۰////۳۳۳۳        ۸۱۲۹۸۸۱۲۹۸۸۱۲۹۸۸۱۲۹۸////۹۹۹۹        ۷۱۳۹۶۷۱۳۹۶۷۱۳۹۶۷۱۳۹۶////۱۱۱۱        ۶۰۹۸۰۶۰۹۸۰۶۰۹۸۰۶۰۹۸۰////۲۲۲۲        ۸۳۸۳۰۸۳۸۳۰۸۳۸۳۰۸۳۸۳۰////۷۷۷۷    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۱۰۲۵۷۱۱۰۲۵۷۱۱۰۲۵۷۱۱۰۲۵۷۱////۰۰۰۰        ۸۲۸۶۹۸۲۸۶۹۸۲۸۶۹۸۲۸۶۹////۰۰۰۰        ۶۹۳۲۰۶۹۳۲۰۶۹۳۲۰۶۹۳۲۰////۹۹۹۹        ۶۳۱۴۱۶۳۱۴۱۶۳۱۴۱۶۳۱۴۱////۹۹۹۹        ۷۹۱۹۸۷۹۱۹۸۷۹۱۹۸۷۹۱۹۸////۵۵۵۵    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۱۸۷۸۸۱۱۸۷۸۸۱۱۸۷۸۸۱۱۸۷۸۸////۱۱۱۱        ۷۷۰۴۱۷۷۰۴۱۷۷۰۴۱۷۷۰۴۱////۳۳۳۳        ۶۴۶۹۹۶۴۶۹۹۶۴۶۹۹۶۴۶۹۹////۹۹۹۹        ۵۷۷۴۰۵۷۷۴۰۵۷۷۴۰۵۷۷۴۰////۲۲۲۲        ۸۳۳۰۱۸۳۳۰۱۸۳۳۰۱۸۳۳۰۱////۲۲۲۲    ......................................................................................  اردبيل  

        ۱۲۳۶۵۳۱۲۳۶۵۳۱۲۳۶۵۳۱۲۳۶۵۳////۴۴۴۴        ۷۸۸۲۷۷۸۸۲۷۷۸۸۲۷۷۸۸۲۷////۳۳۳۳        ۷۳۴۲۱۷۳۴۲۱۷۳۴۲۱۷۳۴۲۱////۵۵۵۵        ۶۲۴۶۴۶۲۴۶۴۶۲۴۶۴۶۲۴۶۴////۹۹۹۹        ۸۲۲۹۳۸۲۲۹۳۸۲۲۹۳۸۲۲۹۳////۲۲۲۲    ......................................................................................  اصفهان 

        ۸۵۹۸۱۸۵۹۸۱۸۵۹۸۱۸۵۹۸۱////۳۳۳۳        ۸۷۶۰۸۸۷۶۰۸۸۷۶۰۸۸۷۶۰۸////۱۱۱۱        ۶۶۳۸۸۶۶۳۸۸۶۶۳۸۸۶۶۳۸۸////۷۷۷۷        ۶۳۲۸۵۶۳۲۸۵۶۳۲۸۵۶۳۲۸۵////۲۲۲۲        ۶۶۵۶۱۶۶۵۶۱۶۶۵۶۱۶۶۵۶۱////۱۱۱۱    ...........................................................................................  البرز 

        ۱۰۵۷۴۹۱۰۵۷۴۹۱۰۵۷۴۹۱۰۵۷۴۹////۰۰۰۰        ۸۴۶۳۸۸۴۶۳۸۸۴۶۳۸۸۴۶۳۸////۸۸۸۸        ۷۵۴۵۱۷۵۴۵۱۷۵۴۵۱۷۵۴۵۱////۸۸۸۸        ۷۵۹۱۴۷۵۹۱۴۷۵۹۱۴۷۵۹۱۴////۳۳۳۳        ۸۳۱۲۹۸۳۱۲۹۸۳۱۲۹۸۳۱۲۹////۵۵۵۵    .........................................................................................  ايالم  

        ۱۱۳۶۰۳۱۱۳۶۰۳۱۱۳۶۰۳۱۱۳۶۰۳////۵۵۵۵        ۹۲۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲۱۵۵////۷۷۷۷        ۷۵۴۸۶۷۵۴۸۶۷۵۴۸۶۷۵۴۸۶////۰۰۰۰        ۶۷۳۸۱۶۷۳۸۱۶۷۳۸۱۶۷۳۸۱////۰۰۰۰        ۹۸۱۳۹۹۸۱۳۹۹۸۱۳۹۹۸۱۳۹////۳۳۳۳    .......................................................................................  بوشهر  

        ۱۰۴۷۱۲۱۰۴۷۱۲۱۰۴۷۱۲۱۰۴۷۱۲////۶۶۶۶        ۹۴۸۹۱۹۴۸۹۱۹۴۸۹۱۹۴۸۹۱////۹۹۹۹        ۷۹۰۳۰۷۹۰۳۰۷۹۰۳۰۷۹۰۳۰////۹۹۹۹        ۶۵۱۱۱۶۵۱۱۱۶۵۱۱۱۶۵۱۱۱////۷۷۷۷        ۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶////۰۰۰۰    .......................................................................................  تهران  

        ۹۹۳۱۷۹۹۳۱۷۹۹۳۱۷۹۹۳۱۷////۱۱۱۱        ۸۸۳۶۶۸۸۳۶۶۸۸۳۶۶۸۸۳۶۶////۲۲۲۲        ۷۲۱۵۷۷۲۱۵۷۷۲۱۵۷۷۲۱۵۷////۴۴۴۴        ۵۹۸۷۰۵۹۸۷۰۵۹۸۷۰۵۹۸۷۰////۰۰۰۰        ۸۰۳۴۶۸۰۳۴۶۸۰۳۴۶۸۰۳۴۶////۰۰۰۰    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۸۴۱۸۷۸۴۱۸۷۸۴۱۸۷۸۴۱۸۷////۵۵۵۵        ۶۷۷۴۳۶۷۷۴۳۶۷۷۴۳۶۷۷۴۳////۱۱۱۱        ۶۰۳۶۵۶۰۳۶۵۶۰۳۶۵۶۰۳۶۵////۷۷۷۷        ۵۷۶۴۴۵۷۶۴۴۵۷۶۴۴۵۷۶۴۴////۹۹۹۹        ۶۳۶۵۳۶۳۶۵۳۶۳۶۵۳۶۳۶۵۳////۷۷۷۷     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ۱۱۱۵۶۲۱۱۱۵۶۲۱۱۱۵۶۲۱۱۱۵۶۲////۲۲۲۲        ۷۹۶۵۷۷۹۶۵۷۷۹۶۵۷۷۹۶۵۷////۷۷۷۷        ۷۲۵۶۰۷۲۵۶۰۷۲۵۶۰۷۲۵۶۰////۸۸۸۸        ۵۸۴۱۵۵۸۴۱۵۵۸۴۱۵۵۸۴۱۵////۲۲۲۲        ۸۰۶۳۳۸۰۶۳۳۸۰۶۳۳۸۰۶۳۳////۳۳۳۳    .........................................................................  خراسان رضوي

        ۱۰۵۷۵۳۱۰۵۷۵۳۱۰۵۷۵۳۱۰۵۷۵۳////۲۲۲۲        ۷۸۹۴۹۷۸۹۴۹۷۸۹۴۹۷۸۹۴۹////۳۳۳۳        ۶۹۴۴۲۶۹۴۴۲۶۹۴۴۲۶۹۴۴۲////۶۶۶۶        ۵۹۸۹۷۵۹۸۹۷۵۹۸۹۷۵۹۸۹۷////۲۲۲۲        ۷۶۷۹۷۷۶۷۹۷۷۶۷۹۷۷۶۷۹۷////۳۳۳۳    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۱۱۷۸۶۳۱۱۷۸۶۳۱۱۷۸۶۳۱۱۷۸۶۳////۲۲۲۲        ۹۴۰۷۹۹۴۰۷۹۹۴۰۷۹۹۴۰۷۹////۱۱۱۱        ۸۹۸۲۶۸۹۸۲۶۸۹۸۲۶۸۹۸۲۶////۵۵۵۵        ۷۱۵۶۳۷۱۵۶۳۷۱۵۶۳۷۱۵۶۳////۱۱۱۱        ۸۵۱۶۲۸۵۱۶۲۸۵۱۶۲۸۵۱۶۲////۳۳۳۳    .................................................................................  خوزستان  

        ۱۱۹۹۷۱۱۱۹۹۷۱۱۱۹۹۷۱۱۱۹۹۷۱////۴۴۴۴        ۸۹۱۶۰۸۹۱۶۰۸۹۱۶۰۸۹۱۶۰////۵۵۵۵        ۷۲۱۰۷۷۲۱۰۷۷۲۱۰۷۷۲۱۰۷////۵۵۵۵        ۶۸۸۶۲۶۸۸۶۲۶۸۸۶۲۶۸۸۶۲////۹۹۹۹        ۸۵۵۸۱۸۵۵۸۱۸۵۵۸۱۸۵۵۸۱////۸۸۸۸    .......................................................................................  زنجان  

        ۹۶۹۹۱۹۶۹۹۱۹۶۹۹۱۹۶۹۹۱////۰۰۰۰        ۷۸۴۸۱۷۸۴۸۱۷۸۴۸۱۷۸۴۸۱////۷۷۷۷        ۶۹۵۷۸۶۹۵۷۸۶۹۵۷۸۶۹۵۷۸////۸۸۸۸        ۵۷۶۴۱۵۷۶۴۱۵۷۶۴۱۵۷۶۴۱////۱۱۱۱        ۷۹۲۹۸۷۹۲۹۸۷۹۲۹۸۷۹۲۹۸////۰۰۰۰    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۹۰۰۵۰۹۰۰۵۰۹۰۰۵۰۹۰۰۵۰////۳۳۳۳        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۳۵۸۲۷۳۵۸۲۷۳۵۸۲۷۳۵۸۲////۶۶۶۶        ۹۱۲۹۱۹۱۲۹۱۹۱۲۹۱۹۱۲۹۱////۱۱۱۱          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۱۰۶۶۰۱۱۰۶۶۰۱۱۰۶۶۰۱۱۰۶۶۰////۶۶۶۶        ۸۳۲۹۰۸۳۲۹۰۸۳۲۹۰۸۳۲۹۰////۸۸۸۸        ۶۴۱۸۷۶۴۱۸۷۶۴۱۸۷۶۴۱۸۷////۵۵۵۵        ۵۹۰۴۵۵۹۰۴۵۵۹۰۴۵۵۹۰۴۵////۶۶۶۶        ۸۲۵۸۷۸۲۵۸۷۸۲۵۸۷۸۲۵۸۷////۶۶۶۶    .......................................................................................  فارس  

        ۱۰۸۹۱۹۱۰۸۹۱۹۱۰۸۹۱۹۱۰۸۹۱۹////۱۱۱۱        ۸۲۸۸۸۸۲۸۸۸۸۲۸۸۸۸۲۸۸۸////۴۴۴۴        ۷۵۶۲۲۷۵۶۲۲۷۵۶۲۲۷۵۶۲۲////۳۳۳۳        ۶۰۰۰۴۶۰۰۰۴۶۰۰۰۴۶۰۰۰۴////۷۷۷۷        ۸۵۲۴۷۸۵۲۴۷۸۵۲۴۷۸۵۲۴۷////۸۸۸۸    .......................................................................................  قزوين  

        ۱۰۰۶۶۷۱۰۰۶۶۷۱۰۰۶۶۷۱۰۰۶۶۷////۱۱۱۱        ۸۰۶۵۸۸۰۶۵۸۸۰۶۵۸۸۰۶۵۸////۹۹۹۹        ۶۷۵۰۹۶۷۵۰۹۶۷۵۰۹۶۷۵۰۹////۱۱۱۱        ۶۲۰۱۰۶۲۰۱۰۶۲۰۱۰۶۲۰۱۰////۱۱۱۱        ۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰////۲۲۲۲    .............................................................................................  قم  

        ۱۱۳۸۸۷۱۱۳۸۸۷۱۱۳۸۸۷۱۱۳۸۸۷////۱۱۱۱        ۸۱۰۲۰۸۱۰۲۰۸۱۰۲۰۸۱۰۲۰////۰۰۰۰        ۷۱۴۶۷۷۱۴۶۷۷۱۴۶۷۷۱۴۶۷////۶۶۶۶        ۶۲۴۹۵۶۲۴۹۵۶۲۴۹۵۶۲۴۹۵////۵۵۵۵        ۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱۹۰۴۴۱////۱۱۱۱    .................................................................................  كردستان  

        ۱۰۵۳۳۲۱۰۵۳۳۲۱۰۵۳۳۲۱۰۵۳۳۲////۸۸۸۸        ۸۳۶۱۱۸۳۶۱۱۸۳۶۱۱۸۳۶۱۱////۷۷۷۷        ۷۱۱۱۶۷۱۱۱۶۷۱۱۱۶۷۱۱۱۶////۵۵۵۵        ۶۹۸۷۱۶۹۸۷۱۶۹۸۷۱۶۹۸۷۱////۵۵۵۵        ۸۳۲۴۴۸۳۲۴۴۸۳۲۴۴۸۳۲۴۴////۷۷۷۷    ......................................................................................  كرمان  

        ۱۰۹۹۲۸۱۰۹۹۲۸۱۰۹۹۲۸۱۰۹۹۲۸////۲۲۲۲        ۹۰۱۸۶۹۰۱۸۶۹۰۱۸۶۹۰۱۸۶////۸۸۸۸        ۷۱۱۷۴۷۱۱۷۴۷۱۱۷۴۷۱۱۷۴////۷۷۷۷        ۶۵۲۸۵۶۵۲۸۵۶۵۲۸۵۶۵۲۸۵////۲۲۲۲        ۸۳۴۷۶۸۳۴۷۶۸۳۴۷۶۸۳۴۷۶////۲۲۲۲    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۱۱۹۳۰۲۱۱۹۳۰۲۱۱۹۳۰۲۱۱۹۳۰۲////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۶۵۰۰۰۶۵۰۰۰۶۵۰۰۰۶۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۱۵۳۴۹۱۵۳۴۹۱۵۳۴۹۱۵۳۴////۱۱۱۱    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۰۱۴۴۳۱۰۱۴۴۳۱۰۱۴۴۳۱۰۱۴۴۳////۵۵۵۵        ۶۲۰۲۱۶۲۰۲۱۶۲۰۲۱۶۲۰۲۱////۳۳۳۳        ۶۶۲۵۳۶۶۲۵۳۶۶۲۵۳۶۶۲۵۳////۴۴۴۴        ۶۳۰۱۵۶۳۰۱۵۶۳۰۱۵۶۳۰۱۵////۰۰۰۰        ۶۸۵۷۲۶۸۵۷۲۶۸۵۷۲۶۸۵۷۲////۲۲۲۲    ....................................................................................  گلستان  

        ۹۷۳۰۵۹۷۳۰۵۹۷۳۰۵۹۷۳۰۵////۹۹۹۹        ۸۲۴۲۵۸۲۴۲۵۸۲۴۲۵۸۲۴۲۵////۷۷۷۷        ۶۶۴۱۴۶۶۴۱۴۶۶۴۱۴۶۶۴۱۴////۵۵۵۵        ۶۳۱۴۰۶۳۱۴۰۶۳۱۴۰۶۳۱۴۰////۶۶۶۶        ۷۸۲۵۴۷۸۲۵۴۷۸۲۵۴۷۸۲۵۴////۷۷۷۷    .......................................................................................  گيالن  

        ۱۱۹۰۶۹۱۱۹۰۶۹۱۱۹۰۶۹۱۱۹۰۶۹////۸۸۸۸        ۹۵۲۶۷۹۵۲۶۷۹۵۲۶۷۹۵۲۶۷////۷۷۷۷        ۷۴۶۸۷۷۴۶۸۷۷۴۶۸۷۷۴۶۸۷////۵۵۵۵        ۶۲۸۸۵۶۲۸۸۵۶۲۸۸۵۶۲۸۸۵////۷۷۷۷        ۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷////۳۳۳۳    .....................................................................................  لرستان  

        ۱۰۴۸۰۶۱۰۴۸۰۶۱۰۴۸۰۶۱۰۴۸۰۶////۷۷۷۷        ۸۵۳۹۳۸۵۳۹۳۸۵۳۹۳۸۵۳۹۳////۴۴۴۴        ۷۹۵۰۴۷۹۵۰۴۷۹۵۰۴۷۹۵۰۴////۳۳۳۳        ۶۶۵۱۸۶۶۵۱۸۶۶۵۱۸۶۶۵۱۸////۴۴۴۴        ۸۳۷۴۱۸۳۷۴۱۸۳۷۴۱۸۳۷۴۱////۰۰۰۰    ..................................................................................  مازندران  

        ۱۰۲۸۷۴۱۰۲۸۷۴۱۰۲۸۷۴۱۰۲۸۷۴////۱۱۱۱        ۸۵۱۴۹۸۵۱۴۹۸۵۱۴۹۸۵۱۴۹////۴۴۴۴        ۷۴۳۳۱۷۴۳۳۱۷۴۳۳۱۷۴۳۳۱////۳۳۳۳        ۶۸۵۸۷۶۸۵۸۷۶۸۵۸۷۶۸۵۸۷////۱۱۱۱        ۸۴۰۴۹۸۴۰۴۹۸۴۰۴۹۸۴۰۴۹////۵۵۵۵    .....................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ۸۵۸۳۳۸۵۸۳۳۸۵۸۳۳۸۵۸۳۳////۶۶۶۶        ۸۱۲۸۲۸۱۲۸۲۸۱۲۸۲۸۱۲۸۲////۱۱۱۱        ۸۴۴۶۳۸۴۴۶۳۸۴۴۶۳۸۴۴۶۳////۲۲۲۲     ..................................................................................  هرمزگان  

        ۱۰۱۴۵۹۱۰۱۴۵۹۱۰۱۴۵۹۱۰۱۴۵۹////۹۹۹۹        ۸۲۱۹۵۸۲۱۹۵۸۲۱۹۵۸۲۱۹۵////۱۱۱۱        ۷۶۱۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱۱۸////۴۴۴۴        ۶۳۸۳۹۶۳۸۳۹۶۳۸۳۹۶۳۸۳۹////۶۶۶۶        ۸۴۱۲۷۸۴۱۲۷۸۴۱۲۷۸۴۱۲۷////۸۸۸۸    .....................................................................................  همدان  

