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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 1392 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  تماميداند از  مركز آمار ايران الزم مي

  . نمايدسپاسگزاري 
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  مقدمه

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

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

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

  . استريزان به آن معطوف شده  مسئوالن و برنامه  توجه

انجـام   هـاي  اقدامو  ها ريزي و ارزيابي پيشرفت فعاليت 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    هـاي متفـاوتي پيـدا مـي     توليد تا مصرف نهايي به علت تأثير عوامل متعدد قيمـت   كشاورزي هنگام گذر از مرحله

باشـد   هـاي كشـاورزي    ز فعاليتناشي ا فقطبه منظور دستيابي به قيمتي كه . شود فروشي ناميده مي ، قيمت خرده فروشي سرخرمن، قيمت عمده

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

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

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

  .كننده بخش كشاورزي ـ تهيه شاخص قيمت توليد

  .ـ استفاده در براورد ارزش توليد محصوالت كشاورزي

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

  : بخش است پنجحاضر داراي   در نشريه 1392نتايج 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

  1392خدمات كشاورزي در فصول سال   هاي متوسط قيمت فروش محصوالت و متوسط هزينه جدول: ـ بخش پنجم
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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 1392ـ 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

  

                                                                                                                                              
∑

∑

=

==
4

4

1

1

.
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s vsvs
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W

WP
P  

  

  : كه در اين فرمول
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=
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1p
vpsvs WW  

vfpsbW
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  )1(ها بخش دوم ـ گزيده يافته
  
  

  

  الف ـ محصوالت كشاورزي 

  

  ـ غالت1

  ـ گندم1ـ1

تـرين و اسـتان    ريال بـيش  0/9795گيالن با استان . ريال بوده است 6/7653قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  1392در سال

قيمت فروش به دولت اين محصـول در كـل كشـور    . اند ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته 6/6065سيستان و بلوچستان با 

قيمـت فـروش ايـن    . ريـال رسـيده اسـت    3/7609هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم  ريال بوده است كه در نتيجه، متوسط قيمت 7/7579

   .شته استدادرصد  4/74، افزايشي برابر 91نسبت به سال محصول 

  

  ـ جو1ـ2

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش   1/9455گـيالن بـا   استان . ريال بوده است 6/6537قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور به  1392در سال 

ه داشـت  افـزايش   91سال  نسبت بهدرصد  5/32قيمت فروش جو . اند هاي فروش را داشته ريال كمترين قيمت 6/5334سيستان و بلوچستان با 

   .است

  

  ـ شلتوك1ـ3

هاي فروش به ترتيب  ترين و كمترين قيمت بيش. ريال رسيد 0/23503قيمت فروش يك كيلوگرم شلتوك در كل كشور به رقم  1392در سال 

قيمت فروش اين محصول در سـال مـورد بررسـي    . ريال اختصاص داشته است 8/13296ريال و خوزستان با  4/30023زنجان با هاي  به استان

  .دهد نشان مي درصد 0/92ي معادل افزايش 91به سال  نسبت

  

  يا ذرت دانه ـ1ـ4

تـرين و   ريـال بـيش    0/12000گيالن بـا  استان . ريال بوده است 9/7848در كل كشور  اي ذرت دانهقيمت فروش يك كيلوگرم  1392در سال 

 5/33معـادل  91قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه سـال    . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 0/7000هرمزگان با استان 

  . درصد افزايش داشته است

  

  

  ـ حبوب2

  ـ نخود2ـ1

ترين  ريال بيش 1/36982آذربايجان شرقي با ريال بوده است كه استان  2/25340 در كل كشور 1392قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در سال

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

  .   اند شده
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 91نسـبت بـه سـال     92قيمت فروش اين محصـول در سـال  . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 6/18818زنجان با و استان 

  .داشته استدرصد  5/24برابر با ي افزايش

 .  

  ـ عدس2ـ2

تـرين و   ريـال بـيش   5/44915 ايـالم بـا    ريال رسيد كه اسـتان  1/25694قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم  1392در سال

بـا   91قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه سـال    . ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته است 9/21170خراسان شمالي با استان 

  . رو بوده است درصد روبه 4/35افزايشي معادل 

  

  

  هاي روغني ـ دانه3

  آفتابگردان روغني 

خراسـان شـمالي بـا    ريال بـوده اسـت كـه اسـتان      3/23532در كل كشور  1392قيمت فروش يك كيلوگرم آفتابگردان روغني در سال  ـ3ـ1

قيمت فروش اين محصـول نسبت به  اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور داشته 0/10597سمنان با   ن ترين و استا ريال بيش 2/38011

  . درصد داشته است 4/108معادل با  افزايشي، 91سال 

  

  كلزا ـ3ـ2

تـرين و   ريال بيش  1/18137خراسان شمالي با استان . ريال بوده است 1/16338در كل كشور  كلزاقيمت فروش يك كيلوگرم  1392در سال 

 91قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه سـال    . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 2/10503سيستان و بلوچستان با استان 

  . درصد افزايش داشته است 7/66معادل

  

  

  ـ محصوالت ليفي4

  وش  پنبهـ 4ـ1

ترين و  بيش ريال 2/24982اصفهان با ريال بوده است كه استان  2/23726قيمت فروش يك كيلوگرم پنبه وش به در كل كشور  1392در سال

 افزايشي 91قيمت فروش اين محصول نسبت به سال . اند كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال 0/22549خراسان جنوبي با استان 

  . درصد داشته است 2/34معادل با 
  

  

  ـ محصوالت جاليزي5

  ـ هندوانه5ـ1

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش   6/5747ايـالم بـا   اسـتان  . ريال بوده است 8/4040قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور 1392در سال

، 91قيمت فروش اين محصول در سال مورد بررسي نسبت به سـال  . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 6/2363كردستان با 

  . درصد داشته است  3/61افزايشي برابر با 

  

  ـ خربزه5ـ2

تـرين و   ريال بيش 8/10034بوشهر با هاي  استان. ريال بوده است 9/5775ش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور در سال مورد بررسي قيمت فرو

بـا افزايشـي    91قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه سـال    . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 1/3158خوزستان با استان 

  . رو بوده است درصد روبه 7/21معادل 
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  رـ خيا5ـ3

ترين و استان  ريال بيش 9/14953مركزي با استان ، ريال رسيد 5/10697قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم  1392در سال 

 8/37با افزايشي معادل  91قيمت فروش خيار نسبت به سال . اند مت فروش را در كل كشور داشتهريال كمترين قي 0/6000خراسان رضوي با 

  بوده استرو  درصد روبه

  

  ها  ـ سبزي6 

  زميني ـ سيب6ـ1

تـرين و   ريـال بـيش   6/17740تهـران بـا   اسـتان  . ريال بوده است4/12394زميني در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 1392در سال

 91نسبت به سـال   1392قيمت فروش اين محصول در سال . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/4300هرمزگان با استان 

  . داشته است درصد افزايش 8/392معادل 

  

  فرنگي ـ گوجه6ـ2

 0/13233يزد بـا  باالترين قيمت فروش را استان . ريال بوده است 2/7069 فرنگي در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه 1392در سال 

 91نسبت به سال  1392قيمت فروش اين محصول در سال. اند تهريال داش 6/3839خراسان رضوي با ترين قيمت فروش را استان  و پايين ريال

  . درصد افزايش داشته است 7/100معادل 

  

  ـ بادمجان6ـ3

  ريـال بـاالترين و اسـتان    4/17640مركزي با استان . ريال بوده است 3/6169قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور  1392در سال 

درصـد   8/49معـادل  91قيمت فروش اين محصول نسبت بـه سـال   . اند مت فروش را در كل كشور داشتهقي ترين ريال پايين 1/4623اصفهان با 

  . افزايش داشته است

  

  ـ پياز6ـ4

ريال بـاالترين قيمـت    3/12313هرمزگان با استان . ريال بوده است 0/6183 در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور

نسبت بـه   1392قيمت فروش اين محصول در سال . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال پايين 4/2506با  لرستانفروش و استان 

  . داشته است افزايشدرصد  9/79معادل  91سال 

  

  اي ـ محصوالت علوفه7

  ـ يونجه7ـ1

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش    9/7399مان بـا  كراستان . ريال بوده است 0/5341قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور  1392در سال 

درصـد   9/12معـادل  91قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه سـال    . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 6/4438كرمانشاه با 

  . افزايش داشته است

  

  ـ شبدر خشك7ـ2

ريـال    0/6000سيسـتان و بلوچسـتان بـا    اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    4/5173 قيمت فروش يك كيلوگرم شبدر در كل كشـور  1392در سال 

نسبت به  1392قيمت فروش اين محصول در سال  .اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 6/5026لرستان با ترين و استان  بيش

  . داشته است كاهشدرصد  9/6معادل  91سال 
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  دار هاي هسته ـ ميوه8

  آلو زردـ 8ـ1

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش   8/61198استان يزد بـا  . ريال بوده است 2/27599 قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كشور 1392 سالدر 

 9/64معـادل بـا    افزايشـي بـا   91قيمت فروش زردآلو نسبت به سال . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/15000اردبيل با 

  .رو بوده است درصد روبه

  

  هلو ـ8ـ2

ترين و اسـتان   ريال بيش  0/30000كردستان با استان . ريال بوده است 6/19136در كل كشور  هلوقيمت فروش يك كيلوگرم  1392در سال 

 2/58 معـادل  91ل قيمت فروش اين محصول نسبت به سا. اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 4/11486شرقي با جان يآذربا

   .درصد افزايش داشته است

  

  

   دار هاي دانه ـ ميوه9

  درختي ـ سيب9ـ1

همدان ريال و استان  0/20000ايالم با استان . ريال بوده است 3/14680در كل كشور  1392درختي در سال  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 

نسـبت بـه    1392قيمت فروش اين محصول در سال . اند ترين قيمت فروش در كل كشور بوده ريال به ترتيب داراي باالترين و پايين 2/8523با 

   .درصد افزايش داشته است 3/92معادل  91سال 

  

  ـ انگور9ـ2

ين قيمـت فـروش در كـل كشـور     تـرين و كمتـر   بيش. ريال بوده است 4/10290قيمت فروش يك كيلوگرم انگور در كل كشور  1392در سال 

 1392قيمت فروش اين محصـول در سـال   . تعلق داشته است لرستان و فارسهاي  ريال بوده است كه به ترتيب به استان 6/5813و  8/24503

  . درصد افزايش داشته است 7/42برابر با  91نسبت به سال 

  

  ـ مركبات10

  پرتقال ـ 10ـ1

تـرين و اسـتان    ريـال بـيش   8/23980ايـالم بـا   استان . ريال بوده است 5/7041قيمت فروش يك كيلوگرم پرتقال در كل كشور  1392در سال

بـا   91نسـبت بـه سـال     1392قيمت فروش اين محصـول در سـال   . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 1/6604مازندران با 

  . وده استرو ب درصد روبه 3/2معادل با  كاهشي

  

  نارنگي ـ10ـ2

ريـال   3/11458كهگيلويـه و بويراحمـد بـا    اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    9/6224در كل كشور  نارنگيقيمت فروش يك كيلوگرم  1392در سال 

 91قيمت فروش اين محصـول نسـبت بـه سـال     . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 4/5691خوزستان با ترين و استان  بيش

   .داشته است افزايشدرصد  0/29 معادل
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  هاي دامي ب ـ دام و فراورده

  ـ دام 1

  پرواري  زنده  ـ گوسفند و بره1ـ1

سيسـتان و  اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    9/107954در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كل كشور 

. انـد  ترين قيمت فـروش را در كـل كشـور داشـته     ريال پايين 9/95669باالترين و استان كهگيلويه و بويراحمد با  ريال 0/160591بلوچستان با 

  . درصد افزايش داشته است 7/23برابر با  91قيمت فروش آن نسبت به سال 

  

  ـ گاو و كمتر از دو سال پرواري1ـ2

اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    0/108751ري به صـورت زنـده در كـل كشـور     قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پروا 1392در سال 

 .انـد  ريال كمترين قيمـت فـروش را در كـل كشـور داشـته      3/80383گلستان با   ترين و استان ريال بيش 0/140000كهگيلويه و بوير احمد با  

  . ه استدرصد افزايش داشت 1/29برابر با  91نسبت به سال  1392قيمت فروش اين محصول در سال 

  

  

  هاي دامي ـ فراورده2

  )شسته نشده(ـ پشم گوسفند 2ـ1

  5/38090كرمـان بـا   اسـتان  . ريال بـوده اسـت   1/12416 در كل كشور) شسته نشده(قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند  1392در سال

 1392سال قيمت فروش آن در . اند ل كشور داشتهترين قيمت فروش را در ك ريال به ترتيب باالترين و پايين 9/2616ريال و استان مازندران با 

  . رو بوده است درصد روبه 6/25با افزايشي معادل با  91نسبت به سال 

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گوسفند 2ـ2

بـا   91ريال بوده است كه نسبت به سال  0/20902قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نكرده در كل كشور  1392در سال

ريـال   8/9199سيستان و بلوچستان با ريال باالترين و استان  1/39716خراسان رضوي با استان . رو بوده است درصد روبه 9/38برابر با  افزايش

  . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته پايين

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گاو 2ـ3

درصـد   4/21با افزايشي برابر با   91ريال بوده است كه نسبت به سال  0/9814قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور  1392در سال

ترين قيمت فروش را در كـل كشـور    ريال پايين  2/8098آذربايجان غربي با ريال باالترين و استان  0/19183استان بوشهر با . رو بوده است روبه

  .اند داشته

  

  

  

  ج ـ خدمات كشاورزي 

  ـ خدمات ماشيني1

  ن زراعي آبي با تراكتورـ شخم زمي1ـ1

 7/1757776يزد بـا  استان . ريال بوده است  1/804911بار شخم يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور  يك  هزينه 1392در سال

انجـام    متوسـط هزينـه  . اند انجام اين خدمت را در كل كشور داشته  ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 9/503654 ريال و استان ايالم با

  . درصد افزايش داشته است 8/30معادل  91اين خدمت نسبت به سال 
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  ـ شخم زمين زراعي ديم با تراكتور 1ـ2

بـا   گـيالن اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    2/613052بار شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  يك  در سال مورد بررسي هزينه
متوسـط  . اند انجام اين خدمت را در كل كشور داشته  ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 4/500956ريال و استان ايالم با  1/1287650

  . درصد افزايش داشته است 7/38معادل  91انجام اين خدمت نسبت به سال   هزينه
  

  ـ ديسك زمين آبي با تراكتور1ـ3

اسـتان گـيالن بـا    . ريـال بـوده اسـت    6/391561ر زمين زراعـي آبـي بـا تراكتـور در كـل كشـور       بار ديسك يك هكتا يك  هزينه 1392در سال
متوسـط  . انـد  ترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را دركل كشـور داشـته   ريال به ترتيب بيش 1/245783ريال و استان قم با  4/1660766

  . ش داشته استدرصد افزاي 6/26معادل  91هزينه انجام اين خدمت نسبت به سال 
  

  ـ ديسك زمين ديم با تراكتور1ـ4

بـا   مازنـدران استان . ريال بوده است 0/295726بار ديسك يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  در سال مورد بررسي هزينه يك
. انـد  ايـن خـدمت را در كـل كشـور داشـته     انجام   ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 8/202013گلستان با ريال و استان  2/1285185

  . درصد افزايش داشته است 5/28معادل  91انجام اين خدمت نسبت به سال   متوسط هزينه
   

  

  ـ خدمات نيروي انساني2

  ) مرد(چين  ـ كارگر ميوه2ـ1

 2/454288آذربايجـان شـرقي بـا    استان . ريال بوده است 6/343188چين مرد در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  دستمزد روزانه 1392در سال
سطح اين دستمزد نسبت به . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 2/198138گلستان با ريال و استان 

  . درصد افزايش داشته است 5/59معادل  91سال 
  

  )زن(چين  ـ كارگر ميوه2ـ2

آذربايجـان شـرقي بـا    اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    9/227276چـين زن در كـل كشـور     يك نفر كارگر ميوه  بررسي دستمزد روزانهدر سال مورد 
سـطح ايـن   . انـد  ترين سطح دسـتمزد را در كـل كشـور داشـته     به ترتيب باالترين و پايين ريال 7/163068ريال و استان گلستان با  2/458066

  . درصد افزايش داشته است 6/71معادل  91دستمزد نسبت به سال 
  

  )مرد(ـ دروگر غالت 2ـ3

ريـال   1/594986فـارس بـا   اسـتان  . ريال بـوده اسـت   2/501697دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور  1392در سال
طور متوسط سطح اين دستمزد نسبت بـه   به. اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال پايين 7/218945گلستان با باالترين و استان 

  .درصد افزايش داشته است 1/133معادل  91سال 
  

  )مرد(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ4

اسـتان آذربايجـان شـرقي بـا     . ريال بـوده اسـت   0/361584كار مرد در كل كشور  كار و تنك يك نفر كارگر وجين  دستمزد روزانه 1392در سال
متوسـط سـطح   . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 6/182807گلستان با ريال و استان  4/481711

  . درصد افزايش داشته است 6/50معادل  91اين دستمزد نسبت به سال 
  

  )زن(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ5

اسـتان گـيالن بـا    . ريـال بـوده اسـت   4/223894كـار زن در كـل كشـور    تنـك كـار و   يك نفر كارگر وجـين   در سال مورد بررسي دستمزد روزانه

اين دستمزد بـه  . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 0/151180ريال و استان گلستان با  6/535172

  . داشته است افزايش درصد 8/35معادل  91طور متوسط نسبت به سال 

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش سوم

نمودارهاي منتخب
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 1363-1392هاي  قيمت فروش غالت در كل كشور، طي سال

 
  گندم

  
  

 
  جو
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 1363-1392هاي  قيمت فروش حبوب در كل كشور، طي سال

  

  عدس

  
  

  

  

  نخود
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 1363-1392هاي  ها در كل كشور، طي سال قيمت فروش سبزي

  

  سيب زميني

  
  

  زپيا
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  )دنباله( 1363-1392هاي  ها در كل كشور، طي سال قيمت فروش سبزي

  

  گوجه فرنگي

  
  

 1363- 1392هاي  محصوالت جاليزي در كل كشور، طي سالقيمت فروش 

  هندوانه
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  )دنباله( 1363- 1392هاي  قيمت فروش محصوالت جاليزي در كل كشور، طي سال

  

  خربزه

  
  

  خيار
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  1363- 1392هاي  قيمت فروش علوفه در كل كشور، طي سال

  يونجه خشك

  
  

  1363-1392هاي  در كل كشور، طي سال هاي روغني دانهقيمت فروش 

  آفتابگردان روغني
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  1363-1392هاي  دار در كل كشور، طي سال هاي دانه قيمت فروش ميوه

  

  سيب درختي

  
  

  انگور
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 1363- 1392هاي يمت فروش دام به صورت زنده در كل كشور، طي سالق

  

  گوسفند

  
  

  

  گاو كمتر از دو سال پرواري
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 1363-1392هاي  سالدستمزد كارگر كشاورزي در كل كشور، طي 

  

  )مرد(كارگر وجين كار 

  
  

  )زن(كارگر وجين كار 
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  )دنباله( 1363-1392هاي  دستمزد كارگر كشاورزي در كل كشور، طي سال

  

  )مرد(كارگر ميوه چين 

  
  

  )زن(كارگر ميوه چين 
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  1363-1392هاي روند هزينه خدمات كشاورزي در كل كشور، طي سال

  تراكتورشخم زمين آبي با 

  
  

  شخم زمين ديم با تراكتور
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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(                                                                                   1392: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  ارزن   جو   برنج  شلتوك   ي ا ذرت دانه  گندم   استان 

        ۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰۷۱۱۰////۶۶۶۶        ۶۵۳۷۶۵۳۷۶۵۳۷۶۵۳۷////۶۶۶۶        ۵۷۱۶۷۵۷۱۶۷۵۷۱۶۷۵۷۱۶۷////۱۱۱۱        ۲۳۵۰۳۲۳۵۰۳۲۳۵۰۳۲۳۵۰۳////۰۰۰۰        ۷۸۴۸۷۸۴۸۷۸۴۸۷۸۴۸////۹۹۹۹        ۷۶۰۹۷۶۰۹۷۶۰۹۷۶۰۹////۳۳۳۳    ...................................................  كل كشور          

        ××××        ۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵////۳۳۳۳        ۶۴۸۰۳۶۴۸۰۳۶۴۸۰۳۶۴۸۰۳////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۸۴۰۶۸۴۰۶۸۴۰۶۸۴۰۶////۶۶۶۶    .............................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۶۴۳۹۶۴۳۹۶۴۳۹۶۴۳۹////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۹۱۶۲۹۱۶۲۹۱۶۲۹۱۶۲////۸۸۸۸        ۷۷۸۴۷۷۸۴۷۷۸۴۷۷۸۴////۶۶۶۶    ..............................................................  آذربايجان غربي  

        ۲۷۸۹۱۲۷۸۹۱۲۷۸۹۱۲۷۸۹۱////۶۶۶۶        ۶۶۹۹۶۶۹۹۶۶۹۹۶۶۹۹////۰۰۰۰        ۶۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶۹۳۷۰////۴۴۴۴        ××××        ۸۵۶۸۸۵۶۸۸۵۶۸۸۵۶۸////۴۴۴۴        ۷۷۴۹۷۷۴۹۷۷۴۹۷۷۴۹////۱۱۱۱    ...............................................................................  اردبيل  

        ۱۰۸۱۶۱۰۸۱۶۱۰۸۱۶۱۰۸۱۶////۵۵۵۵        ۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲۶۵۲۲////۲۲۲۲        ××××        ۲۵۵۴۰۲۵۵۴۰۲۵۵۴۰۲۵۵۴۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶////۱۱۱۱    ...............................................................................  اصفهان 

        ××××        ۶۲۴۲۶۲۴۲۶۲۴۲۶۲۴۲////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ۷۷۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱۷۷۷۱////۳۳۳۳    ....................................................................................   البرز

        ××××        ۸۴۴۹۸۴۴۹۸۴۴۹۸۴۴۹////۷۷۷۷        ۷۳۳۰۳۷۳۳۰۳۷۳۳۰۳۷۳۳۰۳////۴۴۴۴        ××××        ۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰////۷۷۷۷        ۷۳۶۱۷۳۶۱۷۳۶۱۷۳۶۱////۳۳۳۳    ..................................................................................  ايالم  

        ××××        ۶۶۶۴۶۶۶۴۶۶۶۴۶۶۶۴////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۷۱۹۴۷۱۹۴۷۱۹۴۷۱۹۴////۰۰۰۰    ................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۶۷۰۰۶۷۰۰۶۷۰۰۶۷۰۰////۷۷۷۷        ۶۹۴۷۶۹۴۷۶۹۴۷۶۹۴۷۸۸۸۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۷۵۷۸۷۵۷۸۷۵۷۸۷۵۷۸////۱۱۱۱    ................................................................................  تهران  

        ××××        ۶۲۸۶۶۲۸۶۶۲۸۶۶۲۸۶////۱۱۱۱        ۶۱۴۲۱۶۱۴۲۱۶۱۴۲۱۶۱۴۲۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۷۸۶۳۷۸۶۳۷۸۶۳۷۸۶۳////۷۷۷۷    .....................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۸۱۲۱۸۱۲۱۸۱۲۱۸۱۲۱////۵۵۵۵        ۷۸۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۷۸۸۳۷۸۸۳۷۸۸۳۷۸۸۳////۴۴۴۴   ..................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۶۷۳۷۶۷۳۷۶۷۳۷۶۷۳۷////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۸۴۵۸۸۴۵۸۸۴۵۸۸۴۵۸////۰۰۰۰        ۷۴۲۰۷۴۲۰۷۴۲۰۷۴۲۰////۳۳۳۳    ..................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۶۸۰۲۶۸۰۲۶۸۰۲۶۸۰۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲////۵۵۵۵    ..................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ۷۴۸۶۷۴۸۶۷۴۸۶۷۴۸۶////۹۹۹۹        ××××        ۱۳۲۹۶۱۳۲۹۶۱۳۲۹۶۱۳۲۹۶////۸۸۸۸        ۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲////۷۷۷۷        ۷۲۸۸۷۲۸۸۷۲۸۸۷۲۸۸////۹۹۹۹    ..........................................................................  خوزستان  

        ××××        ۶۳۶۴۶۳۶۴۶۳۶۴۶۳۶۴////۸۸۸۸        ۶۵۴۷۳۶۵۴۷۳۶۵۴۷۳۶۵۴۷۳////۴۴۴۴        ۳۰۰۲۳۳۰۰۲۳۳۰۰۲۳۳۰۰۲۳////۴۴۴۴        ××××        ۷۹۴۲۷۹۴۲۷۹۴۲۷۹۴۲////۰۰۰۰    ................................................................................  زنجان  

        ××××        ۶۶۷۲۶۶۷۲۶۶۷۲۶۶۷۲////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۷۴۶۹۷۴۶۹۷۴۶۹۷۴۶۹////۸۸۸۸    ..............................................................................  سمنان  

        ××××        ۵۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳////۶۶۶۶        ۲۷۷۴۲۲۷۷۴۲۲۷۷۴۲۲۷۷۴۲////۷۷۷۷        ××××        ۷۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱۲۷۱۱۲////۳۳۳۳        ۵۹۶۶۵۹۶۶۵۹۶۶۵۹۶۶////۲۲۲۲          .....................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۶۴۷۸۶۴۷۸۶۴۷۸۶۴۷۸////۷۷۷۷        ۶۳۷۹۶۳۷۹۶۳۷۹۶۳۷۹////۴۴۴۴        ۵۱۰۶۱۵۱۰۶۱۵۱۰۶۱۵۱۰۶۱////۹۹۹۹        ۲۹۵۳۴۲۹۵۳۴۲۹۵۳۴۲۹۵۳۴////۷۷۷۷        ۸۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶۱۸۲۶۱////۳۳۳۳        ۷۸۶۰۷۸۶۰۷۸۶۰۷۸۶۰////۸۸۸۸    ................................................................................  فارس  

        ××××        ۶۱۱۷۶۱۱۷۶۱۱۷۶۱۱۷////۸۸۸۸        ۶۵۵۱۴۶۵۵۱۴۶۵۵۱۴۶۵۵۱۴////۴۴۴۴        ××××        ۹۲۵۲۹۲۵۲۹۲۵۲۹۲۵۲////۳۳۳۳        ۷۳۹۰۷۳۹۰۷۳۹۰۷۳۹۰////۸۸۸۸    ................................................................................  قزوين  

        ××××        ۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××        ۷۸۵۰۷۸۵۰۷۸۵۰۷۸۵۰////۵۵۵۵    ......................................................................................  قم  

        ××××        ۵۶۳۸۵۶۳۸۵۶۳۸۵۶۳۸////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ۸۰۳۸۸۰۳۸۸۰۳۸۸۰۳۸////۹۹۹۹    ..........................................................................  كردستان  

        ۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۹۲۷۰۹۲۷۰۹۲۷۰۹۲////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۷۳۷۰۷۳۷۰۷۳۷۰۷۳۷۰////۱۱۱۱        ۷۴۳۳۷۴۳۳۷۴۳۳۷۴۳۳////۸۸۸۸    ...............................................................................  كرمان  

        ××××        ۶۲۲۰۶۲۲۰۶۲۲۰۶۲۲۰////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۸۳۰۳۸۳۰۳۸۳۰۳۸۳۰۳////۲۲۲۲        ۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۲۴////۸۸۸۸    ...........................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۸۰۵۴۸۰۵۴۸۰۵۴۸۰۵۴////۶۶۶۶        ۵۱۵۱۱۵۱۵۱۱۵۱۵۱۱۵۱۵۱۱////۶۶۶۶        ۱۸۵۷۱۱۸۵۷۱۱۸۵۷۱۱۸۵۷۱////۴۴۴۴        ۷۵۰۹۷۵۰۹۷۵۰۹۷۵۰۹////۱۱۱۱        ۷۴۵۸۷۴۵۸۷۴۵۸۷۴۵۸////۵۵۵۵    ....................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۶۱۶۷۶۱۶۷۶۱۶۷۶۱۶۷////۶۶۶۶        ۴۰۱۶۰۴۰۱۶۰۴۰۱۶۰۴۰۱۶۰////۸۸۸۸        ۲۱۵۵۴۲۱۵۵۴۲۱۵۵۴۲۱۵۵۴////۸۸۸۸        ××××        ۷۴۴۱۷۴۴۱۷۴۴۱۷۴۴۱////۵۵۵۵    .............................................................................  گلستان  

        ××××        ۹۴۵۵۹۴۵۵۹۴۵۵۹۴۵۵////۱۱۱۱        ۶۴۲۲۳۶۴۲۲۳۶۴۲۲۳۶۴۲۲۳////۱۱۱۱        ۲۹۳۹۴۲۹۳۹۴۲۹۳۹۴۲۹۳۹۴////۹۹۹۹        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۷۹۵۹۷۹۵۹۷۹۵۹۷۹۵////۰۰۰۰    ................................................................................  گيالن  

        ××××        ۶۳۷۹۶۳۷۹۶۳۷۹۶۳۷۹////۸۸۸۸        ۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۰۲۳۱۰۰۲۳۱۰۰۲۳۱۰۰۲۳////۷۷۷۷        ۷۸۳۱۷۸۳۱۷۸۳۱۷۸۳۱////۶۶۶۶    ..............................................................................  لرستان  

        ××××        ۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴////۲۲۲۲        ۵۱۸۲۴۵۱۸۲۴۵۱۸۲۴۵۱۸۲۴////۳۳۳۳        ۲۳۹۶۶۲۳۹۶۶۲۳۹۶۶۲۳۹۶۶////۰۰۰۰        ××××        ۷۱۷۴۷۱۷۴۷۱۷۴۷۱۷۴////۵۵۵۵    ...........................................................................  مازندران  

        ××××        ۶۵۶۲۶۵۶۲۶۵۶۲۶۵۶۲////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۷۶۱۵۷۶۱۵۷۶۱۵۷۶۱۵////۲۲۲۲    ..............................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۲۸۰۷۲۸۰۷۲۸۰۷۲۸۰////۰۰۰۰   ...........................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۶۳۲۶۶۳۲۶۶۳۲۶۶۳۲۶////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۹۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰۹۵۰۰////۰۰۰۰        ۷۷۴۹۷۷۴۹۷۷۴۹۷۷۴۹////۰۰۰۰    ..............................................................................  همدان  

        ۱۴۲۲۱۱۴۲۲۱۱۴۲۲۱۱۴۲۲۱////۲۲۲۲        ۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۷۱۰۶۷۱۰۶۷۱۰۶۷۱۰۶////۴۴۴۴        ۷۵۶۶۷۵۶۶۷۵۶۶۷۵۶۶////۹۹۹۹    .....................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                 )                     دنباله( 1392: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  لوبيا چيتي  لوبيا قرمز  لوبيا سفيد  نخود   سيب زميني   استان 

        ۵۳۲۸۲۵۳۲۸۲۵۳۲۸۲۵۳۲۸۲////۶۶۶۶        ۴۵۴۳۳۴۵۴۳۳۴۵۴۳۳۴۵۴۳۳////۱۱۱۱        ۵۰۳۹۹۵۰۳۹۹۵۰۳۹۹۵۰۳۹۹////۷۷۷۷        ۲۵۳۴۰۲۵۳۴۰۲۵۳۴۰۲۵۳۴۰////۱۱۱۱        ۱۲۳۹۴۱۲۳۹۴۱۲۳۹۴۱۲۳۹۴////۴۴۴۴    ............................................................................  كل كشور          

        ۶۷۹۳۴۶۷۹۳۴۶۷۹۳۴۶۷۹۳۴////۸۸۸۸        ۴۴۷۰۳۴۴۷۰۳۴۴۷۰۳۴۴۷۰۳////۰۰۰۰        ××××        ۳۶۹۸۲۳۶۹۸۲۳۶۹۸۲۳۶۹۸۲////۱۱۱۱        ۱۰۸۰۵۱۰۸۰۵۱۰۸۰۵۱۰۸۰۵////۲۲۲۲    ...........................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۵۵۰۰۰۵۵۰۰۰۵۵۰۰۰۵۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۳۶۷۰۲۳۶۷۰۲۳۶۷۰۲۳۶۷۰////۰۰۰۰        ××××    ............................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۶۸۳۷۴۶۸۳۷۴۶۸۳۷۴۶۸۳۷۴////۸۸۸۸        ۵۱۹۹۱۵۱۹۹۱۵۱۹۹۱۵۱۹۹۱////۵۵۵۵        ۶۶۸۹۳۶۶۸۹۳۶۶۸۹۳۶۶۸۹۳////۶۶۶۶        ۳۲۶۳۱۳۲۶۳۱۳۲۶۳۱۳۲۶۳۱////۶۶۶۶        ۱۱۴۰۶۱۱۴۰۶۱۱۴۰۶۱۱۴۰۶////۶۶۶۶    .............................................................................................................  اردبيل  

        ۵۹۳۰۲۵۹۳۰۲۵۹۳۰۲۵۹۳۰۲////۳۳۳۳        ۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۰۱۲۳۵۰۱۲۳۵۰۱۲۳۵۰۱۲۳////۸۸۸۸        ۲۳۱۹۷۲۳۱۹۷۲۳۱۹۷۲۳۱۹۷////۰۰۰۰        ۱۳۶۹۷۱۳۶۹۷۱۳۶۹۷۱۳۶۹۷////۴۴۴۴    .............................................................................................................  اصفهان 
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        ۱۱۹۳۴۱۱۹۳۴۱۱۹۳۴۱۱۹۳۴////۶۶۶۶        ۱۴۷۴۰۱۴۷۴۰۱۴۷۴۰۱۴۷۴۰////۷۷۷۷        ××××        ۴۱۸۱۴۱۸۱۴۱۸۱۴۱۸۱////۹۹۹۹        ۷۳۳۳۷۳۳۳۷۳۳۳۷۳۳۳////۳۳۳۳    ...................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(        )                                                              دنباله( 1392: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  شليل  شفتالو  هلو     آلو قطره طال  آلو    آجيلي كدو  استان 

        ۲۲۳۷۸۲۲۳۷۸۲۲۳۷۸۲۲۳۷۸////۷۷۷۷        ۱۶۶۵۵۱۶۶۵۵۱۶۶۵۵۱۶۶۵۵////۲۲۲۲        ۱۹۱۳۶۱۹۱۳۶۱۹۱۳۶۱۹۱۳۶////۶۶۶۶        ۱۳۸۷۹۱۳۸۷۹۱۳۸۷۹۱۳۸۷۹////۹۹۹۹        ۱۷۰۶۶۱۷۰۶۶۱۷۰۶۶۱۷۰۶۶////۱۱۱۱        ۱۲۱۰۳۸۱۲۱۰۳۸۱۲۱۰۳۸۱۲۱۰۳۸////۰۰۰۰    ...........................................................  كل كشور          

        ۱۶۹۸۳۱۶۹۸۳۱۶۹۸۳۱۶۹۸۳////۲۲۲۲        ۱۵۵۴۵۱۵۵۴۵۱۵۵۴۵۱۵۵۴۵////۷۷۷۷        ۱۱۴۸۶۱۱۴۸۶۱۱۴۸۶۱۱۴۸۶////۳۳۳۳        ××××        ۱۶۲۰۹۱۶۲۰۹۱۶۲۰۹۱۶۲۰۹////۳۳۳۳        ××××    ......................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۲۴۲۸۱۲۴۲۸۱۲۴۲۸۱۲۴۲۸۱////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲////۴۴۴۴        ××××        ۱۱۸۱۴۱۱۸۱۴۱۱۸۱۴۱۱۸۱۴////۹۹۹۹        ۱۲۷۶۲۳۱۲۷۶۲۳۱۲۷۶۲۳۱۲۷۶۲۳////۰۰۰۰    .......................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۳۷۹۷۱۳۷۹۷۱۳۷۹۷۱۳۷۹۷////۵۵۵۵        ××××        ۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۱۶۰۷۷۱۶۰۷۷۱۶۰۷۷۱۶۰۷۷////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××    ........................................................................................  اصفهان 

        ۲۶۵۸۳۲۶۵۸۳۲۶۵۸۳۲۶۵۸۳////۱۱۱۱        ××××        ۲۷۶۱۱۲۷۶۱۱۲۷۶۱۱۲۷۶۱۱////۸۸۸۸        ۱۵۸۴۳۱۵۸۴۳۱۵۸۴۳۱۵۸۴۳////۲۲۲۲        ۲۳۱۷۸۲۳۱۷۸۲۳۱۷۸۲۳۱۷۸////۶۶۶۶        ××××    .............................................................................................   البرز

        ۲۷۰۵۸۲۷۰۵۸۲۷۰۵۸۲۷۰۵۸////۸۸۸۸        ××××        ۲۵۶۳۸۲۵۶۳۸۲۵۶۳۸۲۵۶۳۸////۸۸۸۸        ××××        ۲۷۰۸۳۲۷۰۸۳۲۷۰۸۳۲۷۰۸۳////۳۳۳۳        ××××    ...........................................................................................  ايالم  

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

        ۲۴۸۴۵۲۴۸۴۵۲۴۸۴۵۲۴۸۴۵////۱۱۱۱        ××××        ۲۲۶۳۱۲۲۶۳۱۲۲۶۳۱۲۲۶۳۱////۶۶۶۶        ۲۱۷۵۵۲۱۷۵۵۲۱۷۵۵۲۱۷۵۵////۹۹۹۹        ۳۲۱۲۰۳۲۱۲۰۳۲۱۲۰۳۲۱۲۰////۳۳۳۳        ××××    .........................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۱۷۰۵۴۱۷۰۵۴۱۷۰۵۴۱۷۰۵۴////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××    ..............................................................  چهارمحال و بختياري 

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

        ۲۴۳۵۷۲۴۳۵۷۲۴۳۵۷۲۴۳۵۷////۱۱۱۱        ××××        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ...........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۳۰۳۲۸۳۰۳۲۸۳۰۳۲۸۳۰۳////۲۲۲۲        ××××        ۱۷۵۷۱۱۷۵۷۱۱۷۵۷۱۱۷۵۷۱////۴۴۴۴        ××××    ...........................................................................  شماليخراسان 

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

        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۵۶۴۱۵۵۶۴۱۵۵۶۴۱۵۵۶۴////۳۳۳۳        ۱۰۲۳۶۱۰۲۳۶۱۰۲۳۶۱۰۲۳۶////۸۸۸۸        ××××        ××××    .........................................................................................  زنجان  

        ۲۱۳۳۳۲۱۳۳۳۲۱۳۳۳۲۱۳۳۳////۳۳۳۳        ××××        ۲۱۵۴۱۲۱۵۴۱۲۱۵۴۱۲۱۵۴۱////۵۵۵۵        ۱۳۹۶۰۱۳۹۶۰۱۳۹۶۰۱۳۹۶۰////۴۴۴۴        ۱۷۲۷۸۱۷۲۷۸۱۷۲۷۸۱۷۲۷۸////۴۴۴۴        ××××    .......................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۱۲۷۱۰۱۲۷۱۰۱۲۷۱۰۱۲۷۱۰////۳۳۳۳        ××××        ۴۲۰۷۴۲۰۷۴۲۰۷۴۲۰۷////۴۴۴۴        ۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................  فارس  

        ۱۷۴۴۵۱۷۴۴۵۱۷۴۴۵۱۷۴۴۵////۲۲۲۲        ۱۴۱۱۳۱۴۱۱۳۱۴۱۱۳۱۴۱۱۳////۷۷۷۷        ۱۳۸۲۸۱۳۸۲۸۱۳۸۲۸۱۳۸۲۸////۷۷۷۷        ۷۴۳۶۷۴۳۶۷۴۳۶۷۴۳۶////۸۸۸۸        ۱۲۹۴۵۱۲۹۴۵۱۲۹۴۵۱۲۹۴۵////۱۱۱۱        ××××    .........................................................................................  قزوين  

        ××××        ۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۱۵۲۱۶۱۵۲۱۶۱۵۲۱۶۱۵۲////۲۲۲۲        ××××        ۲۲۷۲۷۲۲۷۲۷۲۲۷۲۷۲۲۷۲۷////۳۳۳۳        ××××    ...............................................................................................  قم  

        ۲۶۶۳۸۲۶۶۳۸۲۶۶۳۸۲۶۶۳۸////۳۳۳۳        ۱۹۱۰۲۱۹۱۰۲۱۹۱۰۲۱۹۱۰۲////۵۵۵۵        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۹۹۳۸۱۹۹۳۸۱۹۹۳۸۱۹۹۳۸////۳۳۳۳        ۱۱۱۱۶۲۱۱۱۱۶۲۱۱۱۱۶۲۱۱۱۱۶۲////۸۸۸۸    ...................................................................................  كردستان  

        ۲۳۳۸۲۲۳۳۸۲۲۳۳۸۲۲۳۳۸۲////۴۴۴۴        ××××        ۱۹۲۹۱۱۹۲۹۱۱۹۲۹۱۱۹۲۹۱////۴۴۴۴        ××××        ۱۵۷۸۹۱۵۷۸۹۱۵۷۸۹۱۵۷۸۹////۵۵۵۵        ××××    ........................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۶۶۶۶۱۰۶۶۶۶۱۰۶۶۶۶۱۰۶۶۶۶////۷۷۷۷    ....................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ۱۴۹۰۲۱۴۹۰۲۱۴۹۰۲۱۴۹۰۲////۷۷۷۷        ××××        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    .............................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۷۹۱۵۱۷۹۱۵۱۷۹۱۵۱۷۹۱۵////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  گلستان  

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

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

        ۲۳۹۴۴۲۳۹۴۴۲۳۹۴۴۲۳۹۴۴////۹۹۹۹        ××××        ۲۰۳۶۵۲۰۳۶۵۲۰۳۶۵۲۰۳۶۵////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××    ....................................................................................  مازندران  