        ۱۱۰۳۸۶۱۱۰۳۸۶۱۱۰۳۸۶۱۱۰۳۸۶////۵۵۵۵        ۸۱۲۵۴۸۱۲۵۴۸۱۲۵۴۸۱۲۵۴////۸۸۸۸        ۶۷۱۵۰۶۷۱۵۰۶۷۱۵۰۶۷۱۵۰////۰۰۰۰        ۵۵۸۶۶۵۵۸۶۶۵۵۸۶۶۵۵۸۶۶////۲۲۲۲        ۸۰۱۹۶۸۰۱۹۶۸۰۱۹۶۸۰۱۹۶////۰۰۰۰    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۸۶۸۵۲۸۶۸۵۲۸۶۸۵۲۸۶۸۵۲////۸۸۸۸        ۶۹۳۵۰۶۹۳۵۰۶۹۳۵۰۶۹۳۵۰////۱۱۱۱        ۵۷۲۳۸۵۷۲۳۸۵۷۲۳۸۵۷۲۳۸////۶۶۶۶        ۵۱۱۱۳۵۱۱۱۳۵۱۱۱۳۵۱۱۱۳////۴۴۴۴        ۶۶۶۷۷۶۶۶۷۷۶۶۶۷۷۶۶۶۷۷////۰۰۰۰    .........................................................  كل كشور          

        ۸۴۳۲۸۸۴۳۲۸۸۴۳۲۸۸۴۳۲۸////۲۲۲۲        ۷۷۳۳۱۷۷۳۳۱۷۷۳۳۱۷۷۳۳۱////۳۳۳۳        ۵۹۱۳۵۵۹۱۳۵۵۹۱۳۵۵۹۱۳۵////۱۱۱۱        ۴۷۲۲۸۴۷۲۲۸۴۷۲۲۸۴۷۲۲۸////۵۵۵۵        ۷۰۷۹۲۷۰۷۹۲۷۰۷۹۲۷۰۷۹۲////۳۳۳۳    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۸۷۵۶۸۸۷۵۶۸۸۷۵۶۸۸۷۵۶۸////۵۵۵۵        ۷۲۰۹۶۷۲۰۹۶۷۲۰۹۶۷۲۰۹۶////۰۰۰۰        ۶۰۰۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰۱۲////۸۸۸۸        ۴۹۵۱۶۴۹۵۱۶۴۹۵۱۶۴۹۵۱۶////۸۸۸۸        ۶۹۲۸۳۶۹۲۸۳۶۹۲۸۳۶۹۲۸۳////۸۸۸۸    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۷۷۴۸۶۷۷۴۸۶۷۷۴۸۶۷۷۴۸۶////۴۴۴۴        ۵۳۹۷۷۵۳۹۷۷۵۳۹۷۷۵۳۹۷۷////۵۵۵۵        ۴۵۶۸۵۴۵۶۸۵۴۵۶۸۵۴۵۶۸۵////۶۶۶۶        ۳۸۵۵۴۳۸۵۵۴۳۸۵۵۴۳۸۵۵۴////۴۴۴۴        ۵۲۸۶۷۵۲۸۶۷۵۲۸۶۷۵۲۸۶۷////۰۰۰۰    ......................................................................................  اردبيل  

        ۱۲۴۱۲۷۱۲۴۱۲۷۱۲۴۱۲۷۱۲۴۱۲۷////۵۵۵۵        ۷۴۴۹۵۷۴۴۹۵۷۴۴۹۵۷۴۴۹۵////۶۶۶۶        ۶۸۳۳۶۶۸۳۳۶۶۸۳۳۶۶۸۳۳۶////۱۱۱۱        ۶۲۰۲۰۶۲۰۲۰۶۲۰۲۰۶۲۰۲۰////۶۶۶۶        ۷۶۱۴۵۷۶۱۴۵۷۶۱۴۵۷۶۱۴۵////۲۲۲۲    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۶۱۸۷۵۶۱۸۷۵۶۱۸۷۵۶۱۸۷۵////۰۰۰۰        ۶۰۲۲۳۶۰۲۲۳۶۰۲۲۳۶۰۲۲۳////۱۱۱۱        ۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴۶۰۷۹۴////۶۶۶۶    ...........................................................................................  البرز 

        ۱۰۱۲۰۰۱۰۱۲۰۰۱۰۱۲۰۰۱۰۱۲۰۰////۰۰۰۰        ۸۴۴۰۴۸۴۴۰۴۸۴۴۰۴۸۴۴۰۴////۱۱۱۱        ۷۷۱۶۳۷۷۱۶۳۷۷۱۶۳۷۷۱۶۳////۱۱۱۱        ۷۶۱۵۶۷۶۱۵۶۷۶۱۵۶۷۶۱۵۶////۷۷۷۷        ۸۲۴۰۸۸۲۴۰۸۸۲۴۰۸۸۲۴۰۸////۷۷۷۷    .........................................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ۷۸۵۴۷۷۸۵۴۷۷۸۵۴۷۷۸۵۴۷////۰۰۰۰        ۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۱۱۶۷۰۱۱۶۷۰۱۱۶۷۰۱۱۶////۶۶۶۶    .......................................................................................  بوشهر  

        ۵۸۳۶۲۵۸۳۶۲۵۸۳۶۲۵۸۳۶۲////۴۴۴۴        ۵۲۶۷۱۵۲۶۷۱۵۲۶۷۱۵۲۶۷۱////۴۴۴۴        ۴۶۰۰۰۴۶۰۰۰۴۶۰۰۰۴۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۳۱۴۴۸۳۱۴۴۸۳۱۴۴۸۳۱۴////۶۶۶۶        ۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۱۱////۷۷۷۷    .......................................................................................  تهران  

        ۷۰۶۶۷۷۰۶۶۷۷۰۶۶۷۷۰۶۶۷////۷۷۷۷        ۶۰۴۸۵۶۰۴۸۵۶۰۴۸۵۶۰۴۸۵////۲۲۲۲        ۴۸۹۹۰۴۸۹۹۰۴۸۹۹۰۴۸۹۹۰////۱۱۱۱        ××××        ۶۳۳۲۳۶۳۳۲۳۶۳۳۲۳۶۳۳۲۳////۳۳۳۳    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۴۴۵۶۵۴۴۵۶۵۴۴۵۶۵۴۴۵۶////۵۵۵۵        ۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۷۴۶۸۴۷۴۶۸۴۷۴۶۸۴۷۴۶۸////۴۴۴۴     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ۷۲۰۰۷۷۲۰۰۷۷۲۰۰۷۷۲۰۰۷////۴۴۴۴        ۵۰۹۵۷۵۰۹۵۷۵۰۹۵۷۵۰۹۵۷////۵۵۵۵        ۴۵۷۶۰۴۵۷۶۰۴۵۷۶۰۴۵۷۶۰////۵۵۵۵        ۴۰۰۵۶۴۰۰۵۶۴۰۰۵۶۴۰۰۵۶////۴۴۴۴        ۵۱۶۴۹۵۱۶۴۹۵۱۶۴۹۵۱۶۴۹////۳۳۳۳    .........................................................................  خراسان رضوي

        ۷۶۷۳۵۷۶۷۳۵۷۶۷۳۵۷۶۷۳۵////۳۳۳۳        ۵۸۲۹۱۵۸۲۹۱۵۸۲۹۱۵۸۲۹۱////۹۹۹۹        ۵۰۳۸۷۵۰۳۸۷۵۰۳۸۷۵۰۳۸۷////۲۲۲۲        ۴۳۸۹۰۴۳۸۹۰۴۳۸۹۰۴۳۸۹۰////۴۴۴۴        ۵۶۹۸۹۵۶۹۸۹۵۶۹۸۹۵۶۹۸۹////۹۹۹۹    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۱۲۱۲۷۲۱۲۱۲۷۲۱۲۱۲۷۲۱۲۱۲۷۲////۱۱۱۱        ۹۶۲۰۹۹۶۲۰۹۹۶۲۰۹۹۶۲۰۹////۲۲۲۲        ۷۹۰۹۳۷۹۰۹۳۷۹۰۹۳۷۹۰۹۳////۷۷۷۷        ۷۸۱۱۵۷۸۱۱۵۷۸۱۱۵۷۸۱۱۵////۱۱۱۱        ۹۵۱۱۳۹۵۱۱۳۹۵۱۱۳۹۵۱۱۳////۲۲۲۲    .................................................................................  خوزستان  

        ۷۸۱۳۸۷۸۱۳۸۷۸۱۳۸۷۸۱۳۸////۴۴۴۴        ۵۹۹۴۸۵۹۹۴۸۵۹۹۴۸۵۹۹۴۸////۴۴۴۴        ۳۷۷۹۵۳۷۷۹۵۳۷۷۹۵۳۷۷۹۵////۰۰۰۰        ۳۸۷۲۸۳۸۷۲۸۳۸۷۲۸۳۸۷۲۸////۸۸۸۸        ۵۴۵۱۶۵۴۵۱۶۵۴۵۱۶۵۴۵۱۶////۹۹۹۹    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۵۸۸۲۳۵۸۸۲۳۵۸۸۲۳۵۸۸۲۳////۵۵۵۵        ۵۱۹۸۰۵۱۹۸۰۵۱۹۸۰۵۱۹۸۰////۲۲۲۲        ۴۸۰۹۵۴۸۰۹۵۴۸۰۹۵۴۸۰۹۵////۷۷۷۷        ۵۲۹۰۲۵۲۹۰۲۵۲۹۰۲۵۲۹۰۲////۷۷۷۷    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۸۳۴۶۷۸۳۴۶۷۸۳۴۶۷۸۳۴۶۷////۳۳۳۳        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۹۹۳۲۵۹۹۳۲۵۹۹۳۲۵۹۹۳۲////۴۴۴۴        ۸۵۴۱۵۸۵۴۱۵۸۵۴۱۵۸۵۴۱۵////۲۲۲۲          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۰۲۳۳۵۱۰۲۳۳۵۱۰۲۳۳۵۱۰۲۳۳۵////۵۵۵۵        ۶۹۷۹۴۶۹۷۹۴۶۹۷۹۴۶۹۷۹۴////۱۱۱۱        ۵۶۳۰۷۵۶۳۰۷۵۶۳۰۷۵۶۳۰۷////۳۳۳۳        ۵۴۵۵۷۵۴۵۵۷۵۴۵۵۷۵۴۵۵۷////۴۴۴۴        ۶۸۳۱۹۶۸۳۱۹۶۸۳۱۹۶۸۳۱۹////۷۷۷۷    .......................................................................................  فارس  

        ۷۸۳۴۳۷۸۳۴۳۷۸۳۴۳۷۸۳۴۳////۷۷۷۷        ۵۲۱۴۷۵۲۱۴۷۵۲۱۴۷۵۲۱۴۷////۸۸۸۸        ۴۴۷۴۴۴۴۷۴۴۴۴۷۴۴۴۴۷۴۴////۶۶۶۶        ۳۸۱۷۲۳۸۱۷۲۳۸۱۷۲۳۸۱۷۲////۰۰۰۰        ۴۹۴۸۵۴۹۴۸۵۴۹۴۸۵۴۹۴۸۵////۰۰۰۰    .......................................................................................  قزوين  

        ۶۷۵۹۴۶۷۵۹۴۶۷۵۹۴۶۷۵۹۴////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۶۷۵۹۴۶۷۵۹۴۶۷۵۹۴۶۷۵۹۴////۶۶۶۶    .............................................................................................  قم  

        ۸۳۹۴۶۸۳۹۴۶۸۳۹۴۶۸۳۹۴۶////۷۷۷۷        ۶۳۵۳۲۶۳۵۳۲۶۳۵۳۲۶۳۵۳۲////۶۶۶۶        ۶۶۳۳۳۶۶۳۳۳۶۶۳۳۳۶۶۳۳۳////۳۳۳۳        ۵۲۵۶۴۵۲۵۶۴۵۲۵۶۴۵۲۵۶۴////۱۱۱۱        ۷۱۳۴۰۷۱۳۴۰۷۱۳۴۰۷۱۳۴۰////۵۵۵۵    .................................................................................  كردستان  

        ۱۰۲۱۰۰۱۰۲۱۰۰۱۰۲۱۰۰۱۰۲۱۰۰////۳۳۳۳        ۷۴۹۰۹۷۴۹۰۹۷۴۹۰۹۷۴۹۰۹////۱۱۱۱        ۶۵۷۸۲۶۵۷۸۲۶۵۷۸۲۶۵۷۸۲////۳۳۳۳        ۶۵۴۱۵۶۵۴۱۵۶۵۴۱۵۶۵۴۱۵////۰۰۰۰        ۷۸۳۹۳۷۸۳۹۳۷۸۳۹۳۷۸۳۹۳////۹۹۹۹    ......................................................................................  كرمان  

        ۸۶۶۶۶۸۶۶۶۶۸۶۶۶۶۸۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۷۱۷۰۰۷۱۷۰۰۷۱۷۰۰۷۱۷۰۰////۶۶۶۶        ۵۰۵۳۴۵۰۵۳۴۵۰۵۳۴۵۰۵۳۴////۰۰۰۰        ××××        ۷۰۴۰۸۷۰۴۰۸۷۰۴۰۸۷۰۴۰۸////۰۰۰۰    ..................................................................................  كرمانشاه  

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

        ۹۴۸۰۲۹۴۸۰۲۹۴۸۰۲۹۴۸۰۲////۰۰۰۰        ۸۳۷۴۶۸۳۷۴۶۸۳۷۴۶۸۳۷۴۶////۰۰۰۰        ۷۱۶۷۴۷۱۶۷۴۷۱۶۷۴۷۱۶۷۴////۳۳۳۳        ۵۷۸۱۷۵۷۸۱۷۵۷۸۱۷۵۷۸۱۷////۹۹۹۹        ۷۹۳۹۷۷۹۳۹۷۷۹۳۹۷۷۹۳۹۷////۹۹۹۹    ....................................................................................  گلستان  

        ۸۸۴۱۶۸۸۴۱۶۸۸۴۱۶۸۸۴۱۶////۹۹۹۹        ۸۰۲۴۴۸۰۲۴۴۸۰۲۴۴۸۰۲۴۴////۲۲۲۲        ۶۹۷۵۵۶۹۷۵۵۶۹۷۵۵۶۹۷۵۵////۷۷۷۷        ۵۹۳۹۰۵۹۳۹۰۵۹۳۹۰۵۹۳۹۰////۸۸۸۸        ۷۵۰۳۰۷۵۰۳۰۷۵۰۳۰۷۵۰۳۰////۷۷۷۷    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۵۱۴۳۲۵۱۴۳۲۵۱۴۳۲۵۱۴۳۲////۲۲۲۲        ۵۲۰۵۰۵۲۰۵۰۵۲۰۵۰۵۲۰۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۵۱۷۵۷۵۱۷۵۷۵۱۷۵۷۵۱۷۵۷////۸۸۸۸    .....................................................................................  لرستان  

        ۹۹۵۴۰۹۹۵۴۰۹۹۵۴۰۹۹۵۴۰////۹۹۹۹        ۸۶۹۹۲۸۶۹۹۲۸۶۹۹۲۸۶۹۹۲////۶۶۶۶        ۷۹۲۶۸۷۹۲۶۸۷۹۲۶۸۷۹۲۶۸////۴۴۴۴        ۶۴۰۲۹۶۴۰۲۹۶۴۰۲۹۶۴۰۲۹////۸۸۸۸        ۸۱۳۹۶۸۱۳۹۶۸۱۳۹۶۸۱۳۹۶////۸۸۸۸    ..................................................................................  مازندران  

        ۸۴۹۹۸۸۴۹۹۸۸۴۹۹۸۸۴۹۹۸////۶۶۶۶        ۷۳۵۵۱۷۳۵۵۱۷۳۵۵۱۷۳۵۵۱////۴۴۴۴        ۶۲۵۵۲۶۲۵۵۲۶۲۵۵۲۶۲۵۵۲////۰۰۰۰        ۵۷۷۰۰۵۷۷۰۰۵۷۷۰۰۵۷۷۰۰////۹۹۹۹        ۷۰۷۳۴۷۰۷۳۴۷۰۷۳۴۷۰۷۳۴////۴۴۴۴    .....................................................................................  مركزي  

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

        ۸۴۳۰۰۸۴۳۰۰۸۴۳۰۰۸۴۳۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۰۰۸۷۰۰۰۸۷۰۰۰۸۷۰۰۰۸////۰۰۰۰        ۶۴۴۱۴۶۴۴۱۴۶۴۴۱۴۶۴۴۱۴////۲۲۲۲        ۵۲۲۷۳۵۲۲۷۳۵۲۲۷۳۵۲۲۷۳////۶۶۶۶        ۷۰۰۳۶۷۰۰۳۶۷۰۰۳۶۷۰۰۳۶////۵۵۵۵    .....................................................................................  همدان  
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        ۱۱۹۷۹۲۱۱۹۷۹۲۱۱۹۷۹۲۱۱۹۷۹۲////۳۳۳۳        ۸۹۸۰۱۸۹۸۰۱۸۹۸۰۱۸۹۸۰۱////۴۴۴۴        ۸۳۴۳۱۸۳۴۳۱۸۳۴۳۱۸۳۴۳۱////۰۰۰۰        ۸۰۵۱۴۸۰۵۱۴۸۰۵۱۴۸۰۵۱۴////۵۵۵۵        ۹۲۳۳۲۹۲۳۳۲۹۲۳۳۲۹۲۳۳۲////۹۹۹۹    ........................................................................................  ايالم  

        ۱۰۶۴۵۴۱۰۶۴۵۴۱۰۶۴۵۴۱۰۶۴۵۴////۹۹۹۹        ۹۱۰۵۳۹۱۰۵۳۹۱۰۵۳۹۱۰۵۳////۸۸۸۸        ۸۷۴۹۹۸۷۴۹۹۸۷۴۹۹۸۷۴۹۹////۳۳۳۳        ۷۸۰۵۹۷۸۰۵۹۷۸۰۵۹۷۸۰۵۹////۲۲۲۲        ۹۴۹۳۳۹۴۹۳۳۹۴۹۳۳۹۴۹۳۳////۶۶۶۶    ......................................................................................  بوشهر  

        ۱۰۱۲۲۷۱۰۱۲۲۷۱۰۱۲۲۷۱۰۱۲۲۷////۲۲۲۲        ۷۹۱۷۷۷۹۱۷۷۷۹۱۷۷۷۹۱۷۷////۱۱۱۱        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۶۴۴۵۷۶۴۴۵۷۶۴۴۵۷۶۴۴۵////۷۷۷۷        ۸۶۳۳۶۸۶۳۳۶۸۶۳۳۶۸۶۳۳۶////۴۴۴۴    ......................................................................................  تهران  