        ۲۹۴۴۸۲۹۴۴۸۲۹۴۴۸۲۹۴۴۸////۹۹۹۹        ××××        ۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۴۰۳۹۱۴۰۳۹۱۴۰۳۹۱۴۰۳۹////۲۲۲۲        ××××        ××××    .......................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲////۱۱۱۱        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۴۳۳۰۱۰۴۳۳۰۱۰۴۳۳۰۱۰۴۳۳۰////۹۹۹۹    .......................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۲۳۳۸۵۲۳۳۸۵۲۳۳۸۵۲۳۳۸۵////۱۱۱۱        ۱۷۹۵۸۱۷۹۵۸۱۷۹۵۸۱۷۹۵۸////۳۳۳۳        ××××        ××××    ..............................................................................................  يزد  
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  )ريال(        )                                                              دنباله( 1392: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  سيب درختي  آلبالو   گيالس  قيسي  زردآلو   استان 

        ۱۴۶۸۰۱۴۶۸۰۱۴۶۸۰۱۴۶۸۰////۳۳۳۳        ۲۲۸۰۱۲۲۸۰۱۲۲۸۰۱۲۲۸۰۱////۶۶۶۶        ۳۹۴۳۱۳۹۴۳۱۳۹۴۳۱۳۹۴۳۱////۴۴۴۴        ۳۷۳۳۸۳۷۳۳۸۳۷۳۳۸۳۷۳۳۸////۷۷۷۷        ۲۷۵۹۹۲۷۵۹۹۲۷۵۹۹۲۷۵۹۹////۲۲۲۲  .............................................................................  كل كشور          

        ۱۳۰۵۰۱۳۰۵۰۱۳۰۵۰۱۳۰۵۰////۵۵۵۵        ۱۵۲۲۷۱۵۲۲۷۱۵۲۲۷۱۵۲۲۷////۶۶۶۶        ۲۴۱۸۷۲۴۱۸۷۲۴۱۸۷۲۴۱۸۷////۲۲۲۲        ××××        ۱۵۶۶۵۱۵۶۶۵۱۵۶۶۵۱۵۶۶۵////۶۶۶۶    ............................................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۱۲۶۷۹۱۲۶۷۹۱۲۶۷۹۱۲۶۷۹////۴۴۴۴        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۹۲۳۸۱۹۲۳۸۱۹۲۳۸۱۹۲۳۸////۶۶۶۶    .............................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱////۲۲۲۲        ۱۹۰۷۷۱۹۰۷۷۱۹۰۷۷۱۹۰۷۷////۳۳۳۳        ۱۷۳۳۱۱۷۳۳۱۱۷۳۳۱۱۷۳۳۱////۱۱۱۱        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................................................................................  اردبيل  

        ۱۴۱۳۴۱۴۱۳۴۱۴۱۳۴۱۴۱۳۴////۸۸۸۸        ۱۸۶۲۰۱۸۶۲۰۱۸۶۲۰۱۸۶۲۰////۷۷۷۷        ۴۰۳۵۰۴۰۳۵۰۴۰۳۵۰۴۰۳۵۰////۱۱۱۱        ××××        ۳۱۱۳۸۳۱۱۳۸۳۱۱۳۸۳۱۱۳۸////۲۲۲۲    ..............................................................................................................  اصفهان 

        ۱۹۸۱۳۱۹۸۱۳۱۹۸۱۳۱۹۸۱۳////۰۰۰۰        ۳۳۴۶۲۳۳۴۶۲۳۳۴۶۲۳۳۴۶۲////۲۲۲۲        ۴۵۰۴۸۴۵۰۴۸۴۵۰۴۸۴۵۰۴۸////۰۰۰۰        ××××        ۲۸۴۴۵۲۸۴۴۵۲۸۴۴۵۲۸۴۴۵////۳۳۳۳    ...................................................................................................................   البرز

        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۳۰۰۹۰۳۰۰۹۰۳۰۰۹۰۳۰۰۹۰////۱۱۱۱    .................................................................................................................  ايالم  

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

        ۱۵۴۳۴۱۵۴۳۴۱۵۴۳۴۱۵۴۳۴////۸۸۸۸        ۲۴۳۵۹۲۴۳۵۹۲۴۳۵۹۲۴۳۵۹////۹۹۹۹        ۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱////۲۲۲۲        ××××        ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................................................................................  تهران  

        ۱۳۳۰۴۱۳۳۰۴۱۳۳۰۴۱۳۳۰۴////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۲۰۰۴۵۲۰۰۴۵۲۰۰۴۵۲۰۰۴۵////۲۲۲۲    ....................................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۳۹۷۸۰۳۹۷۸۰۳۹۷۸۰۳۹۷۸۰////۲۲۲۲     .................................................................................................  جنوبيخراسان 

        ۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱////۳۳۳۳        ۲۰۹۲۷۲۰۹۲۷۲۰۹۲۷۲۰۹۲۷////۶۶۶۶        ۳۴۳۱۹۳۴۳۱۹۳۴۳۱۹۳۴۳۱۹////۸۸۸۸        ××××        ××××    .................................................................................................  رضويخراسان 

        ۱۲۷۵۰۱۲۷۵۰۱۲۷۵۰۱۲۷۵۰////۰۰۰۰        ۲۱۲۸۲۲۱۲۸۲۲۱۲۸۲۲۱۲۸۲////۳۳۳۳        ۳۶۰۲۰۳۶۰۲۰۳۶۰۲۰۳۶۰۲۰////۶۶۶۶        ××××        ۳۴۵۰۵۳۴۵۰۵۳۴۵۰۵۳۴۵۰۵////۵۵۵۵    .................................................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................................  خوزستان  
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  استان 
آفتابگردان 
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  )ريال(        )                                                              دنباله( 1392: ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزي1

  استان 
چغندر 

  اي علوفه
  عسل با موم  زيره  )وش( پنبه

عسل بدون 

  موم
  پيله تر

        ۲۶۶۳۴۵۲۶۶۳۴۵۲۶۶۳۴۵۲۶۶۳۴۵////۰۰۰۰        ۱۹۱۰۰۸۱۹۱۰۰۸۱۹۱۰۰۸۱۹۱۰۰۸////۵۵۵۵        ۲۱۴۲۳۷۲۱۴۲۳۷۲۱۴۲۳۷۲۱۴۲۳۷////۴۴۴۴        ۶۸۹۸۳۶۸۹۸۳۶۸۹۸۳۶۸۹۸۳////۳۳۳۳        ۲۳۷۲۶۲۳۷۲۶۲۳۷۲۶۲۳۷۲۶////۲۲۲۲        ۲۱۹۴۲۱۹۴۲۱۹۴۲۱۹۴////۹۹۹۹  ...................................................................  كل كشور          

        ××××        ۹۵۷۵۷۹۵۷۵۷۹۵۷۵۷۹۵۷۵۷////۶۶۶۶        ۲۲۹۱۴۳۲۲۹۱۴۳۲۲۹۱۴۳۲۲۹۱۴۳////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××    ................................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ××××        ۱۳۹۱۹۸۱۳۹۱۹۸۱۳۹۱۹۸۱۳۹۱۹۸////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××    ..................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۴۹۸۲۲۴۹۸۲۲۴۹۸۲۲۴۹۸۲////۲۲۲۲        ۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰////۷۷۷۷    ..................................................................................................  اصفهان 

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

        ××××        ۲۵۸۲۰۷۲۵۸۲۰۷۲۵۸۲۰۷۲۵۸۲۰۷////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................  تهران  

        ××××        ۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۵۱۷۷۱۹۵۱۷۷۱۹۵۱۷۷۱۹۵۱۷۷////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××    ........................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۳۱۷۰۸۵۳۱۷۰۸۵۳۱۷۰۸۵۳۱۷۰۸۵////۴۴۴۴        ۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۷۰۳۳۶۷۰۳۳۶۷۰۳۳۶۷۰۳۳۶////۱۱۱۱        ۲۲۵۴۹۲۲۵۴۹۲۲۵۴۹۲۲۵۴۹////۰۰۰۰        ۱۴۲۶۱۴۲۶۱۴۲۶۱۴۲۶////۷۷۷۷     .....................................................................................  جنوبيخراسان 

        ۲۸۴۳۹۱۲۸۴۳۹۱۲۸۴۳۹۱۲۸۴۳۹۱////۹۹۹۹        ۱۹۱۳۵۳۱۹۱۳۵۳۱۹۱۳۵۳۱۹۱۳۵۳////۴۴۴۴        ۲۰۰۲۲۱۲۰۰۲۲۱۲۰۰۲۲۱۲۰۰۲۲۱////۲۲۲۲        ۶۸۹۰۳۶۸۹۰۳۶۸۹۰۳۶۸۹۰۳////۶۶۶۶        ۲۴۰۹۳۲۴۰۹۳۲۴۰۹۳۲۴۰۹۳////۵۵۵۵        ۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸////۵۵۵۵    .....................................................................................  رضويخراسان 

        ۲۳۸۰۰۰۲۳۸۰۰۰۲۳۸۰۰۰۲۳۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۲۴۸۲۱۵۲۴۸۲۱۵۲۴۸۲۱۵۲۴۸۲////۳۳۳۳        ۳۰۱۶۶۶۳۰۱۶۶۶۳۰۱۶۶۶۳۰۱۶۶۶////۷۷۷۷        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۰۹۱۲۴۰۹۱۲۴۰۹۱۲۴۰۹۱////۹۹۹۹        ××××    .....................................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ××××        ۲۴۵۱۸۹۲۴۵۱۸۹۲۴۵۱۸۹۲۴۵۱۸۹////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................  زنجان  

        ××××        ۲۰۰۹۶۹۲۰۰۹۶۹۲۰۰۹۶۹۲۰۰۹۶۹////۹۹۹۹        ۱۶۳۲۲۳۱۶۳۲۲۳۱۶۳۲۲۳۱۶۳۲۲۳////۱۱۱۱        ۶۵۱۸۹۶۵۱۸۹۶۵۱۸۹۶۵۱۸۹////۲۲۲۲        ۲۴۹۵۹۲۴۹۵۹۲۴۹۵۹۲۴۹۵۹////۹۹۹۹        ۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲۱۷////۱۱۱۱    .................................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ...................................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۳۱۳۸۲۳۳۱۳۸۲۳۳۱۳۸۲۳۳۱۳۸۲۳////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۵۶۹۶۹۱۵۶۹۶۹۱۵۶۹۶۹۱۵۶۹۶۹////۷۷۷۷        ××××        ۲۲۶۵۶۲۲۶۵۶۲۲۶۵۶۲۲۶۵۶////۵۵۵۵        ××××    .........................................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۳۴۲۰۲۳۳۴۲۰۲۳۳۴۲۰۲۳۳۴۲۰۲۳////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  كردستان  

        ××××        ۱۸۷۸۲۱۱۸۷۸۲۱۱۸۷۸۲۱۱۸۷۸۲۱////۳۳۳۳        ۲۴۲۳۹۴۲۴۲۳۹۴۲۴۲۳۹۴۲۴۲۳۹۴////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××    ..................................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ۲۴۶۵۴۴۲۴۶۵۴۴۲۴۶۵۴۴۲۴۶۵۴۴////۷۷۷۷        ۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    .......................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۲۰۱۵۲۰۲۰۱۵۲۰۲۰۱۵۲۰۲۰۱۵۲۰////۹۹۹۹        ۲۴۹۴۳۷۲۴۹۴۳۷۲۴۹۴۳۷۲۴۹۴۳۷////۱۱۱۱        ××××        ۲۴۶۳۹۲۴۶۳۹۲۴۶۳۹۲۴۶۳۹////۰۰۰۰        ××××    ................................................................................................  گلستان  

        ۲۵۰۶۰۳۲۵۰۶۰۳۲۵۰۶۰۳۲۵۰۶۰۳////۱۱۱۱        ××××        ۱۸۵۵۲۱۱۸۵۵۲۱۱۸۵۵۲۱۱۸۵۵۲۱////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××    ...................................................................................................  گيالن  

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

        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۷۹۸۴۴۱۷۹۸۴۴۱۷۹۸۴۴۱۷۹۸۴۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××    ..............................................................................................  مازندران  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۴۰۶۸۴۰۶۸۴۰۶۸۴۰۶۸////۰۰۰۰    ........................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                                                                                    1392: زنده ـ متوسط قيمت فروش انواع دام2

  استان 

   بز و بزغاله  گوسفند و بره 

 يزنده پروار

  )لوگرميك(
  )راس(زنده ماده 

 يزنده نر برا

مثل  ديتول

  )راس(

 يزنده پروار

  )لوگرميك(

 يزنده ماده برا

مثل  ديتول

  )راس(

 يزنده نر برا

مثل  ديتول

  )راس(

        ۳۸۳۱۱۵۷۳۸۳۱۱۵۷۳۸۳۱۱۵۷۳۸۳۱۱۵۷////۷۷۷۷        ۳۳۲۵۲۹۹۳۳۲۵۲۹۹۳۳۲۵۲۹۹۳۳۲۵۲۹۹////۵۵۵۵        ۱۱۰۰۱۷۱۱۰۰۱۷۱۱۰۰۱۷۱۱۰۰۱۷////۲۲۲۲        ۵۷۴۲۵۱۸۵۷۴۲۵۱۸۵۷۴۲۵۱۸۵۷۴۲۵۱۸////۶۶۶۶        ۴۶۴۶۶۴۵۴۶۴۶۶۴۵۴۶۴۶۶۴۵۴۶۴۶۶۴۵////۴۴۴۴        ۱۰۷۹۵۴۱۰۷۹۵۴۱۰۷۹۵۴۱۰۷۹۵۴////۹۹۹۹    ..................................  كل كشور          

        ۴۶۶۶۱۵۳۴۶۶۶۱۵۳۴۶۶۶۱۵۳۴۶۶۶۱۵۳////۸۸۸۸        ۳۰۲۶۶۰۶۳۰۲۶۶۰۶۳۰۲۶۶۰۶۳۰۲۶۶۰۶////۴۴۴۴        ۸۹۰۹۵۸۹۰۹۵۸۹۰۹۵۸۹۰۹۵////۲۲۲۲        ۸۳۰۲۱۸۰۸۳۰۲۱۸۰۸۳۰۲۱۸۰۸۳۰۲۱۸۰////۵۵۵۵        ۴۸۸۱۳۷۲۴۸۸۱۳۷۲۴۸۸۱۳۷۲۴۸۸۱۳۷۲////۶۶۶۶        ۱۰۸۱۱۳۱۰۸۱۱۳۱۰۸۱۱۳۱۰۸۱۱۳////۳۳۳۳    .........................................  آذربايجان شرقي  

        ۵۷۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۳۰۸۴۷۲۷۳۰۸۴۷۲۷۳۰۸۴۷۲۷۳۰۸۴۷////۵۵۵۵        ۹۹۳۸۳۹۹۳۸۳۹۹۳۸۳۹۹۳۸۳////۷۷۷۷        ۱۱۲۱۷۴۴۳۱۱۲۱۷۴۴۳۱۱۲۱۷۴۴۳۱۱۲۱۷۴۴۳////۲۲۲۲        ۳۸۳۹۸۷۳۳۸۳۹۸۷۳۳۸۳۹۸۷۳۳۸۳۹۸۷۳////۷۷۷۷        ۱۰۶۶۲۲۱۰۶۶۲۲۱۰۶۶۲۲۱۰۶۶۲۲////۸۸۸۸    ..........................................  آذربايجان غربي  

        ۳۵۲۳۶۵۲۳۵۲۳۶۵۲۳۵۲۳۶۵۲۳۵۲۳۶۵۲////۷۷۷۷        ۳۶۱۳۲۱۰۳۶۱۳۲۱۰۳۶۱۳۲۱۰۳۶۱۳۲۱۰////۷۷۷۷        ۸۱۹۴۸۸۱۹۴۸۸۱۹۴۸۸۱۹۴۸////۶۶۶۶        ۷۳۰۳۸۷۰۷۳۰۳۸۷۰۷۳۰۳۸۷۰۷۳۰۳۸۷۰////۱۱۱۱        ۶۲۱۱۰۲۸۶۲۱۱۰۲۸۶۲۱۱۰۲۸۶۲۱۱۰۲۸////۴۴۴۴        ۹۷۴۹۰۹۷۴۹۰۹۷۴۹۰۹۷۴۹۰////۳۳۳۳    ...........................................................  اردبيل  

        ۴۷۵۰۰۰۰۴۷۵۰۰۰۰۴۷۵۰۰۰۰۴۷۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۸۳۶۷۳۳۱۸۳۶۷۳۳۱۸۳۶۷۳۳۱۸۳۶۷۳////۵۵۵۵        ۱۰۳۴۴۵۱۰۳۴۴۵۱۰۳۴۴۵۱۰۳۴۴۵////۲۲۲۲        ۱۰۰۵۲۶۴۸۱۰۰۵۲۶۴۸۱۰۰۵۲۶۴۸۱۰۰۵۲۶۴۸////۴۴۴۴        ۴۲۱۴۹۱۹۴۲۱۴۹۱۹۴۲۱۴۹۱۹۴۲۱۴۹۱۹////۹۹۹۹        ۱۱۲۳۷۵۱۱۲۳۷۵۱۱۲۳۷۵۱۱۲۳۷۵////۸۸۸۸    ...........................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۴۶۴۲۸۵۷۴۶۴۲۸۵۷۴۶۴۲۸۵۷۴۶۴۲۸۵۷////۱۱۱۱        ۱۲۱۸۵۱۱۲۱۸۵۱۱۲۱۸۵۱۱۲۱۸۵۱////۰۰۰۰    ................................................................   البرز

        ۴۹۳۲۵۶۹۴۹۳۲۵۶۹۴۹۳۲۵۶۹۴۹۳۲۵۶۹////۶۶۶۶        ۴۲۸۷۳۰۲۴۲۸۷۳۰۲۴۲۸۷۳۰۲۴۲۸۷۳۰۲////۷۷۷۷        ۱۱۷۴۵۶۱۱۷۴۵۶۱۱۷۴۵۶۱۱۷۴۵۶////۵۵۵۵        ۶۵۸۵۳۲۶۶۵۸۵۳۲۶۶۵۸۵۳۲۶۶۵۸۵۳۲۶////۱۱۱۱        ۵۹۱۴۵۴۰۵۹۱۴۵۴۰۵۹۱۴۵۴۰۵۹۱۴۵۴۰////۵۵۵۵        ۱۱۹۴۸۵۱۱۹۴۸۵۱۱۹۴۸۵۱۱۹۴۸۵////۰۰۰۰    ..............................................................  ايالم  

        ۴۶۰۵۴۹۷۴۶۰۵۴۹۷۴۶۰۵۴۹۷۴۶۰۵۴۹۷////۴۴۴۴        ۳۵۶۸۷۱۴۳۵۶۸۷۱۴۳۵۶۸۷۱۴۳۵۶۸۷۱۴////۱۱۱۱        ۱۲۳۵۹۶۱۲۳۵۹۶۱۲۳۵۹۶۱۲۳۵۹۶////۶۶۶۶        ۸۷۷۲۳۲۱۸۷۷۲۳۲۱۸۷۷۲۳۲۱۸۷۷۲۳۲۱////۴۴۴۴        ۴۳۹۵۹۹۵۴۳۹۵۹۹۵۴۳۹۵۹۹۵۴۳۹۵۹۹۵////۶۶۶۶        ۱۲۰۳۵۷۱۲۰۳۵۷۱۲۰۳۵۷۱۲۰۳۵۷////۸۸۸۸    ............................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۱۰۳۹۰۸۱۰۳۹۰۸۱۰۳۹۰۸۱۰۳۹۰۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۱۱۷۲۴۹۱۱۷۲۴۹۱۱۷۲۴۹۱۱۷۲۴۹////۲۲۲۲    ............................................................  تهران  

        ××××        ۶۳۶۲۱۹۵۶۳۶۲۱۹۵۶۳۶۲۱۹۵۶۳۶۲۱۹۵////۱۱۱۱        ۱۰۱۸۵۵۱۰۱۸۵۵۱۰۱۸۵۵۱۰۱۸۵۵////۳۳۳۳        ××××        ۶۷۱۰۹۷۷۶۷۱۰۹۷۷۶۷۱۰۹۷۷۶۷۱۰۹۷۷////۹۹۹۹        ۱۰۷۳۹۰۱۰۷۳۹۰۱۰۷۳۹۰۱۰۷۳۹۰////۶۶۶۶    .................................  چهارمحال و بختياري 

        ۳۸۶۳۶۳۶۳۸۶۳۶۳۶۳۸۶۳۶۳۶۳۸۶۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۲۴۱۶۷۹۴۲۴۱۶۷۹۴۲۴۱۶۷۹۴۲۴۱۶۷۹۴////۸۸۸۸        ۱۰۷۶۵۷۱۰۷۶۵۷۱۰۷۶۵۷۱۰۷۶۵۷////۹۹۹۹        ××××        ۳۰۸۰۳۹۵۳۰۸۰۳۹۵۳۰۸۰۳۹۵۳۰۸۰۳۹۵////۰۰۰۰        ۱۰۶۷۶۸۱۰۶۷۶۸۱۰۶۷۶۸۱۰۶۷۶۸////۴۴۴۴   ..............................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۳۶۲۱۶۹۲۳۶۲۱۶۹۲۳۶۲۱۶۹۲۳۶۲۱۶۹۲////۲۲۲۲        ۱۰۳۸۰۷۱۰۳۸۰۷۱۰۳۸۰۷۱۰۳۸۰۷////۶۶۶۶        ۹۸۹۶۷۵۵۹۸۹۶۷۵۵۹۸۹۶۷۵۵۹۸۹۶۷۵۵////۲۲۲۲        ۵۰۸۹۹۷۸۵۰۸۹۹۷۸۵۰۸۹۹۷۸۵۰۸۹۹۷۸////۴۴۴۴        ۱۰۴۱۱۰۱۰۴۱۱۰۱۰۴۱۱۰۱۰۴۱۱۰////۰۰۰۰    ..............................................  رضويخراسان 

        ۵۳۶۰۴۵۰۵۳۶۰۴۵۰۵۳۶۰۴۵۰۵۳۶۰۴۵۰////۸۸۸۸        ۲۸۵۵۰۶۷۲۸۵۵۰۶۷۲۸۵۵۰۶۷۲۸۵۵۰۶۷////۵۵۵۵        ۹۰۰۹۱۹۰۰۹۱۹۰۰۹۱۹۰۰۹۱////۳۳۳۳        ۱۰۵۱۸۴۱۲۱۰۵۱۸۴۱۲۱۰۵۱۸۴۱۲۱۰۵۱۸۴۱۲////۲۲۲۲        ۴۰۶۵۱۴۰۴۰۶۵۱۴۰۴۰۶۵۱۴۰۴۰۶۵۱۴۰////۳۳۳۳        ۹۸۸۷۲۹۸۸۷۲۹۸۸۷۲۹۸۸۷۲////۳۳۳۳    ..............................................  شماليخراسان 

        ۲۴۴۰۰۰۰۲۴۴۰۰۰۰۲۴۴۰۰۰۰۲۴۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۱۵۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۹۹۳۴۹۹۹۳۴۹۹۹۳۴۹۹۹۳۴////۵۵۵۵        ۳۷۱۹۱۴۶۳۷۱۹۱۴۶۳۷۱۹۱۴۶۳۷۱۹۱۴۶////۶۶۶۶        ۳۹۸۸۰۱۶۳۹۸۸۰۱۶۳۹۸۸۰۱۶۳۹۸۸۰۱۶////۵۵۵۵        ۱۲۳۸۲۷۱۲۳۸۲۷۱۲۳۸۲۷۱۲۳۸۲۷////۷۷۷۷    ......................................................  خوزستان  

        ۲۳۵۷۳۳۹۲۳۵۷۳۳۹۲۳۵۷۳۳۹۲۳۵۷۳۳۹////۵۵۵۵        ۲۳۴۲۸۷۱۲۳۴۲۸۷۱۲۳۴۲۸۷۱۲۳۴۲۸۷۱////۸۸۸۸        ۱۰۱۱۳۲۱۰۱۱۳۲۱۰۱۱۳۲۱۰۱۱۳۲////۲۲۲۲        ۵۴۵۶۴۲۵۵۴۵۶۴۲۵۵۴۵۶۴۲۵۵۴۵۶۴۲۵////۳۳۳۳        ۴۱۶۷۶۴۷۴۱۶۷۶۴۷۴۱۶۷۶۴۷۴۱۶۷۶۴۷////۵۵۵۵        ۱۰۷۵۵۲۱۰۷۵۵۲۱۰۷۵۵۲۱۰۷۵۵۲////۸۸۸۸    ............................................................  زنجان  

        ××××        ۲۸۳۲۵۷۶۲۸۳۲۵۷۶۲۸۳۲۵۷۶۲۸۳۲۵۷۶////۶۶۶۶        ۹۷۵۸۲۹۷۵۸۲۹۷۵۸۲۹۷۵۸۲////۱۱۱۱        ××××        ۴۰۶۹۶۴۲۴۰۶۹۶۴۲۴۰۶۹۶۴۲۴۰۶۹۶۴۲////۹۹۹۹        ۱۰۷۹۶۲۱۰۷۹۶۲۱۰۷۹۶۲۱۰۷۹۶۲////۱۱۱۱    ..........................................................  سمنان  

        ۳۹۳۷۶۵۱۳۹۳۷۶۵۱۳۹۳۷۶۵۱۳۹۳۷۶۵۱////۵۵۵۵        ۳۵۴۹۶۶۲۳۵۴۹۶۶۲۳۵۴۹۶۶۲۳۵۴۹۶۶۲////۲۲۲۲        ۱۵۴۶۰۰۱۵۴۶۰۰۱۵۴۶۰۰۱۵۴۶۰۰////۲۲۲۲        ۳۵۰۴۹۵۲۳۵۰۴۹۵۲۳۵۰۴۹۵۲۳۵۰۴۹۵۲////۸۸۸۸        ۳۴۶۸۰۰۸۳۴۶۸۰۰۸۳۴۶۸۰۰۸۳۴۶۸۰۰۸////۵۵۵۵        ۱۶۰۵۹۲۱۶۰۵۹۲۱۶۰۵۹۲۱۶۰۵۹۲////۰۰۰۰          .................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۱۹۷۱۸۸۳۱۹۷۱۸۸۳۱۹۷۱۸۸۳۱۹۷۱۸۸////۴۴۴۴        ۲۴۸۰۸۶۱۲۴۸۰۸۶۱۲۴۸۰۸۶۱۲۴۸۰۸۶۱////۲۲۲۲        ۱۰۰۹۴۶۱۰۰۹۴۶۱۰۰۹۴۶۱۰۰۹۴۶////۶۶۶۶        ۴۳۶۷۵۲۴۴۳۶۷۵۲۴۴۳۶۷۵۲۴۴۳۶۷۵۲۴////۱۱۱۱        ۳۷۷۱۱۳۴۳۷۷۱۱۳۴۳۷۷۱۱۳۴۳۷۷۱۱۳۴////۱۱۱۱        ۹۹۶۶۳۹۹۶۶۳۹۹۶۶۳۹۹۶۶۳////۶۶۶۶    ............................................................  فارس  

        ××××        ۳۱۳۵۳۳۱۳۱۳۵۳۳۱۳۱۳۵۳۳۱۳۱۳۵۳۳۱////۶۶۶۶        ۹۵۶۰۰۹۵۶۰۰۹۵۶۰۰۹۵۶۰۰////۶۶۶۶        ۶۵۳۱۲۸۵۶۵۳۱۲۸۵۶۵۳۱۲۸۵۶۵۳۱۲۸۵////۴۴۴۴        ۴۲۰۸۸۸۶۴۲۰۸۸۸۶۴۲۰۸۸۸۶۴۲۰۸۸۸۶////۹۹۹۹        ۱۱۱۱۵۴۱۱۱۱۵۴۱۱۱۱۵۴۱۱۱۱۵۴////۵۵۵۵    ............................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۰۷۹۰۷۱۰۷۹۰۷۱۰۷۹۰۷۱۰۷۹۰۷////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۷۶۸۵۱۰۷۶۸۵۱۰۷۶۸۵۱۰۷۶۸۵////۶۶۶۶    ..................................................................  قم  

        ۳۴۷۹۱۶۶۳۴۷۹۱۶۶۳۴۷۹۱۶۶۳۴۷۹۱۶۶////۷۷۷۷        ۲۹۵۶۷۰۲۲۹۵۶۷۰۲۲۹۵۶۷۰۲۲۹۵۶۷۰۲////۷۷۷۷        ۹۹۹۴۱۹۹۹۴۱۹۹۹۴۱۹۹۹۴۱////۳۳۳۳        ۸۱۳۲۲۶۴۸۱۳۲۲۶۴۸۱۳۲۲۶۴۸۱۳۲۲۶۴////۵۵۵۵        ۴۷۵۱۱۰۶۴۷۵۱۱۰۶۴۷۵۱۱۰۶۴۷۵۱۱۰۶////۸۸۸۸        ۱۰۷۷۸۳۱۰۷۷۸۳۱۰۷۷۸۳۱۰۷۷۸۳////۲۲۲۲    ......................................................  كردستان  

        ۴۴۰۹۱۲۰۴۴۰۹۱۲۰۴۴۰۹۱۲۰۴۴۰۹۱۲۰////۴۴۴۴        ۳۸۵۷۶۳۶۳۸۵۷۶۳۶۳۸۵۷۶۳۶۳۸۵۷۶۳۶////۴۴۴۴        ۱۲۹۱۲۸۱۲۹۱۲۸۱۲۹۱۲۸۱۲۹۱۲۸////۹۹۹۹        ۴۶۱۱۲۸۷۴۶۱۱۲۸۷۴۶۱۱۲۸۷۴۶۱۱۲۸۷////۷۷۷۷        ۴۰۲۰۸۴۹۴۰۲۰۸۴۹۴۰۲۰۸۴۹۴۰۲۰۸۴۹////۹۹۹۹        ۱۲۸۷۶۲۱۲۸۷۶۲۱۲۸۷۶۲۱۲۸۷۶۲////۳۳۳۳    ...........................................................  كرمان  

        ۳۱۶۲۵۰۰۳۱۶۲۵۰۰۳۱۶۲۵۰۰۳۱۶۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۴۲۴۵۲۲۰۴۲۴۵۲۲۰۴۲۴۵۲۲۰۴۲۴۵۲////۸۸۸۸        ۱۰۲۸۳۹۱۰۲۸۳۹۱۰۲۸۳۹۱۰۲۸۳۹////۹۹۹۹        ۵۴۲۹۴۱۱۵۴۲۹۴۱۱۵۴۲۹۴۱۱۵۴۲۹۴۱۱////۸۸۸۸        ۴۰۷۵۷۰۴۴۰۷۵۷۰۴۴۰۷۵۷۰۴۴۰۷۵۷۰۴////۳۳۳۳        ۱۰۷۶۲۷۱۰۷۶۲۷۱۰۷۶۲۷۱۰۷۶۲۷////۶۶۶۶    .......................................................  كرمانشاه  

        ۳۳۴۴۸۲۷۳۳۴۴۸۲۷۳۳۴۴۸۲۷۳۳۴۴۸۲۷////۶۶۶۶        ۳۰۵۱۰۲۰۳۰۵۱۰۲۰۳۰۵۱۰۲۰۳۰۵۱۰۲۰////۴۴۴۴        ۹۲۷۱۷۹۲۷۱۷۹۲۷۱۷۹۲۷۱۷////۴۴۴۴        ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۴۲۵۴۰۹۸۴۲۵۴۰۹۸۴۲۵۴۰۹۸۴۲۵۴۰۹۸////۴۴۴۴        ۹۵۶۶۹۹۵۶۶۹۹۵۶۶۹۹۵۶۶۹////۹۹۹۹   ..................................  كهگيلويه و بويراحمد 

        ××××        ××××        ۱۰۹۸۳۶۱۰۹۸۳۶۱۰۹۸۳۶۱۰۹۸۳۶////۷۷۷۷        ۶۶۶۸۴۲۱۶۶۶۸۴۲۱۶۶۶۸۴۲۱۶۶۶۸۴۲۱////۱۱۱۱        ۴۱۸۳۵۵۰۴۱۸۳۵۵۰۴۱۸۳۵۵۰۴۱۸۳۵۵۰////۷۷۷۷        ۱۰۲۵۱۳۱۰۲۵۱۳۱۰۲۵۱۳۱۰۲۵۱۳////۹۹۹۹    .........................................................  گلستان  

        ۵۴۱۳۰۴۳۵۴۱۳۰۴۳۵۴۱۳۰۴۳۵۴۱۳۰۴۳////۵۵۵۵        ۳۸۶۶۶۶۶۳۸۶۶۶۶۶۳۸۶۶۶۶۶۳۸۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۰۶۰۱۴۱۰۶۰۱۴۱۰۶۰۱۴۱۰۶۰۱۴////۳۳۳۳        ۵۶۸۷۵۰۰۵۶۸۷۵۰۰۵۶۸۷۵۰۰۵۶۸۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۳۹۵۹۹۴۲۳۹۵۹۹۴۲۳۹۵۹۹۴۲۳۹۵۹۹۴۲////۴۴۴۴        ۱۱۶۷۸۷۱۱۶۷۸۷۱۱۶۷۸۷۱۱۶۷۸۷////۰۰۰۰    ............................................................  گيالن  

        ××××        ۲۷۲۵۹۶۱۲۷۲۵۹۶۱۲۷۲۵۹۶۱۲۷۲۵۹۶۱////۵۵۵۵        ۱۰۵۲۷۷۱۰۵۲۷۷۱۰۵۲۷۷۱۰۵۲۷۷////۸۸۸۸        ××××        ۴۲۳۲۳۷۶۴۲۳۲۳۷۶۴۲۳۲۳۷۶۴۲۳۲۳۷۶////۰۰۰۰        ۱۰۹۳۹۴۱۰۹۳۹۴۱۰۹۳۹۴۱۰۹۳۹۴////۰۰۰۰    ..........................................................  لرستان  

        ××××        ۳۲۲۲۸۰۹۳۲۲۲۸۰۹۳۲۲۲۸۰۹۳۲۲۲۸۰۹////۷۷۷۷        ۱۱۳۹۳۴۱۱۳۹۳۴۱۱۳۹۳۴۱۱۳۹۳۴////۰۰۰۰        ××××        ۳۶۹۵۲۴۸۳۶۹۵۲۴۸۳۶۹۵۲۴۸۳۶۹۵۲۴۸////۱۱۱۱        ۱۱۵۲۹۹۱۱۵۲۹۹۱۱۵۲۹۹۱۱۵۲۹۹////۸۸۸۸    .......................................................  مازندران  

        ۶۰۸۵۴۷۰۶۰۸۵۴۷۰۶۰۸۵۴۷۰۶۰۸۵۴۷۰////۱۱۱۱        ۳۷۵۱۲۰۷۳۷۵۱۲۰۷۳۷۵۱۲۰۷۳۷۵۱۲۰۷////۷۷۷۷        ۱۰۹۹۸۲۱۰۹۹۸۲۱۰۹۹۸۲۱۰۹۹۸۲////۴۴۴۴        ۶۹۹۴۱۵۴۶۹۹۴۱۵۴۶۹۹۴۱۵۴۶۹۹۴۱۵۴////۷۷۷۷        ۵۶۵۵۰۰۱۵۶۵۵۰۰۱۵۶۵۵۰۰۱۵۶۵۵۰۰۱////۵۵۵۵        ۱۱۰۳۷۲۱۱۰۳۷۲۱۱۰۳۷۲۱۱۰۳۷۲////۴۴۴۴    ..........................................................  مركزي  

        ۳۹۵۱۱۳۳۳۹۵۱۱۳۳۳۹۵۱۱۳۳۳۹۵۱۱۳۳////۸۸۸۸        ××××        ۱۲۲۳۶۷۱۲۲۳۶۷۱۲۲۳۶۷۱۲۲۳۶۷////۹۹۹۹        ۳۷۹۱۵۶۶۳۷۹۱۵۶۶۳۷۹۱۵۶۶۳۷۹۱۵۶۶////۳۳۳۳        ××××        ۱۲۲۹۴۲۱۲۲۹۴۲۱۲۲۹۴۲۱۲۲۹۴۲////۰۰۰۰   .......................................................  هرمزگان  

        ۳۱۴۷۰۲۶۳۱۴۷۰۲۶۳۱۴۷۰۲۶۳۱۴۷۰۲۶////۰۰۰۰        ۲۹۵۵۸۰۵۲۹۵۵۸۰۵۲۹۵۵۸۰۵۲۹۵۵۸۰۵////۲۲۲۲        ۹۹۲۴۸۹۹۲۴۸۹۹۲۴۸۹۹۲۴۸////۴۴۴۴        ۵۳۸۲۷۵۵۵۳۸۲۷۵۵۵۳۸۲۷۵۵۵۳۸۲۷۵۵////۸۸۸۸        ۴۵۶۲۸۵۸۴۵۶۲۸۵۸۴۵۶۲۸۵۸۴۵۶۲۸۵۸////۵۵۵۵        ۱۱۳۱۳۹۱۱۳۱۳۹۱۱۳۱۳۹۱۱۳۱۳۹////۷۷۷۷    ..........................................................  همدان  

        ۴۱۲۶۱۲۶۴۱۲۶۱۲۶۴۱۲۶۱۲۶۴۱۲۶۱۲۶////۱۱۱۱        ۳۳۹۰۳۶۰۳۳۹۰۳۶۰۳۳۹۰۳۶۰۳۳۹۰۳۶۰////۵۵۵۵        ۱۰۲۸۳۴۱۰۲۸۳۴۱۰۲۸۳۴۱۰۲۸۳۴////۸۸۸۸        ۵۲۴۷۹۷۶۵۲۴۷۹۷۶۵۲۴۷۹۷۶۵۲۴۷۹۷۶////۹۹۹۹        ۴۱۶۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۱۲۰۲۲۱۱۲۰۲۲۱۱۲۰۲۲۱۱۲۰۲۲////۲۲۲۲    .................................................................  يزد  
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  استان 

  گاو كمتر از دو سال  تر گاو دو ساله و بيش

 يريماده ش

  )راس(

 يريش ريماده غ

  )لوگرميك(

  )هرنژاد(

كار  ينر برا

  )راس(

كار غيرنر براي 

نر  -راس(

  )اسپرمي

  يپروار

  )لوگرميك(

  ماده راس

  )هرنژاد(

 راس يرپرواريغ

- هرنژاد(

  )نراسپرمي

        ۲۱۹۰۷۰۲۳۲۱۹۰۷۰۲۳۲۱۹۰۷۰۲۳۲۱۹۰۷۰۲۳////۷۷۷۷        ۲۴۹۷۲۴۹۲۲۴۹۷۲۴۹۲۲۴۹۷۲۴۹۲۲۴۹۷۲۴۹۲////۹۹۹۹        ۱۰۸۷۵۱۱۰۸۷۵۱۱۰۸۷۵۱۱۰۸۷۵۱////۰۰۰۰        ۴۰۰۷۷۴۸۱۴۰۰۷۷۴۸۱۴۰۰۷۷۴۸۱۴۰۰۷۷۴۸۱////۳۳۳۳        ۳۳۰۰۶۱۹۸۳۳۰۰۶۱۹۸۳۳۰۰۶۱۹۸۳۳۰۰۶۱۹۸////۳۳۳۳        ۹۰۸۰۰۹۰۸۰۰۹۰۸۰۰۹۰۸۰۰////۷۷۷۷        ۴۶۱۳۲۹۷۷۴۶۱۳۲۹۷۷۴۶۱۳۲۹۷۷۴۶۱۳۲۹۷۷////۱۱۱۱  ....................  كل كشور          

        ۲۷۰۱۳۶۹۸۲۷۰۱۳۶۹۸۲۷۰۱۳۶۹۸۲۷۰۱۳۶۹۸////۶۶۶۶        ۲۲۹۳۱۰۲۶۲۲۹۳۱۰۲۶۲۲۹۳۱۰۲۶۲۲۹۳۱۰۲۶////۵۵۵۵        ۱۰۴۷۸۰۱۰۴۷۸۰۱۰۴۷۸۰۱۰۴۷۸۰////۰۰۰۰        ۵۱۴۹۱۶۸۶۵۱۴۹۱۶۸۶۵۱۴۹۱۶۸۶۵۱۴۹۱۶۸۶////۵۵۵۵        ××××        ۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰////۷۷۷۷        ۵۳۹۶۴۰۳۹۵۳۹۶۴۰۳۹۵۳۹۶۴۰۳۹۵۳۹۶۴۰۳۹////۳۳۳۳    .......................  آذربايجان شرقي  

        ۳۷۷۴۵۹۹۳۳۷۷۴۵۹۹۳۳۷۷۴۵۹۹۳۳۷۷۴۵۹۹۳////۶۶۶۶        ۲۹۲۲۹۳۵۷۲۹۲۲۹۳۵۷۲۹۲۲۹۳۵۷۲۹۲۲۹۳۵۷////۸۸۸۸        ۱۰۶۲۷۱۱۰۶۲۷۱۱۰۶۲۷۱۱۰۶۲۷۱////۳۳۳۳        ۵۸۶۹۳۰۲۳۵۸۶۹۳۰۲۳۵۸۶۹۳۰۲۳۵۸۶۹۳۰۲۳////۳۳۳۳        ××××        ۸۶۸۵۸۸۶۸۵۸۸۶۸۵۸۸۶۸۵۸////۵۵۵۵        ۵۰۱۲۸۴۲۸۵۰۱۲۸۴۲۸۵۰۱۲۸۴۲۸۵۰۱۲۸۴۲۸////۴۴۴۴    ........................  آذربايجان غربي  