        ۱۱۱۵۷۵۱۱۱۵۷۵۱۱۱۵۷۵۱۱۱۵۷۵////۳۳۳۳        ۸۴۵۱۳۸۴۵۱۳۸۴۵۱۳۸۴۵۱۳////۸۸۸۸        ۷۲۳۲۵۷۲۳۲۵۷۲۳۲۵۷۲۳۲۵////۱۱۱۱        ۶۹۹۵۰۶۹۹۵۰۶۹۹۵۰۶۹۹۵۰////۳۳۳۳        ۷۸۳۰۹۷۸۳۰۹۷۸۳۰۹۷۸۳۰۹////۲۲۲۲    ...........................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۹۱۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱۱۰۶////۴۴۴۴        ۷۹۷۲۲۷۹۷۲۲۷۹۷۲۲۷۹۷۲۲////۸۸۸۸        ۷۸۹۸۸۷۸۹۸۸۷۸۹۸۸۷۸۹۸۸////۷۷۷۷        ۸۰۶۴۳۸۰۶۴۳۸۰۶۴۳۸۰۶۴۳////۳۳۳۳        ۸۱۶۸۱۸۱۶۸۱۸۱۶۸۱۸۱۶۸۱////۶۶۶۶     ........................................................................  خراسان جنوبي
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        ۹۷۳۸۲۹۷۳۸۲۹۷۳۸۲۹۷۳۸۲////۳۳۳۳        ۶۹۷۷۴۶۹۷۷۴۶۹۷۷۴۶۹۷۷۴////۸۸۸۸        ۶۸۷۴۰۶۸۷۴۰۶۸۷۴۰۶۸۷۴۰////۵۵۵۵        ۷۰۰۶۱۷۰۰۶۱۷۰۰۶۱۷۰۰۶۱////۲۲۲۲        ۷۵۷۷۱۷۵۷۷۱۷۵۷۷۱۷۵۷۷۱////۱۱۱۱    ........................................................................  خراسان شمالي

        ۱۰۴۰۱۶۱۰۴۰۱۶۱۰۴۰۱۶۱۰۴۰۱۶////۹۹۹۹        ۸۵۲۹۸۸۵۲۹۸۸۵۲۹۸۸۵۲۹۸////۰۰۰۰        ۸۱۸۳۲۸۱۸۳۲۸۱۸۳۲۸۱۸۳۲////۲۲۲۲        ۷۸۳۹۴۷۸۳۹۴۷۸۳۹۴۷۸۳۹۴////۸۸۸۸        ۸۶۷۰۶۸۶۷۰۶۸۶۷۰۶۸۶۷۰۶////۸۸۸۸    ................................................................................  خوزستان  
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        ۱۱۳۱۶۱۱۱۳۱۶۱۱۱۳۱۶۱۱۱۳۱۶۱////۱۱۱۱        ۷۹۱۶۶۷۹۱۶۶۷۹۱۶۶۷۹۱۶۶////۷۷۷۷        ۷۰۴۳۱۷۰۴۳۱۷۰۴۳۱۷۰۴۳۱////۷۷۷۷        ۶۴۱۱۳۶۴۱۱۳۶۴۱۱۳۶۴۱۱۳////۵۵۵۵        ۸۹۱۱۲۸۹۱۱۲۸۹۱۱۲۸۹۱۱۲////۸۸۸۸    ....................................................................................  لرستان  

        ۹۶۶۳۴۹۶۶۳۴۹۶۶۳۴۹۶۶۳۴////۴۴۴۴        ۶۹۵۴۰۶۹۵۴۰۶۹۵۴۰۶۹۵۴۰////۲۲۲۲        ۷۷۲۲۵۷۷۲۲۵۷۷۲۲۵۷۷۲۲۵////۴۴۴۴        ۷۵۰۰۰۷۵۰۰۰۷۵۰۰۰۷۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۶۳۵۰۷۶۳۵۰۷۶۳۵۰۷۶۳۵۰////۲۲۲۲    .................................................................................  مازندران  

        ۹۷۵۱۳۹۷۵۱۳۹۷۵۱۳۹۷۵۱۳////۲۲۲۲        ۸۴۱۹۰۸۴۱۹۰۸۴۱۹۰۸۴۱۹۰////۹۹۹۹        ۸۴۰۱۳۸۴۰۱۳۸۴۰۱۳۸۴۰۱۳////۵۵۵۵        ۷۹۷۸۹۷۹۷۸۹۷۹۷۸۹۷۹۷۸۹////۶۶۶۶        ۹۲۹۱۰۹۲۹۱۰۹۲۹۱۰۹۲۹۱۰////۰۰۰۰    ....................................................................................  مركزي  

        ۸۸۳۵۹۸۸۳۵۹۸۸۳۵۹۸۸۳۵۹////۴۴۴۴        ۷۵۹۹۹۷۵۹۹۹۷۵۹۹۹۷۵۹۹۹////۲۲۲۲        ۹۰۹۰۲۹۰۹۰۲۹۰۹۰۲۹۰۹۰۲////۵۵۵۵        ۹۲۳۱۷۹۲۳۱۷۹۲۳۱۷۹۲۳۱۷////۵۵۵۵        ۸۷۹۸۸۸۷۹۸۸۸۷۹۸۸۸۷۹۸۸////۸۸۸۸     .................................................................................  هرمزگان  

        ۹۰۶۶۷۹۰۶۶۷۹۰۶۶۷۹۰۶۶۷////۸۸۸۸        ۶۶۶۷۹۶۶۶۷۹۶۶۶۷۹۶۶۶۷۹////۴۴۴۴        ۶۲۴۴۹۶۲۴۴۹۶۲۴۴۹۶۲۴۴۹////۲۲۲۲        ۶۴۶۶۷۶۴۶۶۷۶۴۶۶۷۶۴۶۶۷////۸۸۸۸        ۶۹۱۵۴۶۹۱۵۴۶۹۱۵۴۶۹۱۵۴////۳۳۳۳    ....................................................................................  همدان  

        ۱۰۹۸۲۹۱۰۹۸۲۹۱۰۹۸۲۹۱۰۹۸۲۹////۰۰۰۰        ۸۱۸۲۰۸۱۸۲۰۸۱۸۲۰۸۱۸۲۰////۶۶۶۶        ۷۵۹۰۴۷۵۹۰۴۷۵۹۰۴۷۵۹۰۴////۵۵۵۵        ۷۸۱۰۵۷۸۱۰۵۷۸۱۰۵۷۸۱۰۵////۷۷۷۷        ۸۴۱۳۰۸۴۱۳۰۸۴۱۳۰۸۴۱۳۰////۹۹۹۹    ...........................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۰۵۷۵۲۰۵۷۵۲۰۵۷۵۲۰۵۷۵////۱۱۱۱        ۱۱۹۶۶۱۱۹۶۶۱۱۹۶۶۱۱۹۶۶////۶۶۶۶        ۱۳۹۲۹۱۳۹۲۹۱۳۹۲۹۱۳۹۲۹////۲۲۲۲        ۱۴۳۴۱۱۴۳۴۱۱۴۳۴۱۱۴۳۴۱////۴۴۴۴        ۱۵۰۵۱۱۵۰۵۱۱۵۰۵۱۱۵۰۵۱////۶۶۶۶    ........................................................  كل كشور          

        ۲۷۲۵۶۲۷۲۵۶۲۷۲۵۶۲۷۲۵۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۶۱۴۷۱۶۱۴۷۱۶۱۴۷۱۶۱۴۷////۸۸۸۸        ۱۵۷۱۲۱۵۷۱۲۱۵۷۱۲۱۵۷۱۲////۵۵۵۵        ۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲۱۷۱۸۲////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۹۰۱۸۱۹۰۱۸۱۹۰۱۸۱۹۰۱۸////۱۱۱۱        ۱۴۶۸۳۱۴۶۸۳۱۴۶۸۳۱۴۶۸۳////۶۶۶۶        ۱۵۳۳۸۱۵۳۳۸۱۵۳۳۸۱۵۳۳۸////۴۴۴۴    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۶۴۰۵۱۶۴۰۵۱۶۴۰۵۱۶۴۰۵////۲۲۲۲        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۳۴۱۱۴۳۴۱۱۴۳۴۱۱۴۳۴۱////۶۶۶۶        ۱۱۹۴۳۱۱۹۴۳۱۱۹۴۳۱۱۹۴۳////۱۱۱۱        ۱۳۸۸۵۱۳۸۸۵۱۳۸۸۵۱۳۸۸۵////۱۱۱۱    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۹۳۷۱۰۹۳۷۱۰۹۳۷۱۰۹۳۷////۸۸۸۸        ۱۱۷۹۶۱۱۷۹۶۱۱۷۹۶۱۱۷۹۶////۶۶۶۶    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۱۲۹۲۷۱۲۹۲۷۱۲۹۲۷۱۲۹۲۷////۵۵۵۵        ۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰////۵۵۵۵        ۱۲۰۷۳۱۲۰۷۳۱۲۰۷۳۱۲۰۷۳////۵۵۵۵    ...........................................................................................  البرز 

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .......................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ۲۰۱۷۴۲۰۱۷۴۲۰۱۷۴۲۰۱۷۴////۳۳۳۳        ۲۰۱۷۴۲۰۱۷۴۲۰۱۷۴۲۰۱۷۴////۳۳۳۳    .......................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶////۷۷۷۷        ۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶۱۹۱۶۶////۷۷۷۷    .......................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ××××        ۱۱۲۴۹۱۱۲۴۹۱۱۲۴۹۱۱۲۴۹////۰۰۰۰        ۱۱۰۲۵۱۱۰۲۵۱۱۰۲۵۱۱۰۲۵////۶۶۶۶        ۱۱۱۳۰۱۱۱۳۰۱۱۱۳۰۱۱۱۳۰////۶۶۶۶    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۱۴۹۲۰۱۴۹۲۰۱۴۹۲۰۱۴۹۲۰////۴۴۴۴        ۱۴۲۳۸۱۴۲۳۸۱۴۲۳۸۱۴۲۳۸////۸۸۸۸        ۱۴۵۱۹۱۴۵۱۹۱۴۵۱۹۱۴۵۱۹////۶۶۶۶    .....................................................................................  سمنان  

        ۸۸۶۴۸۸۶۴۸۸۶۴۸۸۶۴////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۶۴۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵////۳۳۳۳        ۸۲۹۶۸۲۹۶۸۲۹۶۸۲۹۶////۷۷۷۷          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۱۶۸۴۱۱۶۸۴۱۱۶۸۴۱۱۶۸۴////۲۲۲۲        ۱۱۶۸۴۱۱۶۸۴۱۱۶۸۴۱۱۶۸۴////۲۲۲۲    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۱۰۶۹۵۱۰۶۹۵۱۰۶۹۵۱۰۶۹۵////۲۲۲۲        ۱۰۷۴۱۱۰۷۴۱۱۰۷۴۱۱۰۷۴۱////۳۳۳۳        ۱۰۷۲۱۱۰۷۲۱۱۰۷۲۱۱۰۷۲۱////۴۴۴۴    .......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۲۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳////۴۴۴۴        ۸۸۹۱۸۸۹۱۸۸۹۱۸۸۹۱////۵۵۵۵    .................................................................................  كردستان  

        ۱۰۴۷۶۱۰۴۷۶۱۰۴۷۶۱۰۴۷۶////۰۰۰۰        ۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱////۱۱۱۱        ۹۸۹۰۹۸۹۰۹۸۹۰۹۸۹۰////۵۵۵۵        ۹۸۵۲۹۸۵۲۹۸۵۲۹۸۵۲////۹۹۹۹        ۱۰۳۲۶۱۰۳۲۶۱۰۳۲۶۱۰۳۲۶////۸۸۸۸    ......................................................................................  كرمان  

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

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

        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۷۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۴۵////۲۲۲۲        ۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰////۰۰۰۰    ....................................................................................  گلستان  

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

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

        ۱۳۴۸۹۱۳۴۸۹۱۳۴۸۹۱۳۴۸۹////۱۱۱۱        ۱۴۲۴۰۱۴۲۴۰۱۴۲۴۰۱۴۲۴۰////۲۲۲۲        ۱۰۲۰۷۱۰۲۰۷۱۰۲۰۷۱۰۲۰۷////۰۰۰۰        ۷۲۶۰۷۲۶۰۷۲۶۰۷۲۶۰////۵۵۵۵        ۱۱۹۸۰۱۱۹۸۰۱۱۹۸۰۱۱۹۸۰////۴۴۴۴    ..................................................................................  مازندران  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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        ۱۰۶۵۰۱۰۶۵۰۱۰۶۵۰۱۰۶۵۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۶۸۱۱۱۶۸۱۱۱۶۸۱۱۱۶۸////۱۱۱۱        ۱۲۴۳۱۱۲۴۳۱۱۲۴۳۱۱۲۴۳۱////۹۹۹۹        ۱۱۳۸۰۱۱۳۸۰۱۱۳۸۰۱۱۳۸۰////۸۸۸۸        ۱۱۴۹۳۱۱۴۹۳۱۱۴۹۳۱۱۴۹۳////۲۲۲۲    ........................................................  كل كشور          

        ۹۷۶۴۹۷۶۴۹۷۶۴۹۷۶۴////۹۹۹۹        ××××        ۱۶۲۶۸۱۶۲۶۸۱۶۲۶۸۱۶۲۶۸////۸۸۸۸        ۱۳۶۵۸۱۳۶۵۸۱۳۶۵۸۱۳۶۵۸////۳۳۳۳        ۱۲۹۶۱۱۲۹۶۱۱۲۹۶۱۱۲۹۶۱////۶۶۶۶    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ۱۳۵۸۲۱۳۵۸۲۱۳۵۸۲۱۳۵۸۲////۹۹۹۹        ۱۳۵۸۲۱۳۵۸۲۱۳۵۸۲۱۳۵۸۲////۹۹۹۹    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۲۰۶۷۲۲۰۶۷۲۲۰۶۷۲۲۰۶۷۲////۴۴۴۴        ××××        ۱۴۱۸۵۱۴۱۸۵۱۴۱۸۵۱۴۱۸۵////۴۴۴۴        ۱۲۱۰۸۱۲۱۰۸۱۲۱۰۸۱۲۱۰۸////۵۵۵۵        ۱۴۳۹۲۱۴۳۹۲۱۴۳۹۲۱۴۳۹۲////۴۴۴۴    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۱۳۴۹۸۱۳۴۹۸۱۳۴۹۸۱۳۴۹۸////۵۵۵۵        ۹۹۴۶۹۹۴۶۹۹۴۶۹۹۴۶////۹۹۹۹        ۱۱۰۳۵۱۱۰۳۵۱۱۰۳۵۱۱۰۳۵////۹۹۹۹    ......................................................................................  اصفهان 

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ۱۹۴۶۴۱۹۴۶۴۱۹۴۶۴۱۹۴۶۴////۳۳۳۳        ۱۹۴۶۴۱۹۴۶۴۱۹۴۶۴۱۹۴۶۴////۳۳۳۳    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ××××        ۱۱۰۳۷۱۱۰۳۷۱۱۰۳۷۱۱۰۳۷////۹۹۹۹        ۱۰۷۱۸۱۰۷۱۸۱۰۷۱۸۱۰۷۱۸////۸۸۸۸        ۱۰۸۶۴۱۰۸۶۴۱۰۸۶۴۱۰۸۶۴////۰۰۰۰    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۵۹۱۳۱۵۹۱۳۱۵۹۱۳۱۵۹۱۳////۰۰۰۰        ۱۵۹۱۳۱۵۹۱۳۱۵۹۱۳۱۵۹۱۳////۰۰۰۰    .....................................................................................  سمنان  

        ۸۹۰۳۸۹۰۳۸۹۰۳۸۹۰۳////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۶۲۱۷۶۲۱۷۶۲۱۷۶۲۱۷////۳۳۳۳        ۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

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

        ××××        ××××        ۱۰۴۷۲۱۰۴۷۲۱۰۴۷۲۱۰۴۷۲////۲۲۲۲        ۱۱۰۳۶۱۱۰۳۶۱۱۰۳۶۱۱۰۳۶////۴۴۴۴        ۱۰۷۷۱۱۰۷۷۱۱۰۷۷۱۱۰۷۷۱////۸۸۸۸    .......................................................................................  قزوين  
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        ۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱////۵۵۵۵        ۷۳۴۵۷۳۴۵۷۳۴۵۷۳۴۵////۲۲۲۲        ۷۱۵۷۷۱۵۷۷۱۵۷۷۱۵۷////۳۳۳۳        ۵۹۱۸۵۹۱۸۵۹۱۸۵۹۱۸////۹۹۹۹        ۶۹۷۵۶۹۷۵۶۹۷۵۶۹۷۵////۹۹۹۹    .....................................................................................  همدان  

        ۹۹۳۵۹۹۳۵۹۹۳۵۹۹۳۵////۵۵۵۵        ۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲////۰۰۰۰        ۹۲۶۵۹۲۶۵۹۲۶۵۹۲۶۵////۳۳۳۳        ۷۸۴۰۷۸۴۰۷۸۴۰۷۸۴۰////۱۱۱۱        ۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸۹۲۴۸////۳۳۳۳    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                 1391در فصول و سال ) چرخ نشده(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاوميش 39

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۳۶۶۲۲۳۶۶۲۲۳۶۶۲۲۳۶۶۲////۸۸۸۸        ۱۷۸۷۰۱۷۸۷۰۱۷۸۷۰۱۷۸۷۰////۶۶۶۶        ۱۶۳۱۴۱۶۳۱۴۱۶۳۱۴۱۶۳۱۴////۲۲۲۲        ۱۵۰۳۰۱۵۰۳۰۱۵۰۳۰۱۵۰۳۰////۵۵۵۵        ۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵////۶۶۶۶    .........................................................  كل كشور          

        ۲۷۱۲۳۲۷۱۲۳۲۷۱۲۳۲۷۱۲۳////۳۳۳۳        ۲۰۲۳۹۲۰۲۳۹۲۰۲۳۹۲۰۲۳۹////۵۵۵۵        ۱۸۲۸۳۱۸۲۸۳۱۸۲۸۳۱۸۲۸۳////۴۴۴۴        ۱۶۹۷۹۱۶۹۷۹۱۶۹۷۹۱۶۹۷۹////۸۸۸۸        ۲۰۵۶۴۲۰۵۶۴۲۰۵۶۴۲۰۵۶۴////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۲۰۴۹۲۲۰۴۹۲۲۰۴۹۲۲۰۴۹۲////۱۱۱۱        ۲۲۸۱۹۲۲۸۱۹۲۲۸۱۹۲۲۸۱۹////۷۷۷۷        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۰۶۱۱۷۰۶۱۱۷۰۶۱۱۷۰۶۱////۶۶۶۶        ۱۹۵۳۸۱۹۵۳۸۱۹۵۳۸۱۹۵۳۸////۳۳۳۳    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۶۹۰۱۱۶۹۰۱۱۶۹۰۱۱۶۹۰۱////۲۲۲۲        ۱۴۴۹۰۱۴۴۹۰۱۴۴۹۰۱۴۴۹۰////۳۳۳۳        ۱۱۱۵۸۱۱۱۵۸۱۱۱۵۸۱۱۱۵۸////۵۵۵۵        ۱۰۱۷۰۱۰۱۷۰۱۰۱۷۰۱۰۱۷۰////۷۷۷۷        ۱۲۷۱۲۱۲۷۱۲۱۲۷۱۲۱۲۷۱۲////۰۰۰۰    ......................................................................................  اردبيل  