        ۲۱۸۱۳۸۹۹۲۱۸۱۳۸۹۹۲۱۸۱۳۸۹۹۲۱۸۱۳۸۹۹////۶۶۶۶        ۲۴۴۶۴۸۴۴۲۴۴۶۴۸۴۴۲۴۴۶۴۸۴۴۲۴۴۶۴۸۴۴////۱۱۱۱        ۱۱۲۲۸۹۱۱۲۲۸۹۱۱۲۲۸۹۱۱۲۲۸۹////۳۳۳۳        ۳۵۳۷۸۸۳۸۳۵۳۷۸۸۳۸۳۵۳۷۸۸۳۸۳۵۳۷۸۸۳۸////۶۶۶۶        ××××        ۷۹۸۴۰۷۹۸۴۰۷۹۸۴۰۷۹۸۴۰////۶۶۶۶        ۳۹۳۲۰۵۱۵۳۹۳۲۰۵۱۵۳۹۳۲۰۵۱۵۳۹۳۲۰۵۱۵////۰۰۰۰    .........................................  اردبيل  

        ××××        ۳۲۵۷۷۸۵۱۳۲۵۷۷۸۵۱۳۲۵۷۷۸۵۱۳۲۵۷۷۸۵۱////۸۸۸۸        ۱۰۶۱۶۵۱۰۶۱۶۵۱۰۶۱۶۵۱۰۶۱۶۵////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۰۲۰۲۳۱۰۲۰۲۳۱۰۲۰۲۳۱۰۲۰۲۳////۴۴۴۴        ۴۹۹۷۱۱۴۳۴۹۹۷۱۱۴۳۴۹۹۷۱۱۴۳۴۹۹۷۱۱۴۳////۲۲۲۲    .........................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۱۰۵۸۴۱۱۰۵۸۴۱۱۰۵۸۴۱۱۰۵۸۴۱////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ۵۱۵۴۰۰۶۴۵۱۵۴۰۰۶۴۵۱۵۴۰۰۶۴۵۱۵۴۰۰۶۴////۱۱۱۱    ..............................................   البرز

        ۱۷۳۵۵۳۰۹۱۷۳۵۵۳۰۹۱۷۳۵۵۳۰۹۱۷۳۵۵۳۰۹////۲۲۲۲        ۱۶۷۹۸۱۰۹۱۶۷۹۸۱۰۹۱۶۷۹۸۱۰۹۱۶۷۹۸۱۰۹////۵۵۵۵        ۱۱۰۹۴۹۱۱۰۹۴۹۱۱۰۹۴۹۱۱۰۹۴۹////۶۶۶۶        ۴۵۸۷۰۳۷۰۴۵۸۷۰۳۷۰۴۵۸۷۰۳۷۰۴۵۸۷۰۳۷۰////۴۴۴۴        ××××        ۱۱۰۰۷۳۱۱۰۰۷۳۱۱۰۰۷۳۱۱۰۰۷۳////۳۳۳۳        ۳۸۱۴۵۹۹۸۳۸۱۴۵۹۹۸۳۸۱۴۵۹۹۸۳۸۱۴۵۹۹۸////۲۲۲۲    ............................................  ايالم  

        ××××        ۲۶۱۰۴۵۷۵۲۶۱۰۴۵۷۵۲۶۱۰۴۵۷۵۲۶۱۰۴۵۷۵////۲۲۲۲        ۱۰۵۸۱۲۱۰۵۸۱۲۱۰۵۸۱۲۱۰۵۸۱۲////۱۱۱۱        ۴۰۸۶۵۳۸۴۴۰۸۶۵۳۸۴۴۰۸۶۵۳۸۴۴۰۸۶۵۳۸۴////۶۶۶۶        ××××        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۲۸۸۱۵۲۶۴۲۸۸۱۵۲۶۴۲۸۸۱۵۲۶۴۲۸۸۱۵۲۶////۱۱۱۱    ..........................................  بوشهر  

        ××××        ۴۵۳۳۰۴۷۷۴۵۳۳۰۴۷۷۴۵۳۳۰۴۷۷۴۵۳۳۰۴۷۷////۴۴۴۴        ۱۱۰۹۷۸۱۱۰۹۷۸۱۱۰۹۷۸۱۱۰۹۷۸////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۷۸۹۸۸۷۸۹۸۸۷۸۹۸۸۷۸۹۸۸////۱۱۱۱        ۵۱۲۶۶۶۶۶۵۱۲۶۶۶۶۶۵۱۲۶۶۶۶۶۵۱۲۶۶۶۶۶////۷۷۷۷    ..........................................  تهران  

        ××××        ××××        ۹۹۱۲۳۹۹۱۲۳۹۹۱۲۳۹۹۱۲۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱////۹۹۹۹        ۲۷۲۶۶۹۴۹۲۷۲۶۶۹۴۹۲۷۲۶۶۹۴۹۲۷۲۶۶۹۴۹////۲۲۲۲    ...............  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۳۷۷۰۳۰۰۷۳۷۷۰۳۰۰۷۳۷۷۰۳۰۰۷۳۷۷۰۳۰۰۷////۵۵۵۵        ۱۰۴۳۰۶۱۰۴۳۰۶۱۰۴۳۰۶۱۰۴۳۰۶////۴۴۴۴        ۴۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۷۷۲۶۸۷۷۲۶۸۷۷۲۶۸۷۷۲۶////۵۵۵۵        ۴۳۰۲۴۳۱۶۴۳۰۲۴۳۱۶۴۳۰۲۴۳۱۶۴۳۰۲۴۳۱۶////۱۱۱۱     ............................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۴۲۷۱۹۳۰۶۴۲۷۱۹۳۰۶۴۲۷۱۹۳۰۶۴۲۷۱۹۳۰۶////۰۰۰۰        ۱۰۶۰۲۷۱۰۶۰۲۷۱۰۶۰۲۷۱۰۶۰۲۷////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۷۱۳۶۱۷۱۳۶۱۷۱۳۶۱۷۱۳۶۱////۸۸۸۸        ۶۶۱۸۵۰۲۵۶۶۱۸۵۰۲۵۶۶۱۸۵۰۲۵۶۶۱۸۵۰۲۵////۲۲۲۲    ............................  رضويخراسان 

        ××××        ۳۲۷۰۲۹۹۱۳۲۷۰۲۹۹۱۳۲۷۰۲۹۹۱۳۲۷۰۲۹۹۱////۵۵۵۵        ۱۱۰۹۷۲۱۱۰۹۷۲۱۱۰۹۷۲۱۱۰۹۷۲////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۸۰۰۲۵۸۰۰۲۵۸۰۰۲۵۸۰۰۲۵////۴۴۴۴        ۵۶۸۸۰۹۳۴۵۶۸۸۰۹۳۴۵۶۸۸۰۹۳۴۵۶۸۸۰۹۳۴////۰۰۰۰    ............................  شماليخراسان 

        ۲۱۲۱۱۴۰۹۲۱۲۱۱۴۰۹۲۱۲۱۱۴۰۹۲۱۲۱۱۴۰۹////۴۴۴۴        ۲۲۸۸۵۲۳۱۲۲۸۸۵۲۳۱۲۲۸۸۵۲۳۱۲۲۸۸۵۲۳۱////۳۳۳۳        ۱۱۵۸۲۲۱۱۵۸۲۲۱۱۵۸۲۲۱۱۵۸۲۲////۱۱۱۱        ۲۷۱۸۶۰۴۶۲۷۱۸۶۰۴۶۲۷۱۸۶۰۴۶۲۷۱۸۶۰۴۶////۵۵۵۵        ××××        ۱۲۰۶۷۷۱۲۰۶۷۷۱۲۰۶۷۷۱۲۰۶۷۷////۹۹۹۹        ۳۹۹۸۷۰۱۳۳۹۹۸۷۰۱۳۳۹۹۸۷۰۱۳۳۹۹۸۷۰۱۳////۰۰۰۰    ....................................  خوزستان  

        ××××        ۱۹۲۷۷۰۵۵۱۹۲۷۷۰۵۵۱۹۲۷۷۰۵۵۱۹۲۷۷۰۵۵////۰۰۰۰        ۱۳۱۳۳۰۱۳۱۳۳۰۱۳۱۳۳۰۱۳۱۳۳۰////۱۱۱۱        ۴۵۶۰۸۱۴۸۴۵۶۰۸۱۴۸۴۵۶۰۸۱۴۸۴۵۶۰۸۱۴۸////۱۱۱۱        ××××        ۷۹۳۰۸۷۹۳۰۸۷۹۳۰۸۷۹۳۰۸////۴۴۴۴        ۴۰۵۷۳۴۲۸۴۰۵۷۳۴۲۸۴۰۵۷۳۴۲۸۴۰۵۷۳۴۲۸////۶۶۶۶    ..........................................  زنجان  

        ××××        ۳۶۵۲۶۳۱۵۳۶۵۲۶۳۱۵۳۶۵۲۶۳۱۵۳۶۵۲۶۳۱۵////۸۸۸۸        ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۲۰۴۱۰۳۲۰۴۱۰۳۲۰۴////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۷۹۴۶۲۷۹۴۶۲۷۹۴۶۲۷۹۴۶۲////۲۲۲۲        ۶۵۹۲۲۱۳۱۶۵۹۲۲۱۳۱۶۵۹۲۲۱۳۱۶۵۹۲۲۱۳۱////۱۱۱۱    ........................................  سمنان  

        ۱۷۵۹۴۵۹۴۱۷۵۹۴۵۹۴۱۷۵۹۴۵۹۴۱۷۵۹۴۵۹۴////۶۶۶۶        ۱۵۵۵۵۵۵۵۱۵۵۵۵۵۵۵۱۵۵۵۵۵۵۵۱۵۵۵۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۱۴۰۶۶۱۱۴۰۶۶۱۱۴۰۶۶۱۱۴۰۶۶////۸۸۸۸        ××××        ۲۵۳۶۵۱۶۸۲۵۳۶۵۱۶۸۲۵۳۶۵۱۶۸۲۵۳۶۵۱۶۸////۵۵۵۵        ۱۰۹۲۳۵۱۰۹۲۳۵۱۰۹۲۳۵۱۰۹۲۳۵////۱۱۱۱        ۲۴۴۲۸۵۷۱۲۴۴۲۸۵۷۱۲۴۴۲۸۵۷۱۲۴۴۲۸۵۷۱////۴۴۴۴          ...............  سيستان و بلوچستان  

        ۱۹۷۹۱۹۲۷۱۹۷۹۱۹۲۷۱۹۷۹۱۹۲۷۱۹۷۹۱۹۲۷////۲۲۲۲        ۳۷۴۱۳۸۹۳۳۷۴۱۳۸۹۳۳۷۴۱۳۸۹۳۳۷۴۱۳۸۹۳////۲۲۲۲        ۱۱۸۵۷۶۱۱۸۵۷۶۱۱۸۵۷۶۱۱۸۵۷۶////۷۷۷۷        ۵۶۰۳۶۱۲۱۵۶۰۳۶۱۲۱۵۶۰۳۶۱۲۱۵۶۰۳۶۱۲۱////۷۷۷۷        ××××        ۹۵۳۵۹۹۵۳۵۹۹۵۳۵۹۹۵۳۵۹////۴۴۴۴        ۵۷۰۳۴۸۹۹۵۷۰۳۴۸۹۹۵۷۰۳۴۸۹۹۵۷۰۳۴۸۹۹////۳۳۳۳    ..........................................  فارس  

        ۱۱۶۴۸۶۴۸۱۱۶۴۸۶۴۸۱۱۶۴۸۶۴۸۱۱۶۴۸۶۴۸////۶۶۶۶        ۲۶۴۵۵۳۹۹۲۶۴۵۵۳۹۹۲۶۴۵۵۳۹۹۲۶۴۵۵۳۹۹////۱۱۱۱        ۱۰۸۴۴۶۱۰۸۴۴۶۱۰۸۴۴۶۱۰۸۴۴۶////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۷۷۶۷۶۷۷۶۷۶۷۷۶۷۶۷۷۶۷۶////۷۷۷۷        ۳۳۷۱۱۵۴۱۳۳۷۱۱۵۴۱۳۳۷۱۱۵۴۱۳۳۷۱۱۵۴۱////۰۰۰۰    ..........................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۰۵۵۵۰۱۰۵۵۵۰۱۰۵۵۵۰۱۰۵۵۵۰////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    ................................................  قم  

        ××××        ۲۳۹۸۳۰۷۶۲۳۹۸۳۰۷۶۲۳۹۸۳۰۷۶۲۳۹۸۳۰۷۶////۹۹۹۹        ۱۰۶۴۱۷۱۰۶۴۱۷۱۰۶۴۱۷۱۰۶۴۱۷////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۷۹۷۵۴۷۹۷۵۴۷۹۷۵۴۷۹۷۵۴////۸۸۸۸        ۴۱۰۴۷۶۱۹۴۱۰۴۷۶۱۹۴۱۰۴۷۶۱۹۴۱۰۴۷۶۱۹////۰۰۰۰    ....................................  كردستان  

        ۱۹۶۷۲۹۳۶۱۹۶۷۲۹۳۶۱۹۶۷۲۹۳۶۱۹۶۷۲۹۳۶////۷۷۷۷        ۲۲۲۴۲۷۱۳۲۲۲۴۲۷۱۳۲۲۲۴۲۷۱۳۲۲۲۴۲۷۱۳////۶۶۶۶        ۱۱۹۲۷۶۱۱۹۲۷۶۱۱۹۲۷۶۱۱۹۲۷۶////۵۵۵۵        ۳۱۷۸۹۷۱۲۳۱۷۸۹۷۱۲۳۱۷۸۹۷۱۲۳۱۷۸۹۷۱۲////۶۶۶۶        ××××        ۱۲۵۰۵۰۱۲۵۰۵۰۱۲۵۰۵۰۱۲۵۰۵۰////۷۷۷۷        ۲۶۲۱۶۸۳۳۲۶۲۱۶۸۳۳۲۶۲۱۶۸۳۳۲۶۲۱۶۸۳۳////۱۱۱۱    .........................................  كرمان  

        ۳۴۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۴۱۱۲۲۹۰۵۴۱۱۲۲۹۰۵۴۱۱۲۲۹۰۵۴۱۱۲۲۹۰۵////۰۰۰۰        ۱۰۹۱۱۶۱۰۹۱۱۶۱۰۹۱۱۶۱۰۹۱۱۶////۸۸۸۸        ۵۲۰۵۹۷۰۱۵۲۰۵۹۷۰۱۵۲۰۵۹۷۰۱۵۲۰۵۹۷۰۱////۵۵۵۵        ××××        ۹۰۷۷۲۹۰۷۷۲۹۰۷۷۲۹۰۷۷۲////۵۵۵۵        ۵۰۷۲۲۲۲۲۵۰۷۲۲۲۲۲۵۰۷۲۲۲۲۲۵۰۷۲۲۲۲۲////۲۲۲۲    .....................................  كرمانشاه  

        ۱۹۳۳۰۴۱۷۱۹۳۳۰۴۱۷۱۹۳۳۰۴۱۷۱۹۳۳۰۴۱۷////۹۹۹۹        ۱۹۴۹۱۵۲۵۱۹۴۹۱۵۲۵۱۹۴۹۱۵۲۵۱۹۴۹۱۵۲۵////۴۴۴۴        ۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۹۰۸۹۸۲۲۶۹۰۸۹۸۲۲۶۹۰۸۹۸۲۲۶۹۰۸۹۸۲////۰۰۰۰     ................  كهگيلويه و بويراحمد 

        ۲۸۰۴۸۲۷۵۲۸۰۴۸۲۷۵۲۸۰۴۸۲۷۵۲۸۰۴۸۲۷۵////۹۹۹۹        ۲۸۴۲۸۳۳۳۲۸۴۲۸۳۳۳۲۸۴۲۸۳۳۳۲۸۴۲۸۳۳۳////۳۳۳۳        ۸۰۳۸۳۸۰۳۸۳۸۰۳۸۳۸۰۳۸۳////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۸۹۹۵۵۸۹۹۵۵۸۹۹۵۵۸۹۹۵۵////۸۸۸۸        ۴۴۵۸۳۸۵۷۴۴۵۸۳۸۵۷۴۴۵۸۳۸۵۷۴۴۵۸۳۸۵۷////۴۴۴۴    .......................................  گلستان  

        ۳۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۱۶۶۴۴۱۰۶۱۶۶۴۴۱۰۶۱۶۶۴۴۱۰۶۱۶۶۴۴۱۰۶////۵۵۵۵        ۱۲۴۹۴۷۱۲۴۹۴۷۱۲۴۹۴۷۱۲۴۹۴۷////۳۳۳۳        ۳۲۵۰۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۴۱۴۷۱۲۴۱۴۷۱۲۴۱۴۷۱۲۴۱۴۷////۲۲۲۲        ۲۷۸۰۳۸۲۳۲۷۸۰۳۸۲۳۲۷۸۰۳۸۲۳۲۷۸۰۳۸۲۳////۱۱۱۱    ..........................................  گيالن  

        ۱۳۴۸۳۵۷۶۱۳۴۸۳۵۷۶۱۳۴۸۳۵۷۶۱۳۴۸۳۵۷۶////۶۶۶۶        ۲۴۲۱۷۹۴۸۲۴۲۱۷۹۴۸۲۴۲۱۷۹۴۸۲۴۲۱۷۹۴۸////۷۷۷۷        ۱۰۹۳۰۳۱۰۹۳۰۳۱۰۹۳۰۳۱۰۹۳۰۳////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۷۶۹۲۳۰۷۳۷۶۹۲۳۰۷۳۷۶۹۲۳۰۷۳۷۶۹۲۳۰۷////۷۷۷۷    ........................................  لرستان  

        ××××        ۱۵۹۵۲۷۳۳۱۵۹۵۲۷۳۳۱۵۹۵۲۷۳۳۱۵۹۵۲۷۳۳////۰۰۰۰        ۱۱۸۳۶۳۱۱۸۳۶۳۱۱۸۳۶۳۱۱۸۳۶۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۱۰۴۲۴۱۱۰۴۲۴۱۱۰۴۲۴۱۱۰۴۲۴////۸۸۸۸        ۳۲۶۵۴۸۶۵۳۲۶۵۴۸۶۵۳۲۶۵۴۸۶۵۳۲۶۵۴۸۶۵////۲۲۲۲    .....................................  مازندران  

        ۴۵۳۷۵۰۰۰۴۵۳۷۵۰۰۰۴۵۳۷۵۰۰۰۴۵۳۷۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۳۵۰۰۴۱۳۱۳۵۰۰۴۱۳۱۳۵۰۰۴۱۳۱۳۵۰۰۴۱////۱۱۱۱        ۱۰۶۰۶۹۱۰۶۰۶۹۱۰۶۰۶۹۱۰۶۰۶۹////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۹۱۶۶۳۹۱۶۶۳۹۱۶۶۳۹۱۶۶۳////۳۳۳۳        ۵۱۴۳۵۴۹۷۵۱۴۳۵۴۹۷۵۱۴۳۵۴۹۷۵۱۴۳۵۴۹۷////۸۸۸۸    ........................................  مركزي  

        ۱۵۱۸۶۳۶۳۱۵۱۸۶۳۶۳۱۵۱۸۶۳۶۳۱۵۱۸۶۳۶۳////۶۶۶۶        ××××        ۱۰۶۹۱۹۱۰۶۹۱۹۱۰۶۹۱۹۱۰۶۹۱۹////۲۲۲۲        ۲۵۵۵۷۰۰۹۲۵۵۵۷۰۰۹۲۵۵۵۷۰۰۹۲۵۵۵۷۰۰۹////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۴۶۹۷۳۶۸۲۴۶۹۷۳۶۸۲۴۶۹۷۳۶۸۲۴۶۹۷۳۶۸////۴۴۴۴     .....................................  هرمزگان  

        ۲۶۴۱۴۷۰۰۲۶۴۱۴۷۰۰۲۶۴۱۴۷۰۰۲۶۴۱۴۷۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۰۰۵۶۳۵۲۴۰۰۵۶۳۵۲۴۰۰۵۶۳۵۲۴۰۰۵۶۳۵////۱۱۱۱        ۱۱۰۴۸۰۱۱۰۴۸۰۱۱۰۴۸۰۱۱۰۴۸۰////۰۰۰۰        ۳۴۵۰۸۹۲۴۳۴۵۰۸۹۲۴۳۴۵۰۸۹۲۴۳۴۵۰۸۹۲۴////۲۲۲۲        ۳۷۴۵۰۹۸۰۳۷۴۵۰۹۸۰۳۷۴۵۰۹۸۰۳۷۴۵۰۹۸۰////۴۴۴۴        ۸۷۱۷۵۸۷۱۷۵۸۷۱۷۵۸۷۱۷۵////۹۹۹۹        ۳۷۱۰۸۰۴۱۳۷۱۰۸۰۴۱۳۷۱۰۸۰۴۱۳۷۱۰۸۰۴۱////۳۳۳۳    ........................................  همدان  

        ××××        ۴۱۷۲۶۵۹۱۴۱۷۲۶۵۹۱۴۱۷۲۶۵۹۱۴۱۷۲۶۵۹۱////۸۸۸۸        ۱۰۴۹۰۶۱۰۴۹۰۶۱۰۴۹۰۶۱۰۴۹۰۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۹۳۶۸۷۹۳۶۸۷۹۳۶۸۷۹۳۶۸۷////۳۳۳۳        ۵۵۳۱۶۳۶۳۵۵۳۱۶۳۶۳۵۵۳۱۶۳۶۳۵۵۳۱۶۳۶۳////۶۶۶۶    ...............................................  يزد  
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        ۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸////۳۳۳۳        ۱۲۴۱۶۱۲۴۱۶۱۲۴۱۶۱۲۴۱۶////۱۱۱۱        ۲۳۳۷۱۲۳۳۷۱۲۳۳۷۱۲۳۳۷۱////۹۹۹۹        ۹۸۱۴۹۸۱۴۹۸۱۴۹۸۱۴////۰۰۰۰        ۲۰۲۸۴۲۰۲۸۴۲۰۲۸۴۲۰۲۸۴////۴۴۴۴        ۲۰۹۰۲۲۰۹۰۲۲۰۹۰۲۲۰۹۰۲////۰۰۰۰    ....................................  كل كشور          

        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۵۵۵۵        ۱۹۳۹۸۱۹۳۹۸۱۹۳۹۸۱۹۳۹۸////۶۶۶۶        ۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵////۴۴۴۴        ۸۹۱۷۸۹۱۷۸۹۱۷۸۹۱۷////۸۸۸۸        ۲۴۸۵۵۲۴۸۵۵۲۴۸۵۵۲۴۸۵۵////۴۴۴۴        ۲۲۱۳۶۲۲۱۳۶۲۲۱۳۶۲۲۱۳۶////۸۸۸۸    ...........................................  آذربايجان شرقي  

        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۷۷۷۷        ۱۳۵۸۰۱۳۵۸۰۱۳۵۸۰۱۳۵۸۰////۶۶۶۶        ۲۶۰۳۸۲۶۰۳۸۲۶۰۳۸۲۶۰۳۸////۵۵۵۵        ۸۰۹۸۸۰۹۸۸۰۹۸۸۰۹۸////۲۲۲۲        ۲۲۳۶۶۲۲۳۶۶۲۲۳۶۶۲۲۳۶۶////۴۴۴۴        ۲۵۰۹۹۲۵۰۹۹۲۵۰۹۹۲۵۰۹۹////۴۴۴۴    ............................................  آذربايجان غربي  

        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۲۲۲۲        ۲۰۴۳۶۲۰۴۳۶۲۰۴۳۶۲۰۴۳۶////۸۸۸۸        ۱۷۳۶۳۱۷۳۶۳۱۷۳۶۳۱۷۳۶۳////۴۴۴۴        ۹۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹////۷۷۷۷        ۲۳۲۲۱۲۳۲۲۱۲۳۲۲۱۲۳۲۲۱////۷۷۷۷        ۲۲۵۸۳۲۲۵۸۳۲۲۵۸۳۲۲۵۸۳////۲۲۲۲    .............................................................  اردبيل  

        ۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸////۵۵۵۵        ۹۹۳۰۹۹۳۰۹۹۳۰۹۹۳۰////۴۴۴۴        ××××        ۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹////۶۶۶۶        ۲۷۶۲۴۲۷۶۲۴۲۷۶۲۴۲۷۶۲۴////۷۷۷۷        ۱۴۷۸۱۱۴۷۸۱۱۴۷۸۱۱۴۷۸۱////۳۳۳۳    .............................................................  اصفهان 

        ۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۰۷۲۲۱۰۷۲۲۱۰۷۲۲۱۰۷۲۲////۵۵۵۵        ××××        ××××    ..................................................................   البرز

        ۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲////۸۸۸۸        ۱۶۴۱۹۱۶۴۱۹۱۶۴۱۹۱۶۴۱۹////۸۸۸۸        ××××        ۹۶۵۶۹۶۵۶۹۶۵۶۹۶۵۶////۶۶۶۶        ××××        ××××    ................................................................  ايالم  

        ۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۹۱۸۳۱۹۱۸۳۱۹۱۸۳۱۹۱۸۳////۰۰۰۰        ××××        ××××    ..............................................................  بوشهر  

        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۴۴۴۴        ۹۸۸۸۹۸۸۸۹۸۸۸۹۸۸۸////۹۹۹۹        ××××        ۱۱۱۰۰۱۱۱۰۰۱۱۱۰۰۱۱۱۰۰////۸۸۸۸        ××××        ××××    ..............................................................  تهران  

        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۲۲۲۲        ۱۸۸۶۴۱۸۸۶۴۱۸۸۶۴۱۸۸۶۴////۹۹۹۹        ××××        ۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱////۳۳۳۳        ××××        ××××    ...................................  چهارمحال و بختياري 

        ۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹////۲۲۲۲        ۲۵۲۷۰۲۵۲۷۰۲۵۲۷۰۲۵۲۷۰////۸۸۸۸        ××××        ۱۰۳۶۷۱۰۳۶۷۱۰۳۶۷۱۰۳۶۷////۳۳۳۳        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××     ................................................  جنوبيخراسان 

        ۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱////۰۰۰۰        ۴۶۴۸۴۶۴۸۴۶۴۸۴۶۴۸////۲۲۲۲        ××××        ۹۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰۵////۳۳۳۳        ۱۸۷۳۱۱۸۷۳۱۱۸۷۳۱۱۸۷۳۱////۳۳۳۳        ۳۹۷۱۶۳۹۷۱۶۳۹۷۱۶۳۹۷۱۶////۱۱۱۱    ................................................  رضويخراسان 

        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۲۲۲۲        ۸۸۴۷۸۸۴۷۸۸۴۷۸۸۴۷////۹۹۹۹        ××××        ۹۹۵۶۹۹۵۶۹۹۵۶۹۹۵۶////۳۳۳۳        ××××        ۱۷۷۲۷۱۷۷۲۷۱۷۷۲۷۱۷۷۲۷////۳۳۳۳    ................................................  شماليخراسان 

        ۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷////۱۱۱۱        ۷۳۴۰۷۳۴۰۷۳۴۰۷۳۴۰////۶۶۶۶        ۱۶۰۸۱۱۶۰۸۱۱۶۰۸۱۱۶۰۸۱////۹۹۹۹        ۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷////۷۷۷۷        ××××        ××××    ........................................................  خوزستان  

        ××××        ۲۹۵۷۹۲۹۵۷۹۲۹۵۷۹۲۹۵۷۹////۵۵۵۵        ××××        ۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲////۱۱۱۱        ۲۲۳۷۰۲۲۳۷۰۲۲۳۷۰۲۲۳۷۰////۵۵۵۵        ۲۲۵۶۴۲۲۵۶۴۲۲۵۶۴۲۲۵۶۴////۵۵۵۵    ..............................................................  زنجان  

        ۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۱۰۷۱۰۱۰۷۱۰۱۰۷۱۰۱۰۷۱۰////۱۱۱۱        ۱۵۲۰۰۱۵۲۰۰۱۵۲۰۰۱۵۲۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۱۹۰۱۶۱۹۰۱۶۱۹۰۱۶۱۹۰////۹۹۹۹    ............................................................  سمنان  

        ۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۸۲۱۹۸۲۱۹۸۲۱۹۸۲۱۹////۵۵۵۵        ۹۱۷۸۹۱۷۸۹۱۷۸۹۱۷۸////۷۷۷۷        ۹۱۹۹۹۱۹۹۹۱۹۹۹۱۹۹////۸۸۸۸          ...................................  سيستان و بلوچستان  

        ۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵////۴۴۴۴        ۱۷۶۱۹۱۷۶۱۹۱۷۶۱۹۱۷۶۱۹////۶۶۶۶        ××××        ۱۰۱۳۳۱۰۱۳۳۱۰۱۳۳۱۰۱۳۳////۰۰۰۰        ۱۴۰۵۲۱۴۰۵۲۱۴۰۵۲۱۴۰۵۲////۶۶۶۶        ۱۳۴۸۶۱۳۴۸۶۱۳۴۸۶۱۳۴۸۶////۸۸۸۸    ..............................................................  فارس  

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۲۲۲        ۱۲۶۵۷۱۲۶۵۷۱۲۶۵۷۱۲۶۵۷////۵۵۵۵        ××××        ۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱////۶۶۶۶        ۱۵۱۶۹۱۵۱۶۹۱۵۱۶۹۱۵۱۶۹////۸۸۸۸        ۱۴۷۵۰۱۴۷۵۰۱۴۷۵۰۱۴۷۵۰////۵۵۵۵    ..............................................................  قزوين  

        ۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵////۸۸۸۸        ۵۰۱۲۵۰۱۲۵۰۱۲۵۰۱۲////۲۲۲۲        ××××        ۱۰۴۲۸۱۰۴۲۸۱۰۴۲۸۱۰۴۲۸////۹۹۹۹        ۱۳۰۲۲۱۳۰۲۲۱۳۰۲۲۱۳۰۲۲////۲۲۲۲        ××××    ....................................................................  قم  

        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۲۲۲۲        ۷۹۸۷۷۹۸۷۷۹۸۷۷۹۸۷////۸۸۸۸        ××××        ۱۰۳۶۴۱۰۳۶۴۱۰۳۶۴۱۰۳۶۴////۸۸۸۸        ۱۱۳۰۳۱۱۳۰۳۱۱۳۰۳۱۱۳۰۳////۳۳۳۳        ۱۲۳۹۸۱۲۳۹۸۱۲۳۹۸۱۲۳۹۸////۴۴۴۴    ........................................................  كردستان  

        ۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵////۴۴۴۴        ۳۸۰۹۰۳۸۰۹۰۳۸۰۹۰۳۸۰۹۰////۵۵۵۵        ××××        ۱۰۷۵۰۱۰۷۵۰۱۰۷۵۰۱۰۷۵۰////۲۲۲۲        ۱۷۷۱۲۱۷۷۱۲۱۷۷۱۲۱۷۷۱۲////۹۹۹۹        ۱۷۴۴۰۱۷۴۴۰۱۷۴۴۰۱۷۴۴۰////۶۶۶۶    .............................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ××××        ۸۶۹۴۸۶۹۴۸۶۹۴۸۶۹۴////۸۸۸۸        ۱۰۷۵۰۱۰۷۵۰۱۰۷۵۰۱۰۷۵۰////۰۰۰۰        ××××    .........................................................  كرمانشاه  

        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۵۵۵۵        ۲۵۵۸۰۲۵۵۸۰۲۵۵۸۰۲۵۵۸۰////۴۴۴۴        ۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۸۵۴۱۲۸۵۴۱۲۸۵۴۱۲۸۵۴////۳۳۳۳        ××××        ××××    ..................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۹۷۶۸۹۷۶۸۹۷۶۸۹۷۶۸////۲۲۲۲        ××××        ۱۴۸۳۴۱۴۸۳۴۱۴۸۳۴۱۴۸۳۴////۳۳۳۳    ...........................................................  گلستان  

        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۶۶۶۶        ۶۵۴۱۶۵۴۱۶۵۴۱۶۵۴۱////۷۷۷۷        ××××        ۱۱۷۲۲۱۱۷۲۲۱۱۷۲۲۱۱۷۲۲////۱۱۱۱        ××××        ××××    ..............................................................  گيالن  

        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۸۸۱۲۸۸۱۲۸۸۱۲۸۸۱۲////۴۴۴۴        ××××        ××××    ............................................................  لرستان  

        ××××        ۲۶۱۶۲۶۱۶۲۶۱۶۲۶۱۶////۹۹۹۹        ××××        ۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶۲////۱۱۱۱        ××××        ۱۵۵۰۰۱۵۵۰۰۱۵۵۰۰۱۵۵۰۰////۱۱۱۱    .........................................................  مازندران  

        ××××        ۱۰۶۳۷۱۰۶۳۷۱۰۶۳۷۱۰۶۳۷////۶۶۶۶        ××××        ۱۰۹۵۸۱۰۹۵۸۱۰۹۵۸۱۰۹۵۸////۰۰۰۰        ××××        ××××    ............................................................  مركزي  

        ۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××     .........................................................  هرمزگان  

        ××××        ۱۲۶۴۶۱۲۶۴۶۱۲۶۴۶۱۲۶۴۶////۴۴۴۴        ××××        ۸۹۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱////۰۰۰۰        ××××        ××××    ............................................................  همدان  

        ۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴////۷۷۷۷        ۱۲۴۵۶۱۲۴۵۶۱۲۴۵۶۱۲۴۵۶////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۹۳۱۱۰۹۳۱۱۰۹۳۱۱۰۹۳۱////۵۵۵۵        ۲۸۲۹۷۲۸۲۹۷۲۸۲۹۷۲۸۲۹۷////۳۳۳۳        ××××    ...................................................................  يزد  



  57  1392در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                          1392: ـ متوسط هزينه انواع خدمات ماشيني كشاورزي براي يك هكتار4

  استان 

  ديسك با تراكتور  شخم با تراكتور

  ديم زمين  آبي زمين  باغ  ديم زمين  آبي زمين

        ۲۹۵۷۲۶۲۹۵۷۲۶۲۹۵۷۲۶۲۹۵۷۲۶////۰۰۰۰        ۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱////۴۴۴۴        ۱۴۳۵۸۶۳۱۴۳۵۸۶۳۱۴۳۵۸۶۳۱۴۳۵۸۶۳////۶۶۶۶        ۶۱۳۰۵۲۶۱۳۰۵۲۶۱۳۰۵۲۶۱۳۰۵۲////۲۲۲۲        ۸۰۳۹۲۷۸۰۳۹۲۷۸۰۳۹۲۷۸۰۳۹۲۷////۷۷۷۷    .........................................................  كل كشور          

        ۴۳۷۳۵۶۴۳۷۳۵۶۴۳۷۳۵۶۴۳۷۳۵۶////۳۳۳۳        ۷۹۳۵۶۱۷۹۳۵۶۱۷۹۳۵۶۱۷۹۳۵۶۱////۲۲۲۲        ۷۶۶۶۶۶۷۶۶۶۶۶۷۶۶۶۶۶۷۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۸۰۷۲۵۲۸۰۷۲۵۲۸۰۷۲۵۲۸۰۷۲۵۲////۸۸۸۸        ۱۱۵۸۶۶۱۱۱۵۸۶۶۱۱۱۵۸۶۶۱۱۱۵۸۶۶۱////۷۷۷۷    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۳۷۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۳۶۹۱۳۵۳۶۹۱۳۵۳۶۹۱۳۵۳۶۹۱۳////۶۶۶۶        ۶۷۰۵۸۸۶۷۰۵۸۸۶۷۰۵۸۸۶۷۰۵۸۸////۲۲۲۲        ۷۲۷۶۲۳۷۲۷۶۲۳۷۲۷۶۲۳۷۲۷۶۲۳////۱۱۱۱        ۱۰۱۹۸۲۶۱۰۱۹۸۲۶۱۰۱۹۸۲۶۱۰۱۹۸۲۶////۴۴۴۴    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۲۴۷۴۱۳۲۴۷۴۱۳۲۴۷۴۱۳۲۴۷۴۱////۳۳۳۳        ۱۶۷۱۹۰۵۱۶۷۱۹۰۵۱۶۷۱۹۰۵۱۶۷۱۹۰۵////۳۳۳۳        ۶۰۷۰۶۶۶۰۷۰۶۶۶۰۷۰۶۶۶۰۷۰۶۶////۶۶۶۶        ۶۶۷۷۷۳۶۶۷۷۷۳۶۶۷۷۷۳۶۶۷۷۷۳////۵۵۵۵    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۹۶۰۴۸۴۹۶۰۴۸۴۹۶۰۴۸۴۹۶۰۴۸۴////۱۱۱۱        ××××        ۱۲۸۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۸۲۶۰۱۵۰۸۲۶۰۱۵۰۸۲۶۰۱۵۰۸۲۶۰////۳۳۳۳    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۵۶۵۲۳۰۵۶۵۲۳۰۵۶۵۲۳۰۵۶۵۲۳۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۶۸۷۲۶۱۲۶۸۷۲۶۱۲۶۸۷۲۶۱۲۶۸۷۲۶////۳۳۳۳    ...........................................................................................   البرز

        ۲۶۲۸۸۳۲۶۲۸۸۳۲۶۲۸۸۳۲۶۲۸۸۳////۱۱۱۱        ۲۵۶۸۵۲۲۵۶۸۵۲۲۵۶۸۵۲۲۵۶۸۵۲////۹۹۹۹        ××××        ۵۰۰۹۵۶۵۰۰۹۵۶۵۰۰۹۵۶۵۰۰۹۵۶////۴۴۴۴        ۵۰۳۶۵۴۵۰۳۶۵۴۵۰۳۶۵۴۵۰۳۶۵۴////۹۹۹۹    .........................................................................................  ايالم  

        ۴۲۰۱۵۴۴۲۰۱۵۴۴۲۰۱۵۴۴۲۰۱۵۴////۳۳۳۳        ۳۸۱۱۶۱۳۸۱۱۶۱۳۸۱۱۶۱۳۸۱۱۶۱////۴۴۴۴        ۵۸۷۸۴۷۵۸۷۸۴۷۵۸۷۸۴۷۵۸۷۸۴۷////۲۲۲۲        ۵۷۳۶۹۴۵۷۳۶۹۴۵۷۳۶۹۴۵۷۳۶۹۴////۴۴۴۴        ۸۰۹۳۹۷۸۰۹۳۹۷۸۰۹۳۹۷۸۰۹۳۹۷////۸۸۸۸    .......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۴۲۶۵۸۱۴۲۶۵۸۱۴۲۶۵۸۱۴۲۶۵۸۱////۸۸۸۸        ۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۵۲۴۷۷۸۵۲۴۷۷۸۵۲۴۷۷۸۵۲۴۷۷////۱۱۱۱    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۴۸۷۴۰۵۴۸۷۴۰۵۴۸۷۴۰۵۴۸۷۴۰۵////۰۰۰۰        ××××        ۸۲۳۰۳۴۸۲۳۰۳۴۸۲۳۰۳۴۸۲۳۰۳۴////۴۴۴۴        ۹۷۷۴۷۲۹۷۷۴۷۲۹۷۷۴۷۲۹۷۷۴۷۲////۰۰۰۰    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۵۳۹۰۹۰۵۳۹۰۹۰۵۳۹۰۹۰۵۳۹۰۹۰////۹۹۹۹        ۵۰۹۹۵۸۵۰۹۹۵۸۵۰۹۹۵۸۵۰۹۹۵۸////۳۳۳۳        ××××        ۷۱۴۲۴۶۷۱۴۲۴۶۷۱۴۲۴۶۷۱۴۲۴۶////۶۶۶۶        ۷۰۹۱۰۳۷۰۹۱۰۳۷۰۹۱۰۳۷۰۹۱۰۳////۵۵۵۵     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ۲۷۹۸۵۴۲۷۹۸۵۴۲۷۹۸۵۴۲۷۹۸۵۴////۵۵۵۵        ۲۶۲۱۹۸۲۶۲۱۹۸۲۶۲۱۹۸۲۶۲۱۹۸////۰۰۰۰        ۴۳۵۵۴۲۴۳۵۵۴۲۴۳۵۵۴۲۴۳۵۵۴۲////۲۲۲۲        ۶۰۹۱۵۳۶۰۹۱۵۳۶۰۹۱۵۳۶۰۹۱۵۳////۳۳۳۳        ۶۳۵۸۳۶۶۳۵۸۳۶۶۳۵۸۳۶۶۳۵۸۳۶////۷۷۷۷    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۲۸۳۶۵۴۲۸۳۶۵۴۲۸۳۶۵۴۲۸۳۶۵۴////۰۰۰۰        ۲۸۷۶۱۵۲۸۷۶۱۵۲۸۷۶۱۵۲۸۷۶۱۵////۳۳۳۳        ۱۰۷۷۰۰۰۱۰۷۷۰۰۰۱۰۷۷۰۰۰۱۰۷۷۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۸۴۳۷۷۵۸۴۳۷۷۵۸۴۳۷۷۵۸۴۳۷۷////۸۸۸۸        ۶۵۰۸۰۰۶۵۰۸۰۰۶۵۰۸۰۰۶۵۰۸۰۰////۹۹۹۹    .........................................................................  شماليخراسان 