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

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۱۴۸۵۴۱۴۸۵۴۱۴۸۵۴۱۴۸۵۴////۲۲۲۲        ۱۳۹۸۲۱۳۹۸۲۱۳۹۸۲۱۳۹۸۲////۶۶۶۶        ۹۹۵۲۹۹۵۲۹۹۵۲۹۹۵۲////۰۰۰۰        ۸۰۵۰۸۰۵۰۸۰۵۰۸۰۵۰////۵۵۵۵        ۱۱۷۹۰۱۱۷۹۰۱۱۷۹۰۱۱۷۹۰////۴۴۴۴    .................................................................................  خوزستان  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        ۲۰۷۶۹۲۰۷۶۹۲۰۷۶۹۲۰۷۶۹////۲۲۲۲        ۱۹۱۱۳۱۹۱۱۳۱۹۱۱۳۱۹۱۱۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۹۷۹۷۱۹۷۹۷۱۹۷۹۷۱۹۷۹۷////۳۳۳۳    .......................................................................................  گيالن  

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................  مازندران  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                               1391در فصول و سال ) شسته نشده(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند 40

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۹۱۱۲۹۱۱۲۹۱۱۲۹۱۱۲////۴۴۴۴        ۱۴۰۶۱۱۴۰۶۱۱۴۰۶۱۱۴۰۶۱////۲۲۲۲        ۹۱۹۰۹۱۹۰۹۱۹۰۹۱۹۰////۷۷۷۷        ۹۸۸۸۹۸۸۸۹۸۸۸۹۸۸۸////۶۶۶۶    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۱۸۳۹۱۱۸۳۹۱۱۸۳۹۱۱۸۳۹۱////۷۷۷۷        ۱۴۸۳۷۱۴۸۳۷۱۴۸۳۷۱۴۸۳۷////۶۶۶۶        ۱۵۷۹۱۱۵۷۹۱۱۵۷۹۱۱۵۷۹۱////۸۸۸۸    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۱۶۰۱۳۱۶۰۱۳۱۶۰۱۳۱۶۰////۷۷۷۷        ۱۳۲۴۷۱۳۲۴۷۱۳۲۴۷۱۳۲۴۷////۳۳۳۳    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۲۰۰۹۰۲۰۰۹۰۲۰۰۹۰۲۰۰۹۰////۴۴۴۴        ۱۷۳۸۱۱۷۳۸۱۱۷۳۸۱۱۷۳۸۱////۰۰۰۰        ۱۵۹۳۳۱۵۹۳۳۱۵۹۳۳۱۵۹۳۳////۸۸۸۸        ۱۶۲۵۶۱۶۲۵۶۱۶۲۵۶۱۶۲۵۶////۷۷۷۷    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۴۹۰۹۴۹۰۹۴۹۰۹۴۹۰۹////۱۱۱۱        ۵۷۶۵۵۷۶۵۵۷۶۵۵۷۶۵////۷۷۷۷        ۵۷۴۵۵۷۴۵۵۷۴۵۵۷۴۵////۵۵۵۵    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸۶////۰۰۰۰        ۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸۶۵۴۸۶////۰۰۰۰    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ××××        ××××        ۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳////۶۶۶۶        ۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳۹۷۱۳////۶۶۶۶    .........................................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  بوشهر  

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

        ××××        ××××        ۱۲۴۶۵۱۲۴۶۵۱۲۴۶۵۱۲۴۶۵////۵۵۵۵        ۱۶۸۰۹۱۶۸۰۹۱۶۸۰۹۱۶۸۰۹////۸۸۸۸        ۱۵۴۹۱۱۵۴۹۱۱۵۴۹۱۱۵۴۹۱////۷۷۷۷    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵۱۰۱۰۵////۷۷۷۷     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ۴۰۷۶۴۰۷۶۴۰۷۶۴۰۷۶////۹۹۹۹        ۴۰۷۶۴۰۷۶۴۰۷۶۴۰۷۶////۹۹۹۹    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴////۷۷۷۷        ۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴////۷۷۷۷    .........................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ××××        ××××        ۵۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱////۵۵۵۵        ۵۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱////۵۵۵۵    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰۳۱۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  زنجان  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰////۹۹۹۹        ۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰////۹۹۹۹    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ××××        ۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۴////۱۱۱۱        ۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۴////۱۱۱۱    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵////۴۴۴۴        ۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵۳۷۹۵////۴۴۴۴    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۵۰۹۵۵۰۹۵۵۰۹۵۵۰۹۵////۴۴۴۴        ۵۰۹۵۵۰۹۵۵۰۹۵۵۰۹۵////۴۴۴۴    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۱۸۳۶۵۱۸۳۶۵۱۸۳۶۵۱۸۳۶۵////۲۲۲۲        ۱۴۴۰۱۱۴۴۰۱۱۴۴۰۱۱۴۴۰۱////۷۷۷۷        ۱۶۸۰۰۱۶۸۰۰۱۶۸۰۰۱۶۸۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ××××        ۸۶۲۴۸۶۲۴۸۶۲۴۸۶۲۴////۱۱۱۱        ۸۶۲۴۸۶۲۴۸۶۲۴۸۶۲۴////۱۱۱۱    ..................................................................................  كرمانشاه  

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

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

        ××××        ۱۹۰۰۰۱۹۰۰۰۱۹۰۰۰۱۹۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۷۸۵۳۷۸۵۳۷۸۵۳۷۸۵////۷۷۷۷        ۱۵۶۷۱۱۵۶۷۱۱۵۶۷۱۱۵۶۷۱////۹۹۹۹    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ××××        ۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹////۰۰۰۰        ۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹۷۵۸۹////۰۰۰۰    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۲۴۴۶۲۴۴۶۲۴۴۶۲۴۴۶////۴۴۴۴        ××××        ۱۹۹۵۱۹۹۵۱۹۹۵۱۹۹۵////۶۶۶۶        ۲۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹////۳۳۳۳    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴////۹۹۹۹        ۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴////۹۹۹۹    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ××××        ۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱////۲۲۲۲        ۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱////۲۲۲۲    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ۷۵۶۶۷۵۶۶۷۵۶۶۷۵۶۶////۲۲۲۲        ۸۷۰۴۸۷۰۴۸۷۰۴۸۷۰۴////۵۵۵۵        ۸۳۲۵۸۳۲۵۸۳۲۵۸۳۲۵////۶۶۶۶        ۸۳۸۸۸۳۸۸۸۳۸۸۸۳۸۸////۶۶۶۶    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                                  1391ـ متوسط هزينه شخم يك هكتار زمين آبي با تراكتور در فصول و سال 41

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۷۳۳۶۵۲۷۳۳۶۵۲۷۳۳۶۵۲۷۳۳۶۵۲////۰۰۰۰        ۶۳۱۳۳۹۶۳۱۳۳۹۶۳۱۳۳۹۶۳۱۳۳۹////۰۰۰۰        ۵۷۰۵۸۳۵۷۰۵۸۳۵۷۰۵۸۳۵۷۰۵۸۳////۹۹۹۹        ۵۸۴۹۶۰۵۸۴۹۶۰۵۸۴۹۶۰۵۸۴۹۶۰////۴۴۴۴        ۶۱۵۴۸۲۶۱۵۴۸۲۶۱۵۴۸۲۶۱۵۴۸۲////۷۷۷۷    ........................................................  كل كشور          

        ۹۵۷۷۱۶۹۵۷۷۱۶۹۵۷۷۱۶۹۵۷۷۱۶////۰۰۰۰        ۹۷۷۸۹۶۹۷۷۸۹۶۹۷۷۸۹۶۹۷۷۸۹۶////۵۵۵۵        ۷۰۹۹۰۰۷۰۹۹۰۰۷۰۹۹۰۰۷۰۹۹۰۰////۰۰۰۰        ۶۵۵۸۸۵۶۵۵۸۸۵۶۵۵۸۸۵۶۵۵۸۸۵////۲۲۲۲        ۸۴۸۲۳۸۸۴۸۲۳۸۸۴۸۲۳۸۸۴۸۲۳۸////۹۹۹۹    ....................................................................  آذربايجان شرقي  
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        ۱۴۱۹۲۲۲۱۴۱۹۲۲۲۱۴۱۹۲۲۲۱۴۱۹۲۲۲////۷۷۷۷        ۱۳۱۷۴۹۴۱۳۱۷۴۹۴۱۳۱۷۴۹۴۱۳۱۷۴۹۴////۲۲۲۲        ۱۱۶۰۳۹۰۱۱۶۰۳۹۰۱۱۶۰۳۹۰۱۱۶۰۳۹۰////۹۹۹۹        ۱۱۸۹۰۴۷۱۱۸۹۰۴۷۱۱۸۹۰۴۷۱۱۸۹۰۴۷////۶۶۶۶        ۱۲۸۵۶۷۲۱۲۸۵۶۷۲۱۲۸۵۶۷۲۱۲۸۵۶۷۲////۸۸۸۸    ............................................................................................  يزد  
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        ۴۶۶۹۹۱۴۶۶۹۹۱۴۶۶۹۹۱۴۶۶۹۹۱////۷۷۷۷        ۴۳۵۷۴۸۴۳۵۷۴۸۴۳۵۷۴۸۴۳۵۷۴۸////۹۹۹۹        ۴۶۳۷۱۹۴۶۳۷۱۹۴۶۳۷۱۹۴۶۳۷۱۹////۰۰۰۰        ۴۴۱۷۶۷۴۴۱۷۶۷۴۴۱۷۶۷۴۴۱۷۶۷////۶۶۶۶        ۴۴۲۰۴۸۴۴۲۰۴۸۴۴۲۰۴۸۴۴۲۰۴۸////۷۷۷۷    ........................................................  كل كشور          

        ۶۱۱۵۵۲۶۱۱۵۵۲۶۱۱۵۵۲۶۱۱۵۵۲////۳۳۳۳        ۵۱۸۳۴۵۵۱۸۳۴۵۵۱۸۳۴۵۵۱۸۳۴۵////۴۴۴۴        ۴۰۴۴۷۴۴۰۴۴۷۴۴۰۴۴۷۴۴۰۴۴۷۴////۷۷۷۷        ۴۶۱۸۱۵۴۶۱۸۱۵۴۶۱۸۱۵۴۶۱۸۱۵////۷۷۷۷        ۴۷۵۹۸۷۴۷۵۹۸۷۴۷۵۹۸۷۴۷۵۹۸۷////۰۰۰۰    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۵۵۴۴۸۷۵۵۴۴۸۷۵۵۴۴۸۷۵۵۴۴۸۷////۲۲۲۲        ۴۷۸۱۲۵۴۷۸۱۲۵۴۷۸۱۲۵۴۷۸۱۲۵////۰۰۰۰        ۵۱۳۲۴۳۵۱۳۲۴۳۵۱۳۲۴۳۵۱۳۲۴۳////۶۶۶۶        ۵۳۷۴۴۸۵۳۷۴۴۸۵۳۷۴۴۸۵۳۷۴۴۸////۵۵۵۵    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۵۸۷۵۸۵۵۸۷۵۸۵۵۸۷۵۸۵۵۸۷۵۸////۹۹۹۹        ۴۹۷۳۱۹۴۹۷۳۱۹۴۹۷۳۱۹۴۹۷۳۱۹////۳۳۳۳        ۴۳۲۴۰۴۴۳۲۴۰۴۴۳۲۴۰۴۴۳۲۴۰۴////۵۵۵۵        ۵۲۹۳۴۶۵۲۹۳۴۶۵۲۹۳۴۶۵۲۹۳۴۶////۷۷۷۷    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۸۶۶۶۶۶۸۶۶۶۶۶۸۶۶۶۶۶۸۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۸۶۶۶۶۶۸۶۶۶۶۶۸۶۶۶۶۶۸۶۶۶۶۶////۷۷۷۷    ......................................................................................  اصفهان 

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

        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۷۴۷۹۲۹۷۴۷۹۲۹۷۴۷۹۲۹۷۴۷۹////۷۷۷۷        ××××        ۲۹۰۴۹۴۲۹۰۴۹۴۲۹۰۴۹۴۲۹۰۴۹۴////۷۷۷۷        ۲۹۴۵۰۵۲۹۴۵۰۵۲۹۴۵۰۵۲۹۴۵۰۵////۷۷۷۷    .........................................................................................  ايالم  

        ××××        ۴۴۷۱۴۲۴۴۷۱۴۲۴۴۷۱۴۲۴۴۷۱۴۲////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۴۴۷۱۴۲۴۴۷۱۴۲۴۴۷۱۴۲۴۴۷۱۴۲////۹۹۹۹    .......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۶۷۰۷۳۶۶۷۰۷۳۶۶۷۰۷۳۶۶۷۰۷۳۶////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۶۷۰۷۳۶۶۷۰۷۳۶۶۷۰۷۳۶۶۷۰۷۳۶////۳۳۳۳    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۵۸۵۶۴۳۵۸۵۶۴۳۵۸۵۶۴۳۵۸۵۶۴۳////۶۶۶۶        ۴۱۹۱۴۸۴۱۹۱۴۸۴۱۹۱۴۸۴۱۹۱۴۸////۹۹۹۹        ۴۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۵۲۴۶۵۵۵۲۴۶۵۵۵۲۴۶۵۵۵۲۴۶۵۵////۰۰۰۰     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ۴۴۰۷۱۹۴۴۰۷۱۹۴۴۰۷۱۹۴۴۰۷۱۹////۵۵۵۵        ۳۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱////۸۸۸۸        ××××        ۳۷۱۰۳۱۳۷۱۰۳۱۳۷۱۰۳۱۳۷۱۰۳۱////۱۱۱۱        ۴۲۲۱۲۰۴۲۲۱۲۰۴۲۲۱۲۰۴۲۲۱۲۰////۰۰۰۰    .........................................................................  خراسان رضوي

        ۴۵۰۷۸۸۴۵۰۷۸۸۴۵۰۷۸۸۴۵۰۷۸۸////۰۰۰۰        ۴۱۱۴۷۳۴۱۱۴۷۳۴۱۱۴۷۳۴۱۱۴۷۳////۷۷۷۷        ۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۳۷۶۳۲۴۳۷۶۳۲۴۳۷۶۳۲۴۳۷۶۳۲۴////۵۵۵۵        ۴۱۵۹۷۲۴۱۵۹۷۲۴۱۵۹۷۲۴۱۵۹۷۲////۳۳۳۳    .........................................................................  خراسان شمالي

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

        ××××        ××××        ××××        ۴۴۸۷۶۸۴۴۸۷۶۸۴۴۸۷۶۸۴۴۸۷۶۸////۲۲۲۲        ۴۴۸۷۶۸۴۴۸۷۶۸۴۴۸۷۶۸۴۴۸۷۶۸////۲۲۲۲    .......................................................................................  زنجان  

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

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

        ××××        ۳۴۳۲۴۷۳۴۳۲۴۷۳۴۳۲۴۷۳۴۳۲۴۷////۱۱۱۱        ××××        ۴۵۳۸۴۶۴۵۳۸۴۶۴۵۳۸۴۶۴۵۳۸۴۶////۲۲۲۲        ۳۶۷۴۵۲۳۶۷۴۵۲۳۶۷۴۵۲۳۶۷۴۵۲////۳۳۳۳    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۴۷۶۳۲۹۴۷۶۳۲۹۴۷۶۳۲۹۴۷۶۳۲۹////۸۸۸۸        ××××        ۵۵۲۴۷۵۵۵۲۴۷۵۵۵۲۴۷۵۵۵۲۴۷۵////۲۲۲۲        ۴۹۲۴۵۲۴۹۲۴۵۲۴۹۲۴۵۲۴۹۲۴۵۲////۸۸۸۸    .......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ۵۱۹۵۹۲۵۱۹۵۹۲۵۱۹۵۹۲۵۱۹۵۹۲////۷۷۷۷        ××××        ۴۷۷۹۴۲۴۷۷۹۴۲۴۷۷۹۴۲۴۷۷۹۴۲////۳۳۳۳        ۴۹۴۱۳۲۴۹۴۱۳۲۴۹۴۱۳۲۴۹۴۱۳۲////۲۲۲۲    .................................................................................  كردستان  

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

        ۶۵۱۰۷۶۶۵۱۰۷۶۶۵۱۰۷۶۶۵۱۰۷۶////۰۰۰۰        ۴۵۹۲۶۱۴۵۹۲۶۱۴۵۹۲۶۱۴۵۹۲۶۱////۷۷۷۷        ××××        ۳۶۵۹۷۹۳۶۵۹۷۹۳۶۵۹۷۹۳۶۵۹۷۹////۴۴۴۴        ۵۰۷۸۱۱۵۰۷۸۱۱۵۰۷۸۱۱۵۰۷۸۱۱////۸۸۸۸    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۶۸۲۲۷۸۶۸۲۲۷۸۶۸۲۲۷۸۶۸۲۲۷۸////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۶۸۲۲۷۸۶۸۲۲۷۸۶۸۲۲۷۸۶۸۲۲۷۸////۵۵۵۵    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۳۷۴۹۱۳۳۷۴۹۱۳۳۷۴۹۱۳۳۷۴۹۱۳////۶۶۶۶        ۴۹۷۳۶۸۴۹۷۳۶۸۴۹۷۳۶۸۴۹۷۳۶۸////۴۴۴۴        ۴۰۸۷۳۰۴۰۸۷۳۰۴۰۸۷۳۰۴۰۸۷۳۰////۲۲۲۲        ۳۸۳۷۶۴۳۸۳۷۶۴۳۸۳۷۶۴۳۸۳۷۶۴////۲۲۲۲    ....................................................................................  گلستان  

        ۹۲۷۲۷۲۹۲۷۲۷۲۹۲۷۲۷۲۹۲۷۲۷۲////۷۷۷۷        ۷۷۶۶۶۶۷۷۶۶۶۶۷۷۶۶۶۶۷۷۶۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۸۶۶۲۱۶۸۶۶۲۱۶۸۶۶۲۱۶۸۶۶۲۱۶////۲۲۲۲    .......................................................................................  گيالن  

        ۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۳۱۲۶۳۴۳۱۲۶۳۴۳۱۲۶۳۴۳۱۲۶۳////۰۰۰۰        ۳۹۹۹۳۱۳۹۹۹۳۱۳۹۹۹۳۱۳۹۹۹۳۱////۹۹۹۹        ××××        ۴۲۲۸۱۷۴۲۲۸۱۷۴۲۲۸۱۷۴۲۲۸۱۷////۸۸۸۸    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۸۵۹۸۴۵۸۵۹۸۴۵۸۵۹۸۴۵۸۵۹۸۴۵////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۸۵۹۸۴۵۸۵۹۸۴۵۸۵۹۸۴۵۸۵۹۸۴۵////۰۰۰۰    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۴۰۵۵۷۱۴۰۵۵۷۱۴۰۵۵۷۱۴۰۵۵۷۱////۴۴۴۴        ۵۹۸۴۷۸۵۹۸۴۷۸۵۹۸۴۷۸۵۹۸۴۷۸////۳۳۳۳        ۵۰۱۸۵۸۵۰۱۸۵۸۵۰۱۸۵۸۵۰۱۸۵۸////۰۰۰۰        ۴۸۷۸۵۲۴۸۷۸۵۲۴۸۷۸۵۲۴۸۷۸۵۲////۳۳۳۳    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۴۷۲۵۰۷۴۷۲۵۰۷۴۷۲۵۰۷۴۷۲۵۰۷////۹۹۹۹        ۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۶۵۳۵۵۱۶۵۳۵۵۱۶۵۳۵۵۱۶۵۳۵////۸۸۸۸        ۵۰۰۷۷۰۵۰۰۷۷۰۵۰۰۷۷۰۵۰۰۷۷۰////۱۱۱۱    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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        ۴۲۷۹۱۷۴۲۷۹۱۷۴۲۷۹۱۷۴۲۷۹۱۷////۸۸۸۸        ۳۰۷۵۱۹۳۰۷۵۱۹۳۰۷۵۱۹۳۰۷۵۱۹////۴۴۴۴        ۲۶۶۳۴۱۲۶۶۳۴۱۲۶۶۳۴۱۲۶۶۳۴۱////۱۱۱۱        ۲۹۳۸۷۷۲۹۳۸۷۷۲۹۳۸۷۷۲۹۳۸۷۷////۹۹۹۹        ۳۰۹۴۱۱۳۰۹۴۱۱۳۰۹۴۱۱۳۰۹۴۱۱////۱۱۱۱    ........................................................  كل كشور          

        ۶۲۰۶۸۹۶۲۰۶۸۹۶۲۰۶۸۹۶۲۰۶۸۹////۷۷۷۷        ۵۷۶۵۵۸۵۷۶۵۵۸۵۷۶۵۵۸۵۷۶۵۵۸////۳۳۳۳        ××××        ۴۰۱۴۷۳۴۰۱۴۷۳۴۰۱۴۷۳۴۰۱۴۷۳////۷۷۷۷        ۵۵۷۷۹۷۵۵۷۷۹۷۵۵۷۷۹۷۵۵۷۷۹۷////۳۳۳۳    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۳۷۵۰۶۶۳۷۵۰۶۶۳۷۵۰۶۶۳۷۵۰۶۶////۸۸۸۸        ۳۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۳۰۳۰۲۴۳۰۳۰۲۴۳۰۳۰۲۴۳۰۳۰۲۴////۲۲۲۲        ۳۲۹۳۰۷۳۲۹۳۰۷۳۲۹۳۰۷۳۲۹۳۰۷////۰۰۰۰    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۲۵۳۷۴۵۲۵۳۷۴۵۲۵۳۷۴۵۲۵۳۷۴۵////۹۹۹۹        ۲۵۲۶۷۸۲۵۲۶۷۸۲۵۲۶۷۸۲۵۲۶۷۸////۱۱۱۱        ۲۳۹۷۳۵۲۳۹۷۳۵۲۳۹۷۳۵۲۳۹۷۳۵////۸۸۸۸        ۲۵۱۷۷۵۲۵۱۷۷۵۲۵۱۷۷۵۲۵۱۷۷۵////۸۸۸۸    ......................................................................................  اردبيل  

        ۵۶۲۵۰۰۵۶۲۵۰۰۵۶۲۵۰۰۵۶۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۵۳۷۱۲۳۵۳۷۱۲۳۵۳۷۱۲۳۵۳۷۱۲۳////۷۷۷۷        ۶۴۰۹۹۱۶۴۰۹۹۱۶۴۰۹۹۱۶۴۰۹۹۱////۰۰۰۰        ۴۷۶۵۳۰۴۷۶۵۳۰۴۷۶۵۳۰۴۷۶۵۳۰////۶۶۶۶        ۵۶۸۱۰۱۵۶۸۱۰۱۵۶۸۱۰۱۵۶۸۱۰۱////۰۰۰۰    ......................................................................................  اصفهان 

        ۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۲۹۷۸۸۴۲۹۷۸۸۴۲۹۷۸۸۴۲۹۷۸۸////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۴۴۳۶۶۱۴۴۳۶۶۱۴۴۳۶۶۱۴۴۳۶۶۱////۸۸۸۸    ...........................................................................................  البرز 

        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۳۲۰۰۲۰۳۲۰۰۲۰۳۲۰۰۲۰۳۲۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۹۷۰۷۱۵۹۷۰۷۱۵۹۷۰۷۱۵۹۷۰۷////۱۱۱۱        ۱۷۴۷۰۵۱۷۴۷۰۵۱۷۴۷۰۵۱۷۴۷۰۵////۵۵۵۵    .........................................................................................  ايالم  

        ۳۲۵۶۷۳۳۲۵۶۷۳۳۲۵۶۷۳۳۲۵۶۷۳////۱۱۱۱        ۲۸۹۲۵۲۲۸۹۲۵۲۲۸۹۲۵۲۲۸۹۲۵۲////۹۹۹۹        ۲۴۶۲۵۵۲۴۶۲۵۵۲۴۶۲۵۵۲۴۶۲۵۵////۸۸۸۸        ۲۹۳۱۸۳۲۹۳۱۸۳۲۹۳۱۸۳۲۹۳۱۸۳////۶۶۶۶        ۲۷۷۱۵۰۲۷۷۱۵۰۲۷۷۱۵۰۲۷۷۱۵۰////۷۷۷۷    .......................................................................................  بوشهر  

        ۲۸۷۰۲۶۲۸۷۰۲۶۲۸۷۰۲۶۲۸۷۰۲۶////۷۷۷۷        ۲۹۷۸۴۴۲۹۷۸۴۴۲۹۷۸۴۴۲۹۷۸۴۴////۰۰۰۰        ۲۸۲۰۵۷۲۸۲۰۵۷۲۸۲۰۵۷۲۸۲۰۵۷////۳۳۳۳        ۲۷۸۸۶۳۲۷۸۸۶۳۲۷۸۸۶۳۲۷۸۸۶۳////۸۸۸۸        ۲۹۱۶۱۷۲۹۱۶۱۷۲۹۱۶۱۷۲۹۱۶۱۷////۱۱۱۱    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۳۶۳۳۲۶۳۶۳۳۲۶۳۶۳۳۲۶۳۶۳۳۲۶////۴۴۴۴        ××××        ۳۴۸۳۰۵۳۴۸۳۰۵۳۴۸۳۰۵۳۴۸۳۰۵////۱۱۱۱        ۳۶۰۳۵۷۳۶۰۳۵۷۳۶۰۳۵۷۳۶۰۳۵۷////۳۳۳۳    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۳۸۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۳۴۹۰۳۰۳۴۹۰۳۰۳۴۹۰۳۰۳۴۹۰////۸۸۸۸        ۳۶۸۰۰۰۳۶۸۰۰۰۳۶۸۰۰۰۳۶۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۱۳۶۱۲۸۱۳۶۱۲۸۱۳۶۱۲۸۱۳۶۱////۶۶۶۶        ۳۰۱۲۸۲۳۰۱۲۸۲۳۰۱۲۸۲۳۰۱۲۸۲////۱۱۱۱     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ۲۰۹۵۶۸۲۰۹۵۶۸۲۰۹۵۶۸۲۰۹۵۶۸////۷۷۷۷        ۱۹۸۶۰۸۱۹۸۶۰۸۱۹۸۶۰۸۱۹۸۶۰۸////۳۳۳۳        ۱۸۷۳۸۳۱۸۷۳۸۳۱۸۷۳۸۳۱۸۷۳۸۳////۲۲۲۲        ۱۹۱۰۲۹۱۹۱۰۲۹۱۹۱۰۲۹۱۹۱۰۲۹////۶۶۶۶        ۱۹۶۰۳۰۱۹۶۰۳۰۱۹۶۰۳۰۱۹۶۰۳۰////۰۰۰۰    .........................................................................  خراسان رضوي

        ۲۳۶۸۳۹۲۳۶۸۳۹۲۳۶۸۳۹۲۳۶۸۳۹////۱۱۱۱        ۲۲۰۵۴۶۲۲۰۵۴۶۲۲۰۵۴۶۲۲۰۵۴۶////۸۸۸۸        ۲۱۳۸۱۸۲۱۳۸۱۸۲۱۳۸۱۸۲۱۳۸۱۸////۰۰۰۰        ۱۸۸۹۲۸۱۸۸۹۲۸۱۸۸۹۲۸۱۸۸۹۲۸////۸۸۸۸        ۲۱۳۹۱۰۲۱۳۹۱۰۲۱۳۹۱۰۲۱۳۹۱۰////۶۶۶۶    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۲۱۴۵۷۳۲۱۴۵۷۳۲۱۴۵۷۳۲۱۴۵۷۳////۶۶۶۶        ۲۱۳۰۰۴۲۱۳۰۰۴۲۱۳۰۰۴۲۱۳۰۰۴////۷۷۷۷        ۲۱۳۱۴۲۲۱۳۱۴۲۲۱۳۱۴۲۲۱۳۱۴۲////۶۶۶۶        ۲۴۶۱۴۲۲۴۶۱۴۲۲۴۶۱۴۲۲۴۶۱۴۲////۴۴۴۴        ۲۱۴۰۶۷۲۱۴۰۶۷۲۱۴۰۶۷۲۱۴۰۶۷////۷۷۷۷    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۳۰۶۳۸۳۳۰۶۳۸۳۳۰۶۳۸۳۳۰۶۳۸۳////۰۰۰۰        ××××        ۳۱۱۱۶۶۳۱۱۱۶۶۳۱۱۱۶۶۳۱۱۱۶۶////۳۳۳۳        ۳۱۰۶۶۶۳۱۰۶۶۶۳۱۰۶۶۶۳۱۰۶۶۶////۷۷۷۷    .......................................................................................  زنجان  

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

        ۹۹۸۴۸۹۹۹۸۴۸۹۹۹۸۴۸۹۹۹۸۴۸۹////۴۴۴۴        ۴۶۷۱۸۰۴۶۷۱۸۰۴۶۷۱۸۰۴۶۷۱۸۰////۳۳۳۳        ۶۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۱۲۷۹۵۱۱۲۷۹۵۱۱۲۷۹۵۱۱۲۷۹////۱۱۱۱        ۷۰۵۲۲۸۷۰۵۲۲۸۷۰۵۲۲۸۷۰۵۲۲۸////۶۶۶۶          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۴۰۶۵۴۳۴۰۶۵۴۳۴۰۶۵۴۳۴۰۶۵۴////۲۲۲۲        ۳۲۶۷۱۴۳۲۶۷۱۴۳۲۶۷۱۴۳۲۶۷۱۴////۲۲۲۲        ۲۹۶۸۷۵۲۹۶۸۷۵۲۹۶۸۷۵۲۹۶۸۷۵////۰۰۰۰        ۳۲۰۱۶۵۳۲۰۱۶۵۳۲۰۱۶۵۳۲۰۱۶۵////۰۰۰۰        ۳۲۳۴۵۹۳۲۳۴۵۹۳۲۳۴۵۹۳۲۳۴۵۹////۱۱۱۱    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۳۱۷۰۰۷۳۱۷۰۰۷۳۱۷۰۰۷۳۱۷۰۰۷////۳۳۳۳        ۳۳۳۷۳۶۳۳۳۷۳۶۳۳۳۷۳۶۳۳۳۷۳۶////۶۶۶۶        ۲۹۸۳۹۵۲۹۸۳۹۵۲۹۸۳۹۵۲۹۸۳۹۵////۸۸۸۸        ۳۱۰۵۳۰۳۱۰۵۳۰۳۱۰۵۳۰۳۱۰۵۳۰////۸۸۸۸    .......................................................................................  قزوين  

        ۲۰۲۴۴۹۲۰۲۴۴۹۲۰۲۴۴۹۲۰۲۴۴۹////۰۰۰۰        ۱۶۲۹۶۳۱۶۲۹۶۳۱۶۲۹۶۳۱۶۲۹۶۳////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۷۲۶۲۷۱۷۲۶۲۷۱۷۲۶۲۷۱۷۲۶۲۷////۴۴۴۴    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۲۱۸۵۴۶۲۱۸۵۴۶۲۱۸۵۴۶۲۱۸۵۴۶////۶۶۶۶        ××××        ۲۳۰۵۵۵۲۳۰۵۵۵۲۳۰۵۵۵۲۳۰۵۵۵////۶۶۶۶        ۲۲۰۵۰۸۲۲۰۵۰۸۲۲۰۵۰۸۲۲۰۵۰۸////۲۲۲۲    .................................................................................  كردستان  

        ۸۰۴۶۰۴۸۰۴۶۰۴۸۰۴۶۰۴۸۰۴۶۰۴////۱۱۱۱        ۷۸۰۲۵۹۷۸۰۲۵۹۷۸۰۲۵۹۷۸۰۲۵۹////۳۳۳۳        ۷۰۸۷۹۸۷۰۸۷۹۸۷۰۸۷۹۸۷۰۸۷۹۸////۶۶۶۶        ۶۵۸۱۶۴۶۵۸۱۶۴۶۵۸۱۶۴۶۵۸۱۶۴////۸۸۸۸        ۷۶۹۲۳۳۷۶۹۲۳۳۷۶۹۲۳۳۷۶۹۲۳۳////۸۸۸۸    ......................................................................................  كرمان  

        ۳۸۹۵۶۴۳۸۹۵۶۴۳۸۹۵۶۴۳۸۹۵۶۴////۵۵۵۵        ۳۳۴۱۴۹۳۳۴۱۴۹۳۳۴۱۴۹۳۳۴۱۴۹////۴۴۴۴        ××××        ۲۹۴۹۵۱۲۹۴۹۵۱۲۹۴۹۵۱۲۹۴۹۵۱////۱۱۱۱        ۳۴۷۲۴۴۳۴۷۲۴۴۳۴۷۲۴۴۳۴۷۲۴۴////۱۱۱۱    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۳۹۲۲۰۷۳۹۲۲۰۷۳۹۲۲۰۷۳۹۲۲۰۷////۸۸۸۸        ۳۰۸۶۳۳۳۰۸۶۳۳۳۰۸۶۳۳۳۰۸۶۳۳////۱۱۱۱        ××××        ۳۵۲۵۵۹۳۵۲۵۵۹۳۵۲۵۵۹۳۵۲۵۵۹////۷۷۷۷    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۲۴۱۱۷۶۲۴۱۱۷۶۲۴۱۱۷۶۲۴۱۱۷۶////۵۵۵۵        ۳۴۰۶۷۸۳۴۰۶۷۸۳۴۰۶۷۸۳۴۰۶۷۸////۰۰۰۰        ۲۵۱۳۷۳۲۵۱۳۷۳۲۵۱۳۷۳۲۵۱۳۷۳////۶۶۶۶        ۲۶۰۸۶۹۲۶۰۸۶۹۲۶۰۸۶۹۲۶۰۸۶۹////۶۶۶۶    ....................................................................................  گلستان  

        ۱۱۳۳۲۴۰۱۱۳۳۲۴۰۱۱۳۳۲۴۰۱۱۳۳۲۴۰////۲۲۲۲        ۷۹۶۷۲۱۷۹۶۷۲۱۷۹۶۷۲۱۷۹۶۷۲۱////۳۳۳۳        ××××        ۹۵۸۰۲۲۹۵۸۰۲۲۹۵۸۰۲۲۹۵۸۰۲۲////۰۰۰۰        ۹۹۷۸۱۷۹۹۷۸۱۷۹۹۷۸۱۷۹۹۷۸۱۷////۹۹۹۹    .......................................................................................  گيالن  

        ۲۹۰۱۰۶۲۹۰۱۰۶۲۹۰۱۰۶۲۹۰۱۰۶////۰۰۰۰        ۲۷۲۴۱۰۲۷۲۴۱۰۲۷۲۴۱۰۲۷۲۴۱۰////۴۴۴۴        ۱۹۱۷۷۳۱۹۱۷۷۳۱۹۱۷۷۳۱۹۱۷۷۳////۸۸۸۸        ۲۸۹۱۸۹۲۸۹۱۸۹۲۸۹۱۸۹۲۸۹۱۸۹////۲۲۲۲        ۲۵۸۰۲۷۲۵۸۰۲۷۲۵۸۰۲۷۲۵۸۰۲۷////۳۳۳۳    .....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۳۶۳۷۹۴۳۶۳۷۹۴۳۶۳۷۹۴۳۶۳۷۹۴////۶۶۶۶        ۳۵۳۵۷۱۳۵۳۵۷۱۳۵۳۵۷۱۳۵۳۵۷۱////۴۴۴۴        ۲۹۴۳۶۸۲۹۴۳۶۸۲۹۴۳۶۸۲۹۴۳۶۸////۱۱۱۱        ۳۴۹۶۲۰۳۴۹۶۲۰۳۴۹۶۲۰۳۴۹۶۲۰////۵۵۵۵    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۲۹۶۳۵۶۲۹۶۳۵۶۲۹۶۳۵۶۲۹۶۳۵۶////۳۳۳۳        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۴۳۹۴۲۸۴۳۹۴۲۸۴۳۹۴۲۸۴۳۹۴////۶۶۶۶    .....................................................................................  همدان  

        ۸۴۴۶۸۰۸۴۴۶۸۰۸۴۴۶۸۰۸۴۴۶۸۰////۹۹۹۹        ۶۹۵۶۱۳۶۹۵۶۱۳۶۹۵۶۱۳۶۹۵۶۱۳////۰۰۰۰        ۸۰۹۰۶۳۸۰۹۰۶۳۸۰۹۰۶۳۸۰۹۰۶۳////۸۸۸۸        ۶۷۶۷۲۶۶۷۶۷۲۶۶۷۶۷۲۶۶۷۶۷۲۶////۲۲۲۲        ۷۴۳۸۳۵۷۴۳۸۳۵۷۴۳۸۳۵۷۴۳۸۳۵////۴۴۴۴    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۴۲۸۲۵۲۴۲۸۲۵۲۴۲۸۲۵۲۴۲۸۲۵////۰۰۰۰        ۲۲۸۵۵۲۲۲۸۵۵۲۲۲۸۵۵۲۲۲۸۵۵۲////۱۱۱۱        ۳۱۰۱۹۸۳۱۰۱۹۸۳۱۰۱۹۸۳۱۰۱۹۸////۱۱۱۱        ۱۹۵۶۷۹۱۹۵۶۷۹۱۹۵۶۷۹۱۹۵۶۷۹////۹۹۹۹        ۲۳۰۱۵۱۲۳۰۱۵۱۲۳۰۱۵۱۲۳۰۱۵۱////۰۰۰۰    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۴۶۴۹۴۶۴۶۴۹۴۶۴۶۴۹۴۶۴۶۴۹۴۶////۶۶۶۶        ××××        ۳۰۲۸۵۷۳۰۲۸۵۷۳۰۲۸۵۷۳۰۲۸۵۷////۱۱۱۱        ۴۳۲۶۲۱۴۳۲۶۲۱۴۳۲۶۲۱۴۳۲۶۲۱////۱۱۱۱    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۲۴۸۰۰۰۲۴۸۰۰۰۲۴۸۰۰۰۲۴۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۱۳۶۳۳۶۱۳۶۳۳۶۱۳۶۳۳۶۱۳۶۳////۶۶۶۶        ۲۳۶۴۶۶۲۳۶۴۶۶۲۳۶۴۶۶۲۳۶۴۶۶////۲۲۲۲        ۲۵۸۷۳۲۲۵۸۷۳۲۲۵۸۷۳۲۲۵۸۷۳۲////۹۹۹۹    ......................................................................................  اردبيل  