        ××××        ۲۷۲۴۵۱۲۷۲۴۵۱۲۷۲۴۵۱۲۷۲۴۵۱////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۵۴۴۶۲۱۵۴۴۶۲۱۵۴۴۶۲۱۵۴۴۶۲۱////۵۵۵۵    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۳۶۴۵۰۴۳۶۴۵۰۴۳۶۴۵۰۴۳۶۴۵۰۴////۷۷۷۷        ××××        ۵۶۱۹۴۹۵۶۱۹۴۹۵۶۱۹۴۹۵۶۱۹۴۹////۷۷۷۷        ۸۰۹۲۰۸۸۰۹۲۰۸۸۰۹۲۰۸۸۰۹۲۰۸////۲۲۲۲    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۲۹۴۵۲۰۲۹۴۵۲۰۲۹۴۵۲۰۲۹۴۵۲۰////۵۵۵۵        ۲۰۰۹۳۳۸۲۰۰۹۳۳۸۲۰۰۹۳۳۸۲۰۰۹۳۳۸////۸۸۸۸        ××××        ۶۲۸۰۹۹۶۲۸۰۹۹۶۲۸۰۹۹۶۲۸۰۹۹////۴۴۴۴    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۶۴۴۷۳۴۶۴۴۷۳۴۶۴۴۷۳۴۶۴۴۷۳۴////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۱۰۰۸۰۲۸۱۰۰۸۰۲۸۱۰۰۸۰۲۸۱۰۰۸۰۲۸////۲۲۲۲          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۸۷۳۴۱۳۸۷۳۴۱۳۸۷۳۴۱۳۸۷۳۴۱////۸۸۸۸        ۴۳۴۸۶۰۴۳۴۸۶۰۴۳۴۸۶۰۴۳۴۸۶۰////۶۶۶۶        ۱۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۳۱۰۸۶۸۳۱۰۸۶۸۳۱۰۸۶۸۳۱۰۸۶////۱۱۱۱        ۸۹۷۰۸۵۸۹۷۰۸۵۸۹۷۰۸۵۸۹۷۰۸۵////۸۸۸۸    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۴۳۳۸۴۰۴۳۳۸۴۰۴۳۳۸۴۰۴۳۳۸۴۰////۳۳۳۳        ۱۵۹۵۷۸۹۱۵۹۵۷۸۹۱۵۹۵۷۸۹۱۵۹۵۷۸۹////۵۵۵۵        ۶۸۲۸۵۸۶۸۲۸۵۸۶۸۲۸۵۸۶۸۲۸۵۸////۲۲۲۲        ۹۵۶۲۶۷۹۵۶۲۶۷۹۵۶۲۶۷۹۵۶۲۶۷////۹۹۹۹    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۲۴۵۷۸۳۲۴۵۷۸۳۲۴۵۷۸۳۲۴۵۷۸۳////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۸۱۸۶۰۴۸۱۸۶۰۴۸۱۸۶۰۴۸۱۸۶۰۴////۸۸۸۸    .............................................................................................  قم  

        ۲۶۸۸۰۰۲۶۸۸۰۰۲۶۸۸۰۰۲۶۸۸۰۰////۳۳۳۳        ۳۰۵۱۱۲۳۰۵۱۱۲۳۰۵۱۱۲۳۰۵۱۱۲////۵۵۵۵        ××××        ۵۹۷۵۸۷۵۹۷۵۸۷۵۹۷۵۸۷۵۹۷۵۸۷////۴۴۴۴        ۹۲۵۶۷۶۹۲۵۶۷۶۹۲۵۶۷۶۹۲۵۶۷۶////۶۶۶۶    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ۱۱۴۴۶۸۲۱۱۴۴۶۸۲۱۱۴۴۶۸۲۱۱۴۴۶۸۲////۱۱۱۱        ۱۴۵۷۶۸۰۱۴۵۷۶۸۰۱۴۵۷۶۸۰۱۴۵۷۶۸۰////۲۲۲۲        ××××        ۱۳۳۹۳۹۰۱۳۳۹۳۹۰۱۳۳۹۳۹۰۱۳۳۹۳۹۰////۱۱۱۱    ......................................................................................  كرمان  

        ۴۵۵۷۸۸۴۵۵۷۸۸۴۵۵۷۸۸۴۵۵۷۸۸////۴۴۴۴        ۴۵۴۷۴۴۴۵۴۷۴۴۴۵۴۷۴۴۴۵۴۷۴۴////۱۱۱۱        ××××        ۵۵۳۶۱۶۵۵۳۶۱۶۵۵۳۶۱۶۵۵۳۶۱۶////۱۱۱۱        ۸۰۰۶۳۳۸۰۰۶۳۳۸۰۰۶۳۳۸۰۰۶۳۳////۱۱۱۱    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۴۵۲۱۴۲۴۵۲۱۴۲۴۵۲۱۴۲۴۵۲۱۴۲////۹۹۹۹        ××××        ۷۸۸۶۱۱۷۸۸۶۱۱۷۸۸۶۱۱۷۸۸۶۱۱////۱۱۱۱        ۸۲۶۳۱۶۸۲۶۳۱۶۸۲۶۳۱۶۸۲۶۳۱۶////۵۵۵۵    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۲۰۲۰۱۳۲۰۲۰۱۳۲۰۲۰۱۳۲۰۲۰۱۳////۸۸۸۸        ۳۴۶۵۲۸۳۴۶۵۲۸۳۴۶۵۲۸۳۴۶۵۲۸////۱۱۱۱        ××××        ۵۳۳۴۱۱۵۳۳۴۱۱۵۳۳۴۱۱۵۳۳۴۱۱////۳۳۳۳        ۸۴۱۲۹۴۸۴۱۲۹۴۸۴۱۲۹۴۸۴۱۲۹۴////۸۸۸۸    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ۱۶۶۰۷۶۶۱۶۶۰۷۶۶۱۶۶۰۷۶۶۱۶۶۰۷۶۶////۴۴۴۴        ××××        ۱۲۸۷۶۵۰۱۲۸۷۶۵۰۱۲۸۷۶۵۰۱۲۸۷۶۵۰////۱۱۱۱        ۱۲۴۲۸۵۷۱۲۴۲۸۵۷۱۲۴۲۸۵۷۱۲۴۲۸۵۷////۱۱۱۱    .......................................................................................  گيالن  

        ۳۰۱۱۸۴۳۰۱۱۸۴۳۰۱۱۸۴۳۰۱۱۸۴////۴۴۴۴        ۳۹۹۷۲۴۳۹۹۷۲۴۳۹۹۷۲۴۳۹۹۷۲۴////۲۲۲۲        ××××        ۵۰۱۹۲۱۵۰۱۹۲۱۵۰۱۹۲۱۵۰۱۹۲۱////۰۰۰۰        ۷۱۹۵۷۲۷۱۹۵۷۲۷۱۹۵۷۲۷۱۹۵۷۲////۶۶۶۶    .....................................................................................  لرستان  

        ۱۲۸۵۱۸۵۱۲۸۵۱۸۵۱۲۸۵۱۸۵۱۲۸۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۱۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۷۷۴۸۵۱۱۷۷۴۸۵۱۱۷۷۴۸۵۱۱۷۷۴۸۵////۶۶۶۶        ۱۱۲۹۲۸۲۱۱۲۹۲۸۲۱۱۲۹۲۸۲۱۱۲۹۲۸۲////۲۲۲۲        ۱۴۸۴۳۰۴۱۴۸۴۳۰۴۱۴۸۴۳۰۴۱۴۸۴۳۰۴////۶۶۶۶    ..................................................................................  مازندران  

        ۲۹۱۲۲۳۲۹۱۲۲۳۲۹۱۲۲۳۲۹۱۲۲۳////۴۴۴۴        ۴۸۷۹۰۱۴۸۷۹۰۱۴۸۷۹۰۱۴۸۷۹۰۱////۱۱۱۱        ۵۶۲۱۶۲۵۶۲۱۶۲۵۶۲۱۶۲۵۶۲۱۶۲////۲۲۲۲        ۶۹۲۲۲۰۶۹۲۲۲۰۶۹۲۲۲۰۶۹۲۲۲۰////۴۴۴۴        ۹۷۴۰۲۳۹۷۴۰۲۳۹۷۴۰۲۳۹۷۴۰۲۳////۱۱۱۱    .....................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۴۵۴۱۶۲۱۴۵۴۱۶۲۱۴۵۴۱۶۲۱۴۵۴۱۶۲////۸۸۸۸     ..................................................................................  هرمزگان  

        ۲۴۵۶۵۷۲۴۵۶۵۷۲۴۵۶۵۷۲۴۵۶۵۷////۴۴۴۴        ۳۷۲۸۱۸۳۷۲۸۱۸۳۷۲۸۱۸۳۷۲۸۱۸////۶۶۶۶        ××××        ۶۳۳۵۶۴۶۳۳۵۶۴۶۳۳۵۶۴۶۳۳۵۶۴////۹۹۹۹        ۸۰۶۶۴۳۸۰۶۶۴۳۸۰۶۶۴۳۸۰۶۶۴۳////۲۲۲۲    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ۱۰۳۴۴۲۰۱۰۳۴۴۲۰۱۰۳۴۴۲۰۱۰۳۴۴۲۰////۱۱۱۱        ۳۵۸۸۶۰۵۳۵۸۸۶۰۵۳۵۸۸۶۰۵۳۵۸۸۶۰۵////۴۴۴۴        ××××        ۱۷۵۷۷۷۶۱۷۵۷۷۷۶۱۷۵۷۷۷۶۱۷۵۷۷۷۶////۷۷۷۷    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(           )                                                  دنباله( 1392: ـ متوسط هزينه انواع خدمات ماشيني كشاورزي براي يك هكتار4

  استان 

  شخم با تيلر  شخم و ديسك با تراكتور
  كمباين 

  باغ  زمين زراعي  ديم زمين  آبي زمين  )درو خرمنكوبي(

        ۱۳۱۳۷۲۲۱۳۱۳۷۲۲۱۳۱۳۷۲۲۱۳۱۳۷۲۲////۵۵۵۵        ۱۵۴۳۳۳۷۱۵۴۳۳۳۷۱۵۴۳۳۳۷۱۵۴۳۳۳۷////۹۹۹۹        ۱۳۸۷۲۱۱۱۳۸۷۲۱۱۱۳۸۷۲۱۱۱۳۸۷۲۱۱////۹۹۹۹        ۹۷۲۱۱۳۹۷۲۱۱۳۹۷۲۱۱۳۹۷۲۱۱۳////۱۱۱۱        ۲۰۶۷۶۸۰۲۰۶۷۶۸۰۲۰۶۷۶۸۰۲۰۶۷۶۸۰////۰۰۰۰    .........................................................  كل كشور          

        ۱۵۶۱۰۸۷۱۵۶۱۰۸۷۱۵۶۱۰۸۷۱۵۶۱۰۸۷////۶۶۶۶        ۱۰۳۷۳۳۳۱۰۳۷۳۳۳۱۰۳۷۳۳۳۱۰۳۷۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۱۱۹۰۴۷۱۱۱۹۰۴۷۱۱۱۹۰۴۷۱۱۱۹۰۴۷////۶۶۶۶        ××××        ۲۳۴۲۵۴۱۲۳۴۲۵۴۱۲۳۴۲۵۴۱۲۳۴۲۵۴۱////۸۸۸۸    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۲۰۹۵۶۲۰۲۰۹۵۶۲۰۲۰۹۵۶۲۰۲۰۹۵۶۲۰////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۳۹۹۵۴۵۱۳۹۹۵۴۵۱۳۹۹۵۴۵۱۳۹۹۵۴۵////۳۳۳۳        ××××        ۷۳۳۶۲۸۷۳۳۶۲۸۷۳۳۶۲۸۷۳۳۶۲۸////۳۳۳۳        ××××        ××××    ......................................................................................  اردبيل  

        ۲۰۷۵۹۳۴۲۰۷۵۹۳۴۲۰۷۵۹۳۴۲۰۷۵۹۳۴////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۱۱۲۶۷۸۵۱۱۲۶۷۸۵۱۱۲۶۷۸۵۱۱۲۶۷۸۵////۷۷۷۷        ××××    ......................................................................................  اصفهان 

        ۱۲۸۸۲۶۷۱۲۸۸۲۶۷۱۲۸۸۲۶۷۱۲۸۸۲۶۷////۶۶۶۶        ۱۴۹۴۶۴۶۱۴۹۴۶۴۶۱۴۹۴۶۴۶۱۴۹۴۶۴۶////۱۱۱۱        ۹۶۶۵۶۰۹۶۶۵۶۰۹۶۶۵۶۰۹۶۶۵۶۰////۵۵۵۵        ××××        ۱۷۶۳۱۱۳۱۷۶۳۱۱۳۱۷۶۳۱۱۳۱۷۶۳۱۱۳////۴۴۴۴    ...........................................................................................   البرز

        ۸۸۸۱۹۴۸۸۸۱۹۴۸۸۸۱۹۴۸۸۸۱۹۴////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................  ايالم  

        ۹۰۷۳۸۵۹۰۷۳۸۵۹۰۷۳۸۵۹۰۷۳۸۵////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  بوشهر  

        ۱۵۱۷۰۱۹۱۵۱۷۰۱۹۱۵۱۷۰۱۹۱۵۱۷۰۱۹////۲۲۲۲        ۱۳۴۳۶۳۷۱۳۴۳۶۳۷۱۳۴۳۶۳۷۱۳۴۳۶۳۷////۲۲۲۲        ۱۱۴۷۶۵۹۱۱۴۷۶۵۹۱۱۴۷۶۵۹۱۱۴۷۶۵۹////۱۱۱۱        ××××        ××××    .......................................................................................  تهران  

        ۱۳۳۶۸۴۴۱۳۳۶۸۴۴۱۳۳۶۸۴۴۱۳۳۶۸۴۴////۸۸۸۸        ۱۶۲۶۵۶۲۱۶۲۶۵۶۲۱۶۲۶۵۶۲۱۶۲۶۵۶۲////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۱۵۱۲۶۹۵۱۵۱۲۶۹۵۱۵۱۲۶۹۵۱۵۱۲۶۹۵////۹۹۹۹    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۱۲۲۳۳۷۹۱۲۲۳۳۷۹۱۲۲۳۳۷۹۱۲۲۳۳۷۹////۸۸۸۸        ۱۳۰۳۱۳۷۱۳۰۳۱۳۷۱۳۰۳۱۳۷۱۳۰۳۱۳۷////۳۳۳۳        ۵۴۴۴۰۴۵۴۴۴۰۴۵۴۴۴۰۴۵۴۴۴۰۴////۰۰۰۰        ××××        ××××     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ۱۱۰۴۹۷۸۱۱۰۴۹۷۸۱۱۰۴۹۷۸۱۱۰۴۹۷۸////۸۸۸۸        ۲۲۷۸۱۱۱۲۲۷۸۱۱۱۲۲۷۸۱۱۱۲۲۷۸۱۱۱////۸۸۸۸        ۸۰۳۰۶۶۸۰۳۰۶۶۸۰۳۰۶۶۸۰۳۰۶۶////۵۵۵۵        ××××        ××××    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۷۵۴۴۸۶۷۵۴۴۸۶۷۵۴۴۸۶۷۵۴۴۸۶////۲۲۲۲        ××××        ۸۳۹۲۸۵۸۳۹۲۸۵۸۳۹۲۸۵۸۳۹۲۸۵////۷۷۷۷        ××××        ××××    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۹۳۲۶۳۸۹۳۲۶۳۸۹۳۲۶۳۸۹۳۲۶۳۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  خوزستان  

        ۹۵۵۷۲۱۹۵۵۷۲۱۹۵۵۷۲۱۹۵۵۷۲۱////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  زنجان  

        ۹۳۲۳۷۸۹۳۲۳۷۸۹۳۲۳۷۸۹۳۲۳۷۸////۴۴۴۴        ۲۱۸۱۹۶۳۲۱۸۱۹۶۳۲۱۸۱۹۶۳۲۱۸۱۹۶۳////۲۲۲۲        ××××        ۶۶۵۹۵۷۶۶۵۹۵۷۶۶۵۹۵۷۶۶۵۹۵۷////۴۴۴۴        ۱۷۰۰۶۷۴۱۷۰۰۶۷۴۱۷۰۰۶۷۴۱۷۰۰۶۷۴////۲۲۲۲    .....................................................................................  سمنان  

        ۱۴۴۱۱۷۶۱۴۴۱۱۷۶۱۴۴۱۱۷۶۱۴۴۱۱۷۶////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۳۴۸۶۳۲۱۳۴۸۶۳۲۱۳۴۸۶۳۲۱۳۴۸۶۳۲////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    .......................................................................................  فارس  

        ۱۲۶۴۶۵۱۱۲۶۴۶۵۱۱۲۶۴۶۵۱۱۲۶۴۶۵۱////۲۲۲۲        ۸۳۶۸۳۴۸۳۶۸۳۴۸۳۶۸۳۴۸۳۶۸۳۴////۹۹۹۹        ۱۲۸۶۵۴۳۱۲۸۶۵۴۳۱۲۸۶۵۴۳۱۲۸۶۵۴۳////۵۵۵۵        ××××        ××××    .......................................................................................  قزوين  

        ۱۰۸۱۶۱۴۱۰۸۱۶۱۴۱۰۸۱۶۱۴۱۰۸۱۶۱۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ۱۱۲۵۳۱۲۱۱۲۵۳۱۲۱۱۲۵۳۱۲۱۱۲۵۳۱۲////۱۱۱۱    .............................................................................................  قم  

        ۷۳۷۱۷۲۷۳۷۱۷۲۷۳۷۱۷۲۷۳۷۱۷۲////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۷۲۸۱۲۵۷۲۸۱۲۵۷۲۸۱۲۵۷۲۸۱۲۵////۰۰۰۰        ۱۲۱۶۶۶۶۱۲۱۶۶۶۶۱۲۱۶۶۶۶۱۲۱۶۶۶۶////۷۷۷۷    .................................................................................  كردستان  

        ۱۸۰۹۱۵۹۱۸۰۹۱۵۹۱۸۰۹۱۵۹۱۸۰۹۱۵۹////۳۳۳۳        ۱۴۳۰۱۹۸۱۴۳۰۱۹۸۱۴۳۰۱۹۸۱۴۳۰۱۹۸////۲۲۲۲        ۲۴۸۰۰۰۰۲۴۸۰۰۰۰۲۴۸۰۰۰۰۲۴۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۶۸۳۱۷۰۲۶۸۳۱۷۰۲۶۸۳۱۷۰۲۶۸۳۱۷۰////۱۱۱۱    ......................................................................................  كرمان  

        ۱۴۰۹۲۲۸۱۴۰۹۲۲۸۱۴۰۹۲۲۸۱۴۰۹۲۲۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۱۸۳۲۵۲۲۱۸۳۲۵۲۲۱۸۳۲۵۲۲۱۸۳۲۵۲۲////۶۶۶۶    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۱۲۶۸۴۷۴۱۲۶۸۴۷۴۱۲۶۸۴۷۴۱۲۶۸۴۷۴////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۰۵۸۲۵۹۱۰۵۸۲۵۹۱۰۵۸۲۵۹۱۰۵۸۲۵۹////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۹۲۲۴۵۲۹۲۲۴۵۲۹۲۲۴۵۲۹۲۲۴۵۲////۷۷۷۷        ۱۴۵۷۴۹۴۱۴۵۷۴۹۴۱۴۵۷۴۹۴۱۴۵۷۴۹۴////۴۴۴۴    ....................................................................................  گلستان  

        ۶۱۷۹۲۲۱۶۱۷۹۲۲۱۶۱۷۹۲۲۱۶۱۷۹۲۲۱////۹۹۹۹        ××××        ۴۲۵۹۷۹۳۴۲۵۹۷۹۳۴۲۵۹۷۹۳۴۲۵۹۷۹۳////۲۲۲۲        ۳۲۹۲۹۶۸۳۲۹۲۹۶۸۳۲۹۲۹۶۸۳۲۹۲۹۶۸////۸۸۸۸        ۳۹۲۶۹۷۸۳۹۲۶۹۷۸۳۹۲۶۹۷۸۳۹۲۶۹۷۸////۴۴۴۴    .......................................................................................  گيالن  

        ۱۴۱۰۳۵۱۱۴۱۰۳۵۱۱۴۱۰۳۵۱۱۴۱۰۳۵۱////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  لرستان  

        ۵۷۹۳۳۷۰۵۷۹۳۳۷۰۵۷۹۳۳۷۰۵۷۹۳۳۷۰////۶۶۶۶        ××××        ۲۲۸۴۵۰۳۲۲۸۴۵۰۳۲۲۸۴۵۰۳۲۲۸۴۵۰۳////۶۶۶۶        ۱۲۹۷۷۲۱۱۲۹۷۷۲۱۱۲۹۷۷۲۱۱۲۹۷۷۲۱////۱۱۱۱        ۲۰۰۲۵۹۶۲۰۰۲۵۹۶۲۰۰۲۵۹۶۲۰۰۲۵۹۶////۹۹۹۹    ..................................................................................  مازندران  

        ۱۳۵۷۷۹۶۱۳۵۷۷۹۶۱۳۵۷۷۹۶۱۳۵۷۷۹۶////۰۰۰۰        ۱۲۰۲۸۴۹۱۲۰۲۸۴۹۱۲۰۲۸۴۹۱۲۰۲۸۴۹////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۸۲۱۰۵۲۱۸۲۱۰۵۲۱۸۲۱۰۵۲۱۸۲۱۰۵۲////۶۶۶۶    .....................................................................................  مركزي  

        ۱۴۵۹۲۲۴۱۴۵۹۲۲۴۱۴۵۹۲۲۴۱۴۵۹۲۲۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ۱۹۸۳۶۵۹۱۹۸۳۶۵۹۱۹۸۳۶۵۹۱۹۸۳۶۵۹////۰۰۰۰     ..................................................................................  هرمزگان  