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

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

        ××××        ۱۶۲۴۳۷۱۶۲۴۳۷۱۶۲۴۳۷۱۶۲۴۳۷////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۳۱۹۱۱۵۳۱۹۱۱۵۳۱۹۱۱۵۳۱۹۱////۵۵۵۵        ۱۵۹۳۸۱۱۵۹۳۸۱۱۵۹۳۸۱۱۵۹۳۸۱////۲۲۲۲    .........................................................................................  ايالم  

        ۲۴۳۷۵۰۲۴۳۷۵۰۲۴۳۷۵۰۲۴۳۷۵۰////۰۰۰۰        ۲۷۵۰۸۱۲۷۵۰۸۱۲۷۵۰۸۱۲۷۵۰۸۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۷۲۶۶۴۲۷۲۶۶۴۲۷۲۶۶۴۲۷۲۶۶۴////۲۲۲۲    .......................................................................................  بوشهر  

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

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

        ۳۹۶۱۹۸۳۹۶۱۹۸۳۹۶۱۹۸۳۹۶۱۹۸////۸۸۸۸        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۳۵۱۲۴۶۳۵۱۲۴۶۳۵۱۲۴۶۳۵۱۲۴۶////۱۱۱۱     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ۱۷۸۱۴۴۱۷۸۱۴۴۱۷۸۱۴۴۱۷۸۱۴۴////۸۸۸۸        ۱۸۵۷۱۴۱۸۵۷۱۴۱۸۵۷۱۴۱۸۵۷۱۴////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۱۷۸۹۹۶۱۷۸۹۹۶۱۷۸۹۹۶۱۷۸۹۹۶////۰۰۰۰    .........................................................................  خراسان رضوي
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        ××××        ۲۰۷۹۹۶۷۲۰۷۹۹۶۷۲۰۷۹۹۶۷۲۰۷۹۹۶۷////۲۲۲۲        ۲۷۲۷۸۴۲۲۷۲۷۸۴۲۲۷۲۷۸۴۲۲۷۲۷۸۴۲////۲۲۲۲        ۱۱۵۰۷۷۲۱۱۵۰۷۷۲۱۱۵۰۷۷۲۱۱۵۰۷۷۲////۸۸۸۸        ۲۳۴۳۵۳۶۲۳۴۳۵۳۶۲۳۴۳۵۳۶۲۳۴۳۵۳۶////۷۷۷۷    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۶۶۴۷۰۰۶۶۴۷۰۰۶۶۴۷۰۰۶۶۴۷۰۰////۵۵۵۵        ۷۵۳۱۰۲۷۵۳۱۰۲۷۵۳۱۰۲۷۵۳۱۰۲////۴۴۴۴        ۶۹۶۲۴۷۶۹۶۲۴۷۶۹۶۲۴۷۶۹۶۲۴۷////۰۰۰۰    .....................................................................................  مركزي  

        ۹۲۱۰۴۴۹۲۱۰۴۴۹۲۱۰۴۴۹۲۱۰۴۴////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۸۹۳۸۴۶۸۹۳۸۴۶۸۹۳۸۴۶۸۹۳۸۴۶////۲۲۲۲        ۹۰۵۵۵۰۹۰۵۵۵۰۹۰۵۵۵۰۹۰۵۵۵۰////۳۳۳۳     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۶۳۱۴۰۳۶۳۱۴۰۳۶۳۱۴۰۳۶۳۱۴۰۳////۵۵۵۵        ۶۰۱۳۴۶۶۰۱۳۴۶۶۰۱۳۴۶۶۰۱۳۴۶////۰۰۰۰        ××××        ۶۰۱۸۹۶۶۰۱۸۹۶۶۰۱۸۹۶۶۰۱۸۹۶////۲۲۲۲    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۵۳۹۹۰۲۵۵۳۹۹۰۲۵۵۳۹۹۰۲۵۵۳۹۹۰////۶۶۶۶        ۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۳۷۰۵۴۲۰۳۷۰۵۴۲۰۳۷۰۵۴۲۰۳۷۰۵۴////۶۶۶۶    ............................................................................................  يزد  

  



  101  1391در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                       1391در فصول و سال ) مرد(چين  ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر ميوه46

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۳۲۷۴۹۲۳۲۷۴۹۲۳۲۷۴۹۲۳۲۷۴۹////۶۶۶۶        ۲۹۲۲۵۱۲۹۲۲۵۱۲۹۲۲۵۱۲۹۲۲۵۱////۷۷۷۷        ۲۷۲۴۲۳۲۷۲۴۲۳۲۷۲۴۲۳۲۷۲۴۲۳////۵۵۵۵        ۲۱۵۲۲۷۲۱۵۲۲۷۲۱۵۲۲۷۲۱۵۲۲۷////۲۲۲۲        ۲۶۴۵۰۱۲۶۴۵۰۱۲۶۴۵۰۱۲۶۴۵۰۱////۰۰۰۰    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۳۲۵۵۹۵۳۲۵۵۹۵۳۲۵۵۹۵۳۲۵۵۹۵////۰۰۰۰        ۳۲۵۲۴۹۳۲۵۲۴۹۳۲۵۲۴۹۳۲۵۲۴۹////۰۰۰۰        ۲۶۴۸۶۴۲۶۴۸۶۴۲۶۴۸۶۴۲۶۴۸۶۴////۹۹۹۹        ۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲////۳۳۳۳    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۲۵۰۴۷۰۲۵۰۴۷۰۲۵۰۴۷۰۲۵۰۴۷۰////۸۸۸۸        ۲۴۱۸۲۵۲۴۱۸۲۵۲۴۱۸۲۵۲۴۱۸۲۵////۵۵۵۵        ××××        ۲۴۹۶۷۲۲۴۹۶۷۲۲۴۹۶۷۲۲۴۹۶۷۲////۵۵۵۵    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۲۵۲۵۳۳۲۵۲۵۳۳۲۵۲۵۳۳۲۵۲۵۳۳////۴۴۴۴        ××××        ۲۵۲۵۳۳۲۵۲۵۳۳۲۵۲۵۳۳۲۵۲۵۳۳////۴۴۴۴    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۲۶۰۰۸۲۲۶۰۰۸۲۲۶۰۰۸۲۲۶۰۰۸۲////۹۹۹۹        ۳۳۹۰۲۷۳۳۹۰۲۷۳۳۹۰۲۷۳۳۹۰۲۷////۳۳۳۳        ۳۱۴۴۸۶۳۱۴۴۸۶۳۱۴۴۸۶۳۱۴۴۸۶////۶۶۶۶        ۲۸۳۹۳۸۲۸۳۹۳۸۲۸۳۹۳۸۲۸۳۹۳۸////۲۲۲۲    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۲۹۶۰۵۲۲۹۶۰۵۲۲۹۶۰۵۲۲۹۶۰۵۲////۶۶۶۶        ۲۷۷۵۶۶۲۷۷۵۶۶۲۷۷۵۶۶۲۷۷۵۶۶////۰۰۰۰        ۲۳۱۶۱۰۲۳۱۶۱۰۲۳۱۶۱۰۲۳۱۶۱۰////۵۵۵۵        ۲۶۱۶۸۱۲۶۱۶۸۱۲۶۱۶۸۱۲۶۱۶۸۱////۳۳۳۳    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۱۰۸۶۲۳۱۰۸۶۲۳۱۰۸۶۲۳۱۰۸۶////۵۵۵۵    .........................................................................................  ايالم  

        ۲۶۹۰۷۰۲۶۹۰۷۰۲۶۹۰۷۰۲۶۹۰۷۰////۸۸۸۸        ۳۶۴۵۹۵۳۶۴۵۹۵۳۶۴۵۹۵۳۶۴۵۹۵////۴۴۴۴        ۳۴۸۷۶۲۳۴۸۷۶۲۳۴۸۷۶۲۳۴۸۷۶۲////۴۴۴۴        ۲۳۲۰۶۱۲۳۲۰۶۱۲۳۲۰۶۱۲۳۲۰۶۱////۹۹۹۹        ۳۱۵۲۸۴۳۱۵۲۸۴۳۱۵۲۸۴۳۱۵۲۸۴////۱۱۱۱    .......................................................................................  بوشهر  

        ۳۰۵۹۲۹۳۰۵۹۲۹۳۰۵۹۲۹۳۰۵۹۲۹////۵۵۵۵        ۳۰۷۲۰۳۳۰۷۲۰۳۳۰۷۲۰۳۳۰۷۲۰۳////۳۳۳۳        ۲۹۹۴۱۹۲۹۹۴۱۹۲۹۹۴۱۹۲۹۹۴۱۹////۹۹۹۹        ۲۷۱۹۷۳۲۷۱۹۷۳۲۷۱۹۷۳۲۷۱۹۷۳////۴۴۴۴        ۳۰۱۰۱۹۳۰۱۰۱۹۳۰۱۰۱۹۳۰۱۰۱۹////۶۶۶۶    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۲۷۸۶۶۱۲۷۸۶۶۱۲۷۸۶۶۱۲۷۸۶۶۱////۴۴۴۴        ۲۶۳۷۳۶۲۶۳۷۳۶۲۶۳۷۳۶۲۶۳۷۳۶////۷۷۷۷        ××××        ۲۶۹۴۱۸۲۶۹۴۱۸۲۶۹۴۱۸۲۶۹۴۱۸////۵۵۵۵    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۱۵۹۸۸۹۱۵۹۸۸۹۱۵۹۸۸۹۱۵۹۸۸۹////۳۳۳۳        ۱۶۰۶۶۸۱۶۰۶۶۸۱۶۰۶۶۸۱۶۰۶۶۸////۱۱۱۱        ۱۸۴۰۷۴۱۸۴۰۷۴۱۸۴۰۷۴۱۸۴۰۷۴////۱۱۱۱        ۱۶۵۲۹۰۱۶۵۲۹۰۱۶۵۲۹۰۱۶۵۲۹۰////۰۰۰۰     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ۲۰۵۰۶۰۲۰۵۰۶۰۲۰۵۰۶۰۲۰۵۰۶۰////۷۷۷۷        ۱۸۲۵۶۲۱۸۲۵۶۲۱۸۲۵۶۲۱۸۲۵۶۲////۵۵۵۵        ۱۶۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۷۹۰۲۱۸۷۹۰۲۱۸۷۹۰۲۱۸۷۹۰۲////۱۱۱۱    .........................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۲۴۱۴۱۸۲۴۱۴۱۸۲۴۱۴۱۸۲۴۱۴۱۸////۴۴۴۴        ۲۸۹۹۷۵۲۸۹۹۷۵۲۸۹۹۷۵۲۸۹۹۷۵////۷۷۷۷        ۲۰۰۴۵۵۲۰۰۴۵۵۲۰۰۴۵۵۲۰۰۴۵۵////۱۱۱۱        ۲۷۶۱۵۱۲۷۶۱۵۱۲۷۶۱۵۱۲۷۶۱۵۱////۹۹۹۹    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۲۳۸۱۵۳۲۳۸۱۵۳۲۳۸۱۵۳۲۳۸۱۵۳////۵۵۵۵        ۱۹۶۳۷۷۱۹۶۳۷۷۱۹۶۳۷۷۱۹۶۳۷۷////۶۶۶۶        ۱۶۶۰۶۹۱۶۶۰۶۹۱۶۶۰۶۹۱۶۶۰۶۹////۹۹۹۹        ۱۷۵۶۵۹۱۷۵۶۵۹۱۷۵۶۵۹۱۷۵۶۵۹////۰۰۰۰        ۱۹۶۵۵۶۱۹۶۵۵۶۱۹۶۵۵۶۱۹۶۵۵۶////۱۱۱۱    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۳۵۷۴۵۳۳۵۷۴۵۳۳۵۷۴۵۳۳۵۷۴۵۳////۶۶۶۶        ۳۵۲۹۳۷۳۵۲۹۳۷۳۵۲۹۳۷۳۵۲۹۳۷////۵۵۵۵        ××××        ۳۵۵۲۸۸۳۵۵۲۸۸۳۵۵۲۸۸۳۵۵۲۸۸////۱۱۱۱    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۲۶۳۵۱۴۲۶۳۵۱۴۲۶۳۵۱۴۲۶۳۵۱۴////۹۹۹۹        ۲۲۴۲۹۶۲۲۴۲۹۶۲۲۴۲۹۶۲۲۴۲۹۶////۲۲۲۲        ۲۲۲۲۸۷۲۲۲۲۸۷۲۲۲۲۸۷۲۲۲۲۸۷////۰۰۰۰        ۲۴۲۵۹۴۲۴۲۵۹۴۲۴۲۵۹۴۲۴۲۵۹۴////۲۲۲۲    .....................................................................................  سمنان  

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۲۹۰۷۱۷۲۹۰۷۱۷۲۹۰۷۱۷۲۹۰۷////۹۹۹۹        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۷۱۵۲۱۹۷۱۵۲۱۹۷۱۵۲۱۹۷۱۵۲////۶۶۶۶          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۶۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۴۸۲۰۲۶۴۸۲۰۲۶۴۸۲۰۲۶۴۸۲۰////۱۱۱۱        ۲۷۳۷۹۸۲۷۳۷۹۸۲۷۳۷۹۸۲۷۳۷۹۸////۵۵۵۵        ۲۴۱۱۶۸۲۴۱۱۶۸۲۴۱۱۶۸۲۴۱۱۶۸////۰۰۰۰        ۲۶۶۱۳۳۲۶۶۱۳۳۲۶۶۱۳۳۲۶۶۱۳۳////۲۲۲۲    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۳۲۲۳۲۶۳۲۲۳۲۶۳۲۲۳۲۶۳۲۲۳۲۶////۱۱۱۱        ۳۲۱۵۹۳۳۲۱۵۹۳۳۲۱۵۹۳۳۲۱۵۹۳////۱۱۱۱        ××××        ۳۲۱۸۴۲۳۲۱۸۴۲۳۲۱۸۴۲۳۲۱۸۴۲////۲۲۲۲    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۴۴۵۹۳۵۴۴۵۹۳۵۴۴۵۹۳۵۴۴۵۹۳۵////۰۰۰۰        ۳۱۱۲۱۹۳۱۱۲۱۹۳۱۱۲۱۹۳۱۱۲۱۹////۴۴۴۴        ۳۳۰۳۵۸۳۳۰۳۵۸۳۳۰۳۵۸۳۳۰۳۵۸////۸۸۸۸        ۳۴۰۷۲۰۳۴۰۷۲۰۳۴۰۷۲۰۳۴۰۷۲۰////۹۹۹۹    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................................................  كردستان  

        ۳۴۷۶۸۲۳۴۷۶۸۲۳۴۷۶۸۲۳۴۷۶۸۲////۳۳۳۳        ۱۹۰۸۶۳۱۹۰۸۶۳۱۹۰۸۶۳۱۹۰۸۶۳////۱۱۱۱        ۱۹۵۲۷۹۱۹۵۲۷۹۱۹۵۲۷۹۱۹۵۲۷۹////۸۸۸۸        ۱۷۰۷۴۸۱۷۰۷۴۸۱۷۰۷۴۸۱۷۰۷۴۸////۹۹۹۹        ۲۲۳۶۴۶۲۲۳۶۴۶۲۲۳۶۴۶۲۲۳۶۴۶////۸۸۸۸    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۲۳۴۲۸۸۲۳۴۲۸۸۲۳۴۲۸۸۲۳۴۲۸۸////۰۰۰۰        ۲۳۸۵۳۹۲۳۸۵۳۹۲۳۸۵۳۹۲۳۸۵۳۹////۴۴۴۴        ۲۰۷۶۹۲۲۰۷۶۹۲۲۰۷۶۹۲۲۰۷۶۹۲////۳۳۳۳        ۲۳۵۴۰۷۲۳۵۴۰۷۲۳۵۴۰۷۲۳۵۴۰۷////۱۱۱۱    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۳۳۳۳        ۲۷۲۷۸۴۲۷۲۷۸۴۲۷۲۷۸۴۲۷۲۷۸۴////۸۸۸۸        ۲۷۱۸۸۸۲۷۱۸۸۸۲۷۱۸۸۸۲۷۱۸۸۸////۷۷۷۷    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۷۵۰۰۰۱۷۵۰۰۰۱۷۵۰۰۰۱۷۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۰۳۶۳۱۷۰۳۶۳۱۷۰۳۶۳۱۷۰۳۶۳////۶۶۶۶        ۱۴۹۲۹۱۱۴۹۲۹۱۱۴۹۲۹۱۱۴۹۲۹۱////۴۴۴۴        ××××        ۱۵۱۶۲۲۱۵۱۶۲۲۱۵۱۶۲۲۱۵۱۶۲۲////۸۸۸۸    ....................................................................................  گلستان  

        ۲۹۹۸۴۹۲۹۹۸۴۹۲۹۹۸۴۹۲۹۹۸۴۹////۲۲۲۲        ۳۲۵۴۶۴۳۲۵۴۶۴۳۲۵۴۶۴۳۲۵۴۶۴////۰۰۰۰        ۳۴۹۱۴۲۳۴۹۱۴۲۳۴۹۱۴۲۳۴۹۱۴۲////۶۶۶۶        ۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۴۴۲۷۳۱۴۴۲۷۳۱۴۴۲۷۳۱۴۴۲۷////۰۰۰۰    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۲۲۵۰۷۷۲۲۵۰۷۷۲۲۵۰۷۷۲۲۵۰۷۷////۴۴۴۴        ۲۲۲۰۰۰۲۲۲۰۰۰۲۲۲۰۰۰۲۲۲۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۲۴۸۱۵۲۲۴۸۱۵۲۲۴۸۱۵۲۲۴۸۱۵////۹۹۹۹    .....................................................................................  لرستان  

        ۲۸۹۹۵۱۲۸۹۹۵۱۲۸۹۹۵۱۲۸۹۹۵۱////۳۳۳۳        ۲۵۷۱۰۱۲۵۷۱۰۱۲۵۷۱۰۱۲۵۷۱۰۱////۳۳۳۳        ۲۵۶۵۰۸۲۵۶۵۰۸۲۵۶۵۰۸۲۵۶۵۰۸////۹۹۹۹        ۳۲۹۲۸۱۳۲۹۲۸۱۳۲۹۲۸۱۳۲۹۲۸۱////۲۲۲۲        ۲۷۷۱۰۸۲۷۷۱۰۸۲۷۷۱۰۸۲۷۷۱۰۸////۳۳۳۳    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۲۸۶۶۲۳۲۸۶۶۲۳۲۸۶۶۲۳۲۸۶۶۲۳////۴۴۴۴        ۳۰۰۰۳۰۳۰۰۰۳۰۳۰۰۰۳۰۳۰۰۰۳۰////۸۸۸۸        ۲۴۰۸۱۹۲۴۰۸۱۹۲۴۰۸۱۹۲۴۰۸۱۹////۶۶۶۶        ۲۷۱۲۷۷۲۷۱۲۷۷۲۷۱۲۷۷۲۷۱۲۷۷////۰۰۰۰    .....................................................................................  مركزي  

        ۱۹۰۱۵۳۱۹۰۱۵۳۱۹۰۱۵۳۱۹۰۱۵۳////۴۴۴۴        ۱۵۰۳۱۳۱۵۰۳۱۳۱۵۰۳۱۳۱۵۰۳۱۳////۳۳۳۳        ۱۶۳۷۲۶۱۶۳۷۲۶۱۶۳۷۲۶۱۶۳۷۲۶////۶۶۶۶        ۱۸۰۹۰۴۱۸۰۹۰۴۱۸۰۹۰۴۱۸۰۹۰۴////۷۷۷۷        ۱۸۲۱۴۲۱۸۲۱۴۲۱۸۲۱۴۲۱۸۲۱۴۲////۰۰۰۰     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۲۹۸۴۰۲۲۹۸۴۰۲۲۹۸۴۰۲۲۹۸۴۰۲////۱۱۱۱        ۲۷۳۶۷۳۲۷۳۶۷۳۲۷۳۶۷۳۲۷۳۶۷۳////۵۵۵۵        ۲۴۸۴۶۲۲۴۸۴۶۲۲۴۸۴۶۲۲۴۸۴۶۲////۵۵۵۵        ۲۷۸۰۲۰۲۷۸۰۲۰۲۷۸۰۲۰۲۷۸۰۲۰////۱۱۱۱    .....................................................................................  همدان  

        ۲۸۰۰۶۶۲۸۰۰۶۶۲۸۰۰۶۶۲۸۰۰۶۶////۸۸۸۸        ۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴////۱۱۱۱        ۲۲۸۷۶۱۲۲۸۷۶۱۲۲۸۷۶۱۲۲۸۷۶۱////۹۹۹۹        ۲۶۱۰۳۵۲۶۱۰۳۵۲۶۱۰۳۵۲۶۱۰۳۵////۸۸۸۸        ۲۶۱۹۵۴۲۶۱۹۵۴۲۶۱۹۵۴۲۶۱۹۵۴////۱۱۱۱    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۱۸۶۱۰۶۱۸۶۱۰۶۱۸۶۱۰۶۱۸۶۱۰۶////۹۹۹۹        ۱۷۸۶۳۲۱۷۸۶۳۲۱۷۸۶۳۲۱۷۸۶۳۲////۹۹۹۹        ۱۶۳۰۹۹۱۶۳۰۹۹۱۶۳۰۹۹۱۶۳۰۹۹////۸۸۸۸        ۱۳۲۴۳۸۱۳۲۴۳۸۱۳۲۴۳۸۱۳۲۴۳۸////۷۷۷۷        ۱۶۸۵۴۵۱۶۸۵۴۵۱۶۸۵۴۵۱۶۸۵۴۵////۶۶۶۶    ........................................................  كل كشور          

        ××××        ۲۶۲۵۴۷۲۶۲۵۴۷۲۶۲۵۴۷۲۶۲۵۴۷////۴۴۴۴        ۲۰۲۴۴۱۲۰۲۴۴۱۲۰۲۴۴۱۲۰۲۴۴۱////۳۳۳۳        ××××        ۲۴۲۲۱۰۲۴۲۲۱۰۲۴۲۲۱۰۲۴۲۲۱۰////۴۴۴۴    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۲۲۹۵۱۸۲۲۹۵۱۸۲۲۹۵۱۸۲۲۹۵۱۸////۴۴۴۴        ۲۲۱۳۱۶۲۲۱۳۱۶۲۲۱۳۱۶۲۲۱۳۱۶////۱۱۱۱        ××××        ۲۲۹۲۲۷۲۲۹۲۲۷۲۲۹۲۲۷۲۲۹۲۲۷////۶۶۶۶    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۱۹۰۳۷۶۱۹۰۳۷۶۱۹۰۳۷۶۱۹۰۳۷۶////۰۰۰۰        ××××        ۱۹۰۳۷۶۱۹۰۳۷۶۱۹۰۳۷۶۱۹۰۳۷۶////۰۰۰۰    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸////۱۱۱۱    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۱۸۰۶۲۸۱۸۰۶۲۸۱۸۰۶۲۸۱۸۰۶۲۸////۳۳۳۳        ۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱////۴۴۴۴        ۱۸۰۳۶۵۱۸۰۳۶۵۱۸۰۳۶۵۱۸۰۳۶۵////۳۳۳۳    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۴۳۲۴۲۲۴۳۲۴۲۲۴۳۲۴۲۲۴۳۲۴////۳۳۳۳    .........................................................................................  ايالم  

        ۲۶۶۶۵۷۲۶۶۶۵۷۲۶۶۶۵۷۲۶۶۶۵۷////۰۰۰۰        ۲۱۲۵۱۵۲۱۲۵۱۵۲۱۲۵۱۵۲۱۲۵۱۵////۲۲۲۲        ××××        ۱۹۲۱۹۹۱۹۲۱۹۹۱۹۲۱۹۹۱۹۲۱۹۹////۶۶۶۶        ۲۵۵۱۰۱۲۵۵۱۰۱۲۵۵۱۰۱۲۵۵۱۰۱////۵۵۵۵    .......................................................................................  بوشهر  

        ۲۰۵۸۴۵۲۰۵۸۴۵۲۰۵۸۴۵۲۰۵۸۴۵////۳۳۳۳        ۱۸۱۸۰۱۱۸۱۸۰۱۱۸۱۸۰۱۱۸۱۸۰۱////۸۸۸۸        ۱۹۸۴۶۰۱۹۸۴۶۰۱۹۸۴۶۰۱۹۸۴۶۰////۹۹۹۹        ۱۵۴۲۴۵۱۵۴۲۴۵۱۵۴۲۴۵۱۵۴۲۴۵////۸۸۸۸        ۱۸۹۵۲۴۱۸۹۵۲۴۱۸۹۵۲۴۱۸۹۵۲۴////۰۰۰۰    .......................................................................................  تهران  

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

        ××××        ۱۱۲۳۸۷۱۱۲۳۸۷۱۱۲۳۸۷۱۱۲۳۸۷////۰۰۰۰        ۹۰۶۷۸۹۰۶۷۸۹۰۶۷۸۹۰۶۷۸////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۷۷۲۵۱۰۷۷۲۵۱۰۷۷۲۵۱۰۷۷۲۵////۲۲۲۲     .......................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ۱۳۲۸۱۷۱۳۲۸۱۷۱۳۲۸۱۷۱۳۲۸۱۷////۸۸۸۸        ۱۳۲۲۲۶۱۳۲۲۲۶۱۳۲۲۲۶۱۳۲۲۲۶////۳۳۳۳        ۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۲۳۵۸۱۳۲۳۵۸۱۳۲۳۵۸۱۳۲۳۵۸////۶۶۶۶    .......................................................................  خراسان رضوي

        ۲۰۷۴۳۹۲۰۷۴۳۹۲۰۷۴۳۹۲۰۷۴۳۹////۰۰۰۰        ۱۵۵۶۰۴۱۵۵۶۰۴۱۵۵۶۰۴۱۵۵۶۰۴////۶۶۶۶        ۱۴۲۶۶۱۱۴۲۶۶۱۱۴۲۶۶۱۱۴۲۶۶۱////۴۴۴۴        ۱۲۷۰۲۶۱۲۷۰۲۶۱۲۷۰۲۶۱۲۷۰۲۶////۶۶۶۶        ۱۴۸۱۷۵۱۴۸۱۷۵۱۴۸۱۷۵۱۴۸۱۷۵////۲۲۲۲    .......................................................................  خراسان شمالي

        ۱۶۶۳۸۱۱۶۶۳۸۱۱۶۶۳۸۱۱۶۶۳۸۱////۱۱۱۱        ۱۵۱۱۴۴۱۵۱۱۴۴۱۵۱۱۴۴۱۵۱۱۴۴////۰۰۰۰        ××××        ۱۱۶۹۶۲۱۱۶۹۶۲۱۱۶۹۶۲۱۱۶۹۶۲////۲۲۲۲        ۱۳۷۷۸۶۱۳۷۷۸۶۱۳۷۷۸۶۱۳۷۷۸۶////۹۹۹۹    .................................................................................  خوزستان  

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

        ××××        ۱۷۹۷۸۹۱۷۹۷۸۹۱۷۹۷۸۹۱۷۹۷۸۹////۷۷۷۷        ۱۶۲۸۷۹۱۶۲۸۷۹۱۶۲۸۷۹۱۶۲۸۷۹////۲۲۲۲        ۱۶۴۰۹۴۱۶۴۰۹۴۱۶۴۰۹۴۱۶۴۰۹۴////۸۸۸۸        ۱۶۸۸۸۴۱۶۸۸۸۴۱۶۸۸۸۴۱۶۸۸۸۴////۳۳۳۳    .....................................................................................  سمنان  

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۶۶۸۰۱۸۶۶۸۰۱۸۶۶۸۰۱۸۶۶۸۰////۰۰۰۰        ۲۴۷۱۱۳۲۴۷۱۱۳۲۴۷۱۱۳۲۴۷۱۱۳////۸۸۸۸        ۱۶۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۵۳۶۶۲۲۵۳۶۶۲۲۵۳۶۶۲۲۵۳۶۶////۴۴۴۴    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۳۱۲۳۰۷۳۱۲۳۰۷۳۱۲۳۰۷۳۱۲۳۰۷////۳۳۳۳        ۲۴۰۹۴۸۲۴۰۹۴۸۲۴۰۹۴۸۲۴۰۹۴۸////۹۹۹۹        ××××        ۲۷۸۰۳۴۲۷۸۰۳۴۲۷۸۰۳۴۲۷۸۰۳۴////۹۹۹۹    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۱۹۵۸۷۴۱۹۵۸۷۴۱۹۵۸۷۴۱۹۵۸۷۴////۵۵۵۵        ۲۲۳۳۴۷۲۲۳۳۴۷۲۲۳۳۴۷۲۲۳۳۴۷////۶۶۶۶        ××××        ۲۱۲۱۰۸۲۱۲۱۰۸۲۱۲۱۰۸۲۱۲۱۰۸////۶۶۶۶    .............................................................................................  قم  

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

        ۲۱۸۷۷۵۲۱۸۷۷۵۲۱۸۷۷۵۲۱۸۷۷۵////۰۰۰۰        ۱۶۲۴۱۷۱۶۲۴۱۷۱۶۲۴۱۷۱۶۲۴۱۷////۵۵۵۵        ۱۶۱۲۴۰۱۶۱۲۴۰۱۶۱۲۴۰۱۶۱۲۴۰////۴۴۴۴        ۱۴۹۰۱۰۱۴۹۰۱۰۱۴۹۰۱۰۱۴۹۰۱۰////۳۳۳۳        ۱۷۱۲۸۲۱۷۱۲۸۲۱۷۱۲۸۲۱۷۱۲۸۲////۲۲۲۲    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۲۲۳۱۲۴۲۲۳۱۲۴۲۲۳۱۲۴۲۲۳۱۲۴////۹۹۹۹        ۲۵۶۷۰۰۲۵۶۷۰۰۲۵۶۷۰۰۲۵۶۷۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۱۳۷۲۲۳۱۳۷۲۲۳۱۳۷۲۲۳۱۳۷۲////۳۳۳۳    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۲۱۴۲۸۱۲۱۴۲۸۱۲۱۴۲۸۱۲۱۴۲۸////۶۶۶۶        ۱۲۸۹۴۰۱۲۸۹۴۰۱۲۸۹۴۰۱۲۸۹۴۰////۱۱۱۱        ۹۸۴۵۵۹۸۴۵۵۹۸۴۵۵۹۸۴۵۵////۱۱۱۱        ۱۰۳۰۷۶۱۰۳۰۷۶۱۰۳۰۷۶۱۰۳۰۷۶////۹۹۹۹        ۱۰۴۸۵۴۱۰۴۸۵۴۱۰۴۸۵۴۱۰۴۸۵۴////۲۲۲۲    ....................................................................................  گلستان  

        ۲۶۶۳۰۶۲۶۶۳۰۶۲۶۶۳۰۶۲۶۶۳۰۶////۴۴۴۴        ۲۲۰۲۹۹۲۲۰۲۹۹۲۲۰۲۹۹۲۲۰۲۹۹////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۵۷۷۵۵۲۵۷۷۵۵۲۵۷۷۵۵۲۵۷۷۵۵////۵۵۵۵    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲////۶۶۶۶    .....................................................................................  لرستان  

        ۲۲۶۲۳۴۲۲۶۲۳۴۲۲۶۲۳۴۲۲۶۲۳۴////۲۲۲۲        ۲۱۱۹۵۲۲۱۱۹۵۲۲۱۱۹۵۲۲۱۱۹۵۲////۴۴۴۴        ۲۰۹۷۱۱۲۰۹۷۱۱۲۰۹۷۱۱۲۰۹۷۱۱////۱۱۱۱        ۲۴۵۹۷۵۲۴۵۹۷۵۲۴۵۹۷۵۲۴۵۹۷۵////۱۱۱۱        ۲۲۰۲۷۱۲۲۰۲۷۱۲۲۰۲۷۱۲۲۰۲۷۱////۱۱۱۱    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۱۵۲۸۳۰۱۵۲۸۳۰۱۵۲۸۳۰۱۵۲۸۳۰////۲۲۲۲        ××××        ۱۵۲۸۳۰۱۵۲۸۳۰۱۵۲۸۳۰۱۵۲۸۳۰////۲۲۲۲    .....................................................................................  مركزي  

        ۱۲۲۹۷۸۱۲۲۹۷۸۱۲۲۹۷۸۱۲۲۹۷۸////۶۶۶۶        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۰۷۴۱۰۱۰۷۴۱۰۱۰۷۴۱۰۱۰۷۴////۱۱۱۱        ۱۰۸۲۵۱۱۰۸۲۵۱۱۰۸۲۵۱۱۰۸۲۵۱////۳۳۳۳        ۱۱۲۲۶۲۱۱۲۲۶۲۱۱۲۲۶۲۱۱۲۲۶۲////۶۶۶۶     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۲۵۰۹۳۵۲۵۰۹۳۵۲۵۰۹۳۵۲۵۰۹۳۵////۹۹۹۹        ۲۰۹۴۴۸۲۰۹۴۴۸۲۰۹۴۴۸۲۰۹۴۴۸////۷۷۷۷        ۱۹۹۴۵۲۱۹۹۴۵۲۱۹۹۴۵۲۱۹۹۴۵۲////۶۶۶۶        ۲۲۳۰۱۱۲۲۳۰۱۱۲۲۳۰۱۱۲۲۳۰۱۱////۱۱۱۱    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ۲۲۳۸۸۸۲۲۳۸۸۸۲۲۳۸۸۸۲۲۳۸۸۸////۹۹۹۹        ۱۶۰۴۲۳۱۶۰۴۲۳۱۶۰۴۲۳۱۶۰۴۲۳////۷۷۷۷        ۲۳۶۷۷۹۲۳۶۷۷۹۲۳۶۷۷۹۲۳۶۷۷۹////۵۵۵۵        ۲۲۲۲۹۹۲۲۲۲۹۹۲۲۲۲۹۹۲۲۲۲۹۹////۳۳۳۳    ............................................................................................  يزد  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................  آذربايجان غربي  
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        ××××        ××××        ××××        ۲۳۳۹۷۲۲۳۳۹۷۲۲۳۳۹۷۲۲۳۳۹۷۲////۶۶۶۶        ۲۳۳۹۷۲۲۳۳۹۷۲۲۳۳۹۷۲۲۳۳۹۷۲////۶۶۶۶    ...........................................................................................  البرز 

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۰۳۵۳۵۲۰۳۵۳۵۲۰۳۵۳۵۲۰۳۵۳۵////۴۴۴۴        ۲۰۷۲۰۹۲۰۷۲۰۹۲۰۷۲۰۹۲۰۷۲۰۹////۳۳۳۳    .........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۲۹۵۷۸۹۲۹۵۷۸۹۲۹۵۷۸۹۲۹۵۷۸۹////۵۵۵۵        ۲۷۵۸۶۴۲۷۵۸۶۴۲۷۵۸۶۴۲۷۵۸۶۴////۲۲۲۲        ۲۵۵۷۶۰۲۵۵۷۶۰۲۵۵۷۶۰۲۵۵۷۶۰////۵۵۵۵        ۲۷۳۷۳۰۲۷۳۷۳۰۲۷۳۷۳۰۲۷۳۷۳۰////۲۲۲۲    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۱۶۳۷۹۳۱۶۳۷۹۳۱۶۳۷۹۳۱۶۳۷۹۳////۱۱۱۱        ۱۹۷۴۵۱۱۹۷۴۵۱۱۹۷۴۵۱۱۹۷۴۵۱////۰۰۰۰        ۱۸۵۲۵۰۱۸۵۲۵۰۱۸۵۲۵۰۱۸۵۲۵۰////۰۰۰۰     ......................................................................  خراسان جنوبي
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        ××××        ۲۰۷۸۳۱۲۰۷۸۳۱۲۰۷۸۳۱۲۰۷۸۳۱////۳۳۳۳        ۳۲۸۳۹۲۳۲۸۳۹۲۳۲۸۳۹۲۳۲۸۳۹۲////۵۵۵۵        ۲۳۴۰۲۳۲۳۴۰۲۳۲۳۴۰۲۳۲۳۴۰۲۳////۰۰۰۰        ۳۲۳۳۷۸۳۲۳۳۷۸۳۲۳۳۷۸۳۲۳۳۷۸////۹۹۹۹    ......................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  خوزستان  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  
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        ××××        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۷۹۲۶۸۳۷۹۲۶۸۳۷۹۲۶۸۳۷۹۲۶۸////۳۳۳۳        ××××        ۳۵۲۱۲۶۳۵۲۱۲۶۳۵۲۱۲۶۳۵۲۱۲۶////۹۹۹۹    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۳۳۱۲۹۵۳۳۱۲۹۵۳۳۱۲۹۵۳۳۱۲۹۵////۰۰۰۰        ××××        ۳۳۱۲۹۵۳۳۱۲۹۵۳۳۱۲۹۵۳۳۱۲۹۵////۰۰۰۰    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۲۹۲۳۵۶۲۹۲۳۵۶۲۹۲۳۵۶۲۹۲۳۵۶////۷۷۷۷        ۳۱۳۰۲۰۳۱۳۰۲۰۳۱۳۰۲۰۳۱۳۰۲۰////۸۸۸۸        ۳۰۳۷۲۴۳۰۳۷۲۴۳۰۳۷۲۴۳۰۳۷۲۴////۹۹۹۹    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۰۸۱۳۱۷۰۸۱۳۱۷۰۸۱۳۱۷۰۸۱۳////۰۰۰۰        ۱۹۲۴۳۵۱۹۲۴۳۵۱۹۲۴۳۵۱۹۲۴۳۵////۷۷۷۷    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۲۰۲۶۴۵۲۰۲۶۴۵۲۰۲۶۴۵۲۰۲۶۴۵////۵۵۵۵        ××××        ۲۰۲۶۴۵۲۰۲۶۴۵۲۰۲۶۴۵۲۰۲۶۴۵////۵۵۵۵    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۲۱۱۳۱۱۲۱۱۳۱۱۲۱۱۳۱۱۲۱۱۳۱۱////۳۳۳۳        ۱۶۵۶۷۶۱۶۵۶۷۶۱۶۵۶۷۶۱۶۵۶۷۶////۶۶۶۶        ××××        ۱۷۱۴۴۵۱۷۱۴۴۵۱۷۱۴۴۵۱۷۱۴۴۵////۹۹۹۹    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۴۴۸۷۲۷۴۴۸۷۲۷۴۴۸۷۲۷۴۴۸۷۲۷////۵۵۵۵        ××××        ۴۴۸۷۲۷۴۴۸۷۲۷۴۴۸۷۲۷۴۴۸۷۲۷////۵۵۵۵    .......................................................................................  گيالن  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  همدان  
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        ۲۷۹۳۱۶۲۷۹۳۱۶۲۷۹۳۱۶۲۷۹۳۱۶////۷۷۷۷        ۲۶۴۲۸۳۲۶۴۲۸۳۲۶۴۲۸۳۲۶۴۲۸۳////۰۰۰۰        ۲۵۲۷۷۴۲۵۲۷۷۴۲۵۲۷۷۴۲۵۲۷۷۴////۲۲۲۲        ۲۹۴۴۲۰۲۹۴۴۲۰۲۹۴۴۲۰۲۹۴۴۲۰////۲۲۲۲        ۲۷۹۴۸۸۲۷۹۴۸۸۲۷۹۴۸۸۲۷۹۴۸۸////۴۴۴۴    ........................................................  كل كشور          
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        ××××        ××××        ××××        ۲۸۷۰۷۴۲۸۷۰۷۴۲۸۷۰۷۴۲۸۷۰۷۴////۶۶۶۶        ۲۸۷۰۷۴۲۸۷۰۷۴۲۸۷۰۷۴۲۸۷۰۷۴////۶۶۶۶    .....................................................................  آذربايجان غربي  

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

        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۵۰۶۸۴۲۵۰۶۸۴۲۵۰۶۸۴۲۵۰۶۸۴////۹۹۹۹        ××××        ۳۲۶۳۸۴۳۲۶۳۸۴۳۲۶۳۸۴۳۲۶۳۸۴////۴۴۴۴    ......................................................................................  اصفهان 

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

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۲۰۴۰۲۰۲۰۴۰۲۰۲۰۴۰۲۰۲۰۴۰////۸۸۸۸        ۲۴۲۰۵۰۲۴۲۰۵۰۲۴۲۰۵۰۲۴۲۰۵۰////۱۱۱۱    .........................................................................................  ايالم  

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

        ۲۵۲۷۷۷۲۵۲۷۷۷۲۵۲۷۷۷۲۵۲۷۷۷////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××        ۲۵۲۷۷۷۲۵۲۷۷۷۲۵۲۷۷۷۲۵۲۷۷۷////۸۸۸۸    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ۱۶۴۶۱۱۱۶۴۶۱۱۱۶۴۶۱۱۱۶۴۶۱۱////۹۹۹۹        ۱۶۴۶۱۱۱۶۴۶۱۱۱۶۴۶۱۱۱۶۴۶۱۱////۹۹۹۹    .........................................................................  خراسان رضوي
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        ××××        ××××        ××××        ۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ۱۹۷۵۰۰۱۹۷۵۰۰۱۹۷۵۰۰۱۹۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۷۵۰۰۱۹۷۵۰۰۱۹۷۵۰۰۱۹۷۵۰۰////۰۰۰۰     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ۲۰۸۵۷۱۲۰۸۵۷۱۲۰۸۵۷۱۲۰۸۵۷۱////۴۴۴۴        ۱۸۱۱۴۹۱۸۱۱۴۹۱۸۱۱۴۹۱۸۱۱۴۹////۴۴۴۴        ××××        ۱۶۹۶۷۶۱۶۹۶۷۶۱۶۹۶۷۶۱۶۹۶۷۶////۰۰۰۰        ۱۷۲۰۵۳۱۷۲۰۵۳۱۷۲۰۵۳۱۷۲۰۵۳////۶۶۶۶    .........................................................................  خراسان رضوي

        ۲۳۷۵۵۱۲۳۷۵۵۱۲۳۷۵۵۱۲۳۷۵۵۱////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۱۹۳۰۵۱۱۹۳۰۵۱۱۹۳۰۵۱۱۹۳۰۵۱////۷۷۷۷        ۱۹۹۷۵۶۱۹۹۷۵۶۱۹۹۷۵۶۱۹۹۷۵۶////۲۲۲۲    .........................................................................  خراسان شمالي

        ۲۳۱۱۶۱۲۳۱۱۶۱۲۳۱۱۶۱۲۳۱۱۶۱////۱۱۱۱        ۲۰۳۹۳۱۲۰۳۹۳۱۲۰۳۹۳۱۲۰۳۹۳۱////۱۱۱۱        ۲۰۸۸۲۲۲۰۸۸۲۲۲۰۸۸۲۲۲۰۸۸۲۲////۱۱۱۱        ۱۶۹۲۳۰۱۶۹۲۳۰۱۶۹۲۳۰۱۶۹۲۳۰////۸۸۸۸        ۲۰۹۳۳۴۲۰۹۳۳۴۲۰۹۳۳۴۲۰۹۳۳۴////۴۴۴۴    .................................................................................  خوزستان  

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

        ۳۴۵۸۱۸۳۴۵۸۱۸۳۴۵۸۱۸۳۴۵۸۱۸////۲۲۲۲        ۲۸۱۰۶۸۲۸۱۰۶۸۲۸۱۰۶۸۲۸۱۰۶۸////۷۷۷۷        ۲۷۲۸۴۸۲۷۲۸۴۸۲۷۲۸۴۸۲۷۲۸۴۸////۱۱۱۱        ۲۶۱۹۳۱۲۶۱۹۳۱۲۶۱۹۳۱۲۶۱۹۳۱////۸۸۸۸        ۲۸۳۱۸۹۲۸۳۱۸۹۲۸۳۱۸۹۲۸۳۱۸۹////۰۰۰۰    .....................................................................................  سمنان  

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۹۰۶۷۱۶۹۰۶۷۱۶۹۰۶۷۱۶۹۰۶۷////۲۲۲۲        ××××        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۵۲۸۸۱۹۵۲۸۸۱۹۵۲۸۸۱۹۵۲۸۸////۷۷۷۷          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۳۸۹۷۸۳۳۸۹۷۸۳۳۸۹۷۸۳۳۸۹۷۸////۵۵۵۵        ۲۴۵۷۰۲۲۴۵۷۰۲۲۴۵۷۰۲۲۴۵۷۰۲////۷۷۷۷        ۲۴۵۰۶۱۲۴۵۰۶۱۲۴۵۰۶۱۲۴۵۰۶۱////۷۷۷۷        ۲۲۶۱۸۲۲۲۶۱۸۲۲۲۶۱۸۲۲۲۶۱۸۲////۴۴۴۴        ۳۰۳۶۱۱۳۰۳۶۱۱۳۰۳۶۱۱۳۰۳۶۱۱////۵۵۵۵    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ××××        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  قزوين  

        ۳۱۶۶۲۲۳۱۶۶۲۲۳۱۶۶۲۲۳۱۶۶۲۲////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۳۱۶۶۲۲۳۱۶۶۲۲۳۱۶۶۲۲۳۱۶۶۲۲////۲۲۲۲    .............................................................................................  قم  

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

        ۳۰۳۳۸۲۳۰۳۳۸۲۳۰۳۳۸۲۳۰۳۳۸۲////۱۱۱۱        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۹۷۸۶۱۹۹۷۸۶۱۹۹۷۸۶۱۹۹۷۸۶////۰۰۰۰        ۱۷۲۹۹۳۱۷۲۹۹۳۱۷۲۹۹۳۱۷۲۹۹۳////۳۳۳۳        ۲۳۹۵۱۲۲۳۹۵۱۲۲۳۹۵۱۲۲۳۹۵۱۲////۷۷۷۷    ......................................................................................  كرمان  

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

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

        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ....................................................................................  گلستان  

        ۳۹۳۸۳۰۳۹۳۸۳۰۳۹۳۸۳۰۳۹۳۸۳۰////۰۰۰۰        ۲۵۵۲۲۱۲۵۵۲۲۱۲۵۵۲۲۱۲۵۵۲۲۱////۲۲۲۲        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۴۵۱۰۱۳۴۵۱۰۱۳۴۵۱۰۱۳۴۵۱۰۱////۸۸۸۸        ۳۶۷۸۸۶۳۶۷۸۸۶۳۶۷۸۸۶۳۶۷۸۸۶////۵۵۵۵    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۲۷۴۱۹۳۲۷۴۱۹۳۲۷۴۱۹۳۲۷۴۱۹۳////۵۵۵۵        ××××        ۲۶۲۸۵۷۲۶۲۸۵۷۲۶۲۸۵۷۲۶۲۸۵۷////۱۱۱۱        ۲۶۳۷۷۹۲۶۳۷۷۹۲۶۳۷۷۹۲۶۳۷۷۹////۵۵۵۵    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۲۹۲۰۰۰۲۹۲۰۰۰۲۹۲۰۰۰۲۹۲۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۰۲۰۹۲۸۰۲۰۹۲۸۰۲۰۹۲۸۰۲۰۹////۲۲۲۲        ۲۵۳۱۷۴۲۵۳۱۷۴۲۵۳۱۷۴۲۵۳۱۷۴////۳۳۳۳        ۲۶۶۰۸۸۲۶۶۰۸۸۲۶۶۰۸۸۲۶۶۰۸۸////۴۴۴۴    .....................................................................................  همدان  

        ۲۶۵۶۳۱۲۶۵۶۳۱۲۶۵۶۳۱۲۶۵۶۳۱////۱۱۱۱        ۱۹۷۴۹۹۱۹۷۴۹۹۱۹۷۴۹۹۱۹۷۴۹۹////۲۲۲۲        ۲۶۴۴۶۳۲۶۴۴۶۳۲۶۴۴۶۳۲۶۴۴۶۳////۱۱۱۱        ۲۳۶۱۴۴۲۳۶۱۴۴۲۳۶۱۴۴۲۳۶۱۴۴////۴۴۴۴        ۲۲۵۹۲۴۲۲۵۹۲۴۲۲۵۹۲۴۲۲۵۹۲۴////۱۱۱۱    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۹۵۱۴۶۲۹۵۱۴۶۲۹۵۱۴۶۲۹۵۱۴۶////۵۵۵۵        ۲۸۹۱۳۴۲۸۹۱۳۴۲۸۹۱۳۴۲۸۹۱۳۴////۷۷۷۷        ۲۰۷۷۳۳۲۰۷۷۳۳۲۰۷۷۳۳۲۰۷۷۳۳////۷۷۷۷        ۲۶۵۱۰۱۲۶۵۱۰۱۲۶۵۱۰۱۲۶۵۱۰۱////۸۸۸۸        ۲۷۹۴۰۷۲۷۹۴۰۷۲۷۹۴۰۷۲۷۹۴۰۷////۲۲۲۲    .........................................................  كل كشور          

        ۳۹۱۶۵۱۳۹۱۶۵۱۳۹۱۶۵۱۳۹۱۶۵۱////۳۳۳۳        ××××        ۲۱۸۷۵۰۲۱۸۷۵۰۲۱۸۷۵۰۲۱۸۷۵۰////۰۰۰۰        ۳۰۵۷۲۶۳۰۵۷۲۶۳۰۵۷۲۶۳۰۵۷۲۶////۶۶۶۶        ۳۵۲۴۰۴۳۵۲۴۰۴۳۵۲۴۰۴۳۵۲۴۰۴////۴۴۴۴    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۴۱۱۲۱۲۴۱۱۲۱۲۴۱۱۲۱۲۴۱۱۲۱۲////۹۹۹۹        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۹۵۶۱۶۲۹۵۶۱۶۲۹۵۶۱۶۲۹۵۶۱۶////۸۸۸۸        ۳۲۵۲۲۶۳۲۵۲۲۶۳۲۵۲۲۶۳۲۵۲۲۶////۹۹۹۹    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۲۸۳۴۹۵۲۸۳۴۹۵۲۸۳۴۹۵۲۸۳۴۹۵////۱۱۱۱        ××××        ۲۴۸۹۵۸۲۴۸۹۵۸۲۴۸۹۵۸۲۴۸۹۵۸////۳۳۳۳        ۲۶۱۰۱۶۲۶۱۰۱۶۲۶۱۰۱۶۲۶۱۰۱۶////۹۹۹۹    ......................................................................................  اردبيل  

        ۳۳۵۷۱۴۳۳۵۷۱۴۳۳۵۷۱۴۳۳۵۷۱۴////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۷۱۶۴۹۲۷۱۶۴۹۲۷۱۶۴۹۲۷۱۶۴۹////۸۸۸۸        ۲۸۳۸۶۹۲۸۳۸۶۹۲۸۳۸۶۹۲۸۳۸۶۹////۲۲۲۲    ......................................................................................  اصفهان 

        ۳۶۷۹۲۶۳۶۷۹۲۶۳۶۷۹۲۶۳۶۷۹۲۶////۲۲۲۲        ۳۴۱۶۹۲۳۴۱۶۹۲۳۴۱۶۹۲۳۴۱۶۹۲////۹۹۹۹        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۸۲۷۰۲۶۸۲۷۰۲۶۸۲۷۰۲۶۸۲۷۰////۳۳۳۳        ۳۰۳۳۴۵۳۰۳۳۴۵۳۰۳۳۴۵۳۰۳۳۴۵////۹۹۹۹    ...........................................................................................  البرز 

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

        ۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××        ۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱////۸۸۸۸    .......................................................................................  بوشهر  

        ۲۷۸۱۰۴۲۷۸۱۰۴۲۷۸۱۰۴۲۷۸۱۰۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۲۹۳۸۲۷۲۹۳۸۲۷۲۹۳۸۲۷۲۹۳۸۲۷////۹۹۹۹        ۲۷۸۲۶۳۲۷۸۲۶۳۲۷۸۲۶۳۲۷۸۲۶۳////۱۱۱۱    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ۲۴۹۵۱۶۲۴۹۵۱۶۲۴۹۵۱۶۲۴۹۵۱۶////۷۷۷۷        ۲۴۹۵۱۶۲۴۹۵۱۶۲۴۹۵۱۶۲۴۹۵۱۶////۷۷۷۷    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۲۲۸۰۲۲۲۲۸۰۲۲۲۲۸۰۲۲۲۲۸۰۲۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۷۶۲۸۶۱۷۶۲۸۶۱۷۶۲۸۶۱۷۶۲۸۶////۲۲۲۲        ۱۸۱۰۹۲۱۸۱۰۹۲۱۸۱۰۹۲۱۸۱۰۹۲////۳۳۳۳     .........................................................................  خراسان جنوبي

        ۲۵۵۶۴۸۲۵۵۶۴۸۲۵۵۶۴۸۲۵۵۶۴۸////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۸۱۹۶۲۱۸۱۹۶۲۱۸۱۹۶۲۱۸۱۹۶۲////۲۲۲۲        ۲۱۲۰۶۱۲۱۲۰۶۱۲۱۲۰۶۱۲۱۲۰۶۱////۳۳۳۳    .........................................................................  خراسان رضوي

        ۲۲۰۴۱۴۲۲۰۴۱۴۲۲۰۴۱۴۲۲۰۴۱۴////۲۲۲۲        ۲۹۷۹۸۳۲۹۷۹۸۳۲۹۷۹۸۳۲۹۷۹۸۳////۲۲۲۲        ۱۶۶۶۶۶۱۶۶۶۶۶۱۶۶۶۶۶۱۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۲۷۸۷۳۴۲۷۸۷۳۴۲۷۸۷۳۴۲۷۸۷۳۴////۷۷۷۷        ۲۷۸۰۶۸۲۷۸۰۶۸۲۷۸۰۶۸۲۷۸۰۶۸////۳۳۳۳    .........................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ××××        ۱۳۲۷۲۷۱۳۲۷۲۷۱۳۲۷۲۷۱۳۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۱۴۲۱۷۳۱۴۲۱۷۳۱۴۲۱۷۳۱۴۲۱۷۳////۹۹۹۹        ۱۳۶۶۰۷۱۳۶۶۰۷۱۳۶۶۰۷۱۳۶۶۰۷////۱۱۱۱    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ۳۸۲۹۵۸۳۸۲۹۵۸۳۸۲۹۵۸۳۸۲۹۵۸////۵۵۵۵        ۳۸۲۹۵۸۳۸۲۹۵۸۳۸۲۹۵۸۳۸۲۹۵۸////۵۵۵۵    .......................................................................................  زنجان  

        ۲۶۴۵۷۹۲۶۴۵۷۹۲۶۴۵۷۹۲۶۴۵۷۹////۱۱۱۱        ۲۱۸۶۶۸۲۱۸۶۶۸۲۱۸۶۶۸۲۱۸۶۶۸////۰۰۰۰        ××××        ۱۹۸۱۸۷۱۹۸۱۸۷۱۹۸۱۸۷۱۹۸۱۸۷////۴۴۴۴        ۲۲۹۱۵۳۲۲۹۱۵۳۲۲۹۱۵۳۲۲۹۱۵۳////۱۱۱۱    .....................................................................................  سمنان  

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲۳۲۵۳۹۲////۰۰۰۰    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۳۰۴۴۵۵۳۰۴۴۵۵۳۰۴۴۵۵۳۰۴۴۵۵////۴۴۴۴        ××××        ۳۲۶۶۴۸۳۲۶۶۴۸۳۲۶۶۴۸۳۲۶۶۴۸////۴۴۴۴        ۳۲۶۳۹۰۳۲۶۳۹۰۳۲۶۳۹۰۳۲۶۳۹۰////۱۱۱۱    .......................................................................................  قزوين  
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