        ۷۸۸۸۸۱۷۸۸۸۸۱۷۸۸۸۸۱۷۸۸۸۸۱////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ۱۷۵۷۷۲۳۱۷۵۷۷۲۳۱۷۵۷۷۲۳۱۷۵۷۷۲۳////۶۶۶۶    .....................................................................................  همدان  

        ۲۴۶۳۱۹۸۲۴۶۳۱۹۸۲۴۶۳۱۹۸۲۴۶۳۱۹۸////۰۰۰۰        ۳۲۸۶۳۳۰۳۲۸۶۳۳۰۳۲۸۶۳۳۰۳۲۸۶۳۳۰////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                                                                          1392: ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر كشاورزي 5

  استان 

  كارگر نشاكار  دروگر غالت  چين كارگر ميوه

  )روز كار(زن   )روز كار(مرد   )روز كار(زن   )روز كار( مرد  )روز كار(زن   )روز كار(مرد 
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        ××××        ××××        ××××        ۵۸۴۷۴۱۵۸۴۷۴۱۵۸۴۷۴۱۵۸۴۷۴۱////۸۸۸۸        ۱۸۶۳۶۳۱۸۶۳۶۳۱۸۶۳۶۳۱۸۶۳۶۳////۶۶۶۶        ۳۹۰۳۵۴۳۹۰۳۵۴۳۹۰۳۵۴۳۹۰۳۵۴////۱۱۱۱    .........................................................................  مركزي  

        ۱۵۳۵۰۰۱۵۳۵۰۰۱۵۳۵۰۰۱۵۳۵۰۰////۱۱۱۱        ۲۲۷۷۶۸۲۲۷۷۶۸۲۲۷۷۶۸۲۲۷۷۶۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۱۶۵۷۸۸۱۶۵۷۸۸۱۶۵۷۸۸۱۶۵۷۸۸////۵۵۵۵        ۲۶۳۴۱۸۲۶۳۴۱۸۲۶۳۴۱۸۲۶۳۴۱۸////۲۲۲۲     ......................................................................  هرمزگان  

        ۳۱۷۳۹۱۳۱۷۳۹۱۳۱۷۳۹۱۳۱۷۳۹۱////۳۳۳۳        ۳۴۷۲۰۹۳۴۷۲۰۹۳۴۷۲۰۹۳۴۷۲۰۹////۳۳۳۳        ××××        ۴۰۰۸۳۳۴۰۰۸۳۳۴۰۰۸۳۳۴۰۰۸۳۳////۳۳۳۳        ۲۹۰۸۳۱۲۹۰۸۳۱۲۹۰۸۳۱۲۹۰۸۳۱////۳۳۳۳        ۳۷۱۴۱۳۳۷۱۴۱۳۳۷۱۴۱۳۳۷۱۴۱۳////۳۳۳۳    .........................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ۳۷۲۵۰۳۳۷۲۵۰۳۳۷۲۵۰۳۳۷۲۵۰۳////۸۸۸۸        ۳۳۸۰۳۸۳۳۸۰۳۸۳۳۸۰۳۸۳۳۸۰۳۸////۹۹۹۹        ۳۶۶۸۱۴۳۶۶۸۱۴۳۶۶۸۱۴۳۶۶۸۱۴////۹۹۹۹    ................................................................................  يزد  
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  استان 

كارگر نهر كش و   كار كار و تنك كارگر وجين

  مرزبند مرد 

  )روز كار(

  )مرد(زن  كارگر بيل

  )روز كار(زن   )روز كار(مرد 
زمين زراعي 

  )روز كار(

  باغ 

  )روز كار(

        ۳۸۳۸۳۹۳۸۳۸۳۹۳۸۳۸۳۹۳۸۳۸۳۹////۲۲۲۲        ۳۲۰۸۶۵۳۲۰۸۶۵۳۲۰۸۶۵۳۲۰۸۶۵////۴۴۴۴        ۳۶۸۳۶۱۳۶۸۳۶۱۳۶۸۳۶۱۳۶۸۳۶۱////۳۳۳۳        ۲۲۳۸۹۴۲۲۳۸۹۴۲۲۳۸۹۴۲۲۳۸۹۴////۴۴۴۴        ۳۶۱۵۸۴۳۶۱۵۸۴۳۶۱۵۸۴۳۶۱۵۸۴////۰۰۰۰    ..................................................................  كل كشور          

        ۴۷۳۸۱۲۴۷۳۸۱۲۴۷۳۸۱۲۴۷۳۸۱۲////۹۹۹۹        ۴۹۷۶۵۰۴۹۷۶۵۰۴۹۷۶۵۰۴۹۷۶۵۰////۴۴۴۴        ۴۴۸۸۷۳۴۴۸۸۷۳۴۴۸۸۷۳۴۴۸۸۷۳////۰۰۰۰        ۴۳۰۹۰۱۴۳۰۹۰۱۴۳۰۹۰۱۴۳۰۹۰۱////۹۹۹۹        ۴۸۱۷۱۱۴۸۱۷۱۱۴۸۱۷۱۱۴۸۱۷۱۱////۴۴۴۴    ...............................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۴۳۸۸۵۹۴۳۸۸۵۹۴۳۸۸۵۹۴۳۸۸۵۹////۷۷۷۷        ۴۷۰۸۷۳۴۷۰۸۷۳۴۷۰۸۷۳۴۷۰۸۷۳////۸۸۸۸        ××××        ۲۸۲۰۳۲۲۸۲۰۳۲۲۸۲۰۳۲۲۸۲۰۳۲////۲۲۲۲        ۳۴۷۲۴۰۳۴۷۲۴۰۳۴۷۲۴۰۳۴۷۲۴۰////۶۶۶۶    ................................................................................  آذربايجان غربي  

        ۳۵۷۲۵۸۳۵۷۲۵۸۳۵۷۲۵۸۳۵۷۲۵۸////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۲۰۷۹۹۸۲۰۷۹۹۸۲۰۷۹۹۸۲۰۷۹۹۸////۳۳۳۳        ۲۹۶۳۴۲۲۹۶۳۴۲۲۹۶۳۴۲۲۹۶۳۴۲////۹۹۹۹    .................................................................................................  اردبيل  

        ۳۵۹۹۰۵۳۵۹۹۰۵۳۵۹۹۰۵۳۵۹۹۰۵////۷۷۷۷        ۴۶۱۹۲۵۴۶۱۹۲۵۴۶۱۹۲۵۴۶۱۹۲۵////۵۵۵۵        ۴۹۰۶۲۵۴۹۰۶۲۵۴۹۰۶۲۵۴۹۰۶۲۵////۰۰۰۰        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۱۷۳۵۶۴۱۷۳۵۶۴۱۷۳۵۶۴۱۷۳۵۶////۸۸۸۸    .................................................................................................  اصفهان 

        ۴۲۱۶۳۸۴۲۱۶۳۸۴۲۱۶۳۸۴۲۱۶۳۸////۱۱۱۱        ۴۵۲۸۱۶۴۵۲۸۱۶۴۵۲۸۱۶۴۵۲۸۱۶////۹۹۹۹        ۴۴۳۸۵۹۴۴۳۸۵۹۴۴۳۸۵۹۴۴۳۸۵۹////۶۶۶۶        ۲۵۶۷۳۰۲۵۶۷۳۰۲۵۶۷۳۰۲۵۶۷۳۰////۸۸۸۸        ۳۸۶۲۵۱۳۸۶۲۵۱۳۸۶۲۵۱۳۸۶۲۵۱////۵۵۵۵    ......................................................................................................   البرز

        ۳۳۱۲۵۰۳۳۱۲۵۰۳۳۱۲۵۰۳۳۱۲۵۰////۰۰۰۰        ۳۰۳۰۱۴۳۰۳۰۱۴۳۰۳۰۱۴۳۰۳۰۱۴////۲۲۲۲        ۳۱۳۳۵۶۳۱۳۳۵۶۳۱۳۳۵۶۳۱۳۳۵۶////۶۶۶۶        ۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۳////۶۶۶۶        ۳۳۲۲۵۸۳۳۲۲۵۸۳۳۲۲۵۸۳۳۲۲۵۸////۱۱۱۱    ....................................................................................................  ايالم  

        ۴۸۸۸۸۸۴۸۸۸۸۸۴۸۸۸۸۸۴۸۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۳۴۷۴۶۸۳۴۷۴۶۸۳۴۷۴۶۸۳۴۷۴۶۸////۴۴۴۴        ××××        ۳۴۰۳۲۲۳۴۰۳۲۲۳۴۰۳۲۲۳۴۰۳۲۲////۶۶۶۶        ××××    ..................................................................................................  بوشهر  

        ۴۶۳۷۰۱۴۶۳۷۰۱۴۶۳۷۰۱۴۶۳۷۰۱////۱۱۱۱        ۳۶۰۷۲۷۳۶۰۷۲۷۳۶۰۷۲۷۳۶۰۷۲۷////۸۸۸۸        ۴۲۰۳۵۵۴۲۰۳۵۵۴۲۰۳۵۵۴۲۰۳۵۵////۳۳۳۳        ۲۳۲۴۶۴۲۳۲۴۶۴۲۳۲۴۶۴۲۳۲۴۶۴////۵۵۵۵        ۳۹۰۶۵۸۳۹۰۶۵۸۳۹۰۶۵۸۳۹۰۶۵۸////۶۶۶۶    ..................................................................................................  تهران  

        ۳۵۶۱۸۴۳۵۶۱۸۴۳۵۶۱۸۴۳۵۶۱۸۴////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۲۵۸۱۲۴۲۵۸۱۲۴۲۵۸۱۲۴۲۵۸۱۲۴////۸۸۸۸        ۲۰۷۰۴۴۲۰۷۰۴۴۲۰۷۰۴۴۲۰۷۰۴۴////۲۲۲۲        ۲۱۱۷۵۵۲۱۱۷۵۵۲۱۱۷۵۵۲۱۱۷۵۵////۸۸۸۸        ۱۸۰۹۵۲۱۸۰۹۵۲۱۸۰۹۵۲۱۸۰۹۵۲////۴۴۴۴        ۲۱۰۰۹۷۲۱۰۰۹۷۲۱۰۰۹۷۲۱۰۰۹۷////۳۳۳۳     ....................................................................................  جنوبيخراسان 

        ۲۷۰۴۴۰۲۷۰۴۴۰۲۷۰۴۴۰۲۷۰۴۴۰////۱۱۱۱        ۲۴۷۱۳۱۲۴۷۱۳۱۲۴۷۱۳۱۲۴۷۱۳۱////۳۳۳۳        ۲۳۷۳۷۲۲۳۷۳۷۲۲۳۷۳۷۲۲۳۷۳۷۲////۰۰۰۰        ۱۷۶۳۸۷۱۷۶۳۸۷۱۷۶۳۸۷۱۷۶۳۸۷////۶۶۶۶        ۲۲۸۹۳۳۲۲۸۹۳۳۲۲۸۹۳۳۲۲۸۹۳۳////۱۱۱۱    ....................................................................................  رضويخراسان 

        ۴۰۴۰۵۹۴۰۴۰۵۹۴۰۴۰۵۹۴۰۴۰۵۹////۰۰۰۰        ۲۸۷۰۲۸۲۸۷۰۲۸۲۸۷۰۲۸۲۸۷۰۲۸////۴۴۴۴        ۳۴۵۸۹۶۳۴۵۸۹۶۳۴۵۸۹۶۳۴۵۸۹۶////۰۰۰۰        ۱۶۸۵۲۴۱۶۸۵۲۴۱۶۸۵۲۴۱۶۸۵۲۴////۴۴۴۴        ۳۰۰۰۹۱۳۰۰۰۹۱۳۰۰۰۹۱۳۰۰۰۹۱////۷۷۷۷    ....................................................................................  شماليخراسان 

        ۲۶۰۹۵۷۲۶۰۹۵۷۲۶۰۹۵۷۲۶۰۹۵۷////۴۴۴۴        ۲۴۱۰۳۱۲۴۱۰۳۱۲۴۱۰۳۱۲۴۱۰۳۱////۶۶۶۶        ۲۷۸۴۷۱۲۷۸۴۷۱۲۷۸۴۷۱۲۷۸۴۷۱////۷۷۷۷        ۱۷۳۰۱۲۱۷۳۰۱۲۱۷۳۰۱۲۱۷۳۰۱۲////۸۸۸۸        ۲۴۲۹۷۱۲۴۲۹۷۱۲۴۲۹۷۱۲۴۲۹۷۱////۴۴۴۴    ............................................................................................  خوزستان  

        ۴۷۱۶۲۳۴۷۱۶۲۳۴۷۱۶۲۳۴۷۱۶۲۳////۷۷۷۷        ××××        ۳۵۶۷۷۴۳۵۶۷۷۴۳۵۶۷۷۴۳۵۶۷۷۴////۲۲۲۲        ۴۵۴۰۵۶۴۵۴۰۵۶۴۵۴۰۵۶۴۵۴۰۵۶////۶۶۶۶        ۳۹۸۳۲۲۳۹۸۳۲۲۳۹۸۳۲۲۳۹۸۳۲۲////۹۹۹۹    ..................................................................................................  زنجان  

        ۳۰۲۹۹۷۳۰۲۹۹۷۳۰۲۹۹۷۳۰۲۹۹۷////۵۵۵۵        ۳۲۲۰۹۴۳۲۲۰۹۴۳۲۲۰۹۴۳۲۲۰۹۴////۵۵۵۵        ۳۰۷۳۴۰۳۰۷۳۴۰۳۰۷۳۴۰۳۰۷۳۴۰////۸۸۸۸        ۱۸۹۲۵۴۱۸۹۲۵۴۱۸۹۲۵۴۱۸۹۲۵۴////۴۴۴۴        ۲۹۹۹۳۳۲۹۹۹۳۳۲۹۹۹۳۳۲۹۹۹۳۳////۴۴۴۴    ................................................................................................  سمنان  

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰          .......................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۵۶۴۲۳۳۵۶۴۲۳۳۵۶۴۲۳۳۵۶۴۲۳////۷۷۷۷        ۳۲۶۱۸۱۳۲۶۱۸۱۳۲۶۱۸۱۳۲۶۱۸۱////۴۴۴۴        ۳۶۳۰۴۱۳۶۳۰۴۱۳۶۳۰۴۱۳۶۳۰۴۱////۸۸۸۸        ۲۹۱۷۸۰۲۹۱۷۸۰۲۹۱۷۸۰۲۹۱۷۸۰////۴۴۴۴        ۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹////۶۶۶۶    ..................................................................................................  فارس  

        ۳۸۰۴۶۷۳۸۰۴۶۷۳۸۰۴۶۷۳۸۰۴۶۷////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۳۹۲۳۳۵۳۹۲۳۳۵۳۹۲۳۳۵۳۹۲۳۳۵////۸۸۸۸        ۳۹۷۵۵۹۳۹۷۵۵۹۳۹۷۵۵۹۳۹۷۵۵۹////۵۵۵۵    ..................................................................................................  قزوين  

        ۳۹۶۰۲۷۳۹۶۰۲۷۳۹۶۰۲۷۳۹۶۰۲۷////۱۱۱۱        ۳۷۸۹۵۲۳۷۸۹۵۲۳۷۸۹۵۲۳۷۸۹۵۲////۲۲۲۲        ۳۸۹۹۹۷۳۸۹۹۹۷۳۸۹۹۹۷۳۸۹۹۹۷////۶۶۶۶        ۲۵۷۵۰۰۲۵۷۵۰۰۲۵۷۵۰۰۲۵۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۳۸۷۸۰۴۳۸۷۸۰۴۳۸۷۸۰۴۳۸۷۸۰۴////۲۲۲۲    ........................................................................................................  قم  

        ۳۳۶۹۵۶۳۳۶۹۵۶۳۳۶۹۵۶۳۳۶۹۵۶////۵۵۵۵        ××××        ۲۷۶۰۸۷۲۷۶۰۸۷۲۷۶۰۸۷۲۷۶۰۸۷////۰۰۰۰        ۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۱۱////۵۵۵۵        ۳۲۱۴۲۸۳۲۱۴۲۸۳۲۱۴۲۸۳۲۱۴۲۸////۶۶۶۶    ............................................................................................  كردستان  

        ۳۱۲۵۲۳۳۱۲۵۲۳۳۱۲۵۲۳۳۱۲۵۲۳////۵۵۵۵        ۳۰۸۴۳۱۳۰۸۴۳۱۳۰۸۴۳۱۳۰۸۴۳۱////۸۸۸۸        ۳۱۳۰۰۹۳۱۳۰۰۹۳۱۳۰۰۹۳۱۳۰۰۹////۲۲۲۲        ۲۷۳۰۳۹۲۷۳۰۳۹۲۷۳۰۳۹۲۷۳۰۳۹////۶۶۶۶        ۳۲۳۲۶۶۳۲۳۲۶۶۳۲۳۲۶۶۳۲۳۲۶۶////۲۲۲۲    .................................................................................................  كرمان  

        ۳۰۴۲۰۱۳۰۴۲۰۱۳۰۴۲۰۱۳۰۴۲۰۱////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۲۵۸۴۳۱۲۵۸۴۳۱۲۵۸۴۳۱۲۵۸۴۳۱////۹۹۹۹        ۲۶۴۹۱۳۲۶۴۹۱۳۲۶۴۹۱۳۲۶۴۹۱۳////۶۶۶۶    .............................................................................................  كرمانشاه  

        ۳۸۹۷۸۴۳۸۹۷۸۴۳۸۹۷۸۴۳۸۹۷۸۴////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰////۰۰۰۰    ......................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۲۲۰۹۶۷۲۲۰۹۶۷۲۲۰۹۶۷۲۲۰۹۶۷////۷۷۷۷        ۲۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۵۱۱۸۰۱۵۱۱۸۰۱۵۱۱۸۰۱۵۱۱۸۰////۰۰۰۰        ۱۸۲۸۰۷۱۸۲۸۰۷۱۸۲۸۰۷۱۸۲۸۰۷////۶۶۶۶    ...............................................................................................  گلستان  

        ۳۴۵۱۵۷۳۴۵۱۵۷۳۴۵۱۵۷۳۴۵۱۵۷////۵۵۵۵        ۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۵۰۸۷۱۶۵۰۸۷۱۶۵۰۸۷۱۶۵۰۸۷۱۶////۶۶۶۶        ۵۳۵۱۷۲۵۳۵۱۷۲۵۳۵۱۷۲۵۳۵۱۷۲////۶۶۶۶        ××××    ..................................................................................................  گيالن  
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        ۱۵۰۳۳۱۵۰۳۳۱۵۰۳۳۱۵۰۳۳////۱۱۱۱        ۱۴۸۴۱۱۴۸۴۱۱۴۸۴۱۱۴۸۴۱////۸۸۸۸        ۱۴۹۷۷۱۴۹۷۷۱۴۹۷۷۱۴۹۷۷////۰۰۰۰        ۱۴۹۲۴۱۴۹۲۴۱۴۹۲۴۱۴۹۲۴////۳۳۳۳        ۱۴۹۵۳۱۴۹۵۳۱۴۹۵۳۱۴۹۵۳////۹۹۹۹    .....................................................................................  مركزي  
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        ××××        ××××        ۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶////۷۷۷۷        ××××        ۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶۷۷۹۶////۷۷۷۷    .....................................................................................  همدان  

        ۱۵۲۲۸۱۵۲۲۸۱۵۲۲۸۱۵۲۲۸////۱۱۱۱        ۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰////۴۴۴۴        ۱۰۰۶۷۱۰۰۶۷۱۰۰۶۷۱۰۰۶۷////۲۲۲۲        ۸۵۴۶۸۵۴۶۸۵۴۶۸۵۴۶////۳۳۳۳        ۱۱۹۳۴۱۱۹۳۴۱۱۹۳۴۱۱۹۳۴////۶۶۶۶    ............................................................................................  يزد  

  



  1392در مناطق روستايي كشور  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  72

 

  )ريال(                                                                                     1392 سال ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم هلو در فصول و17

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۹۱۸۵۹۱۸۵۹۱۸۵۹۱۸۵////۴۴۴۴        ۲۰۸۱۶۲۰۸۱۶۲۰۸۱۶۲۰۸۱۶////۴۴۴۴        ۲۰۷۰۹۲۰۷۰۹۲۰۷۰۹۲۰۷۰۹////۶۶۶۶        ۱۹۱۳۶۱۹۱۳۶۱۹۱۳۶۱۹۱۳۶////۶۶۶۶    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۸۷۷۸۸۷۷۸۸۷۷۸۸۷۷۸////۳۳۳۳        ۲۸۲۳۳۲۸۲۳۳۲۸۲۳۳۲۸۲۳۳////۲۲۲۲        ××××        ۱۱۴۸۶۱۱۴۸۶۱۱۴۸۶۱۱۴۸۶////۳۳۳۳    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲////۴۴۴۴        ××××        ۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲۱۵۵۹۲////۴۴۴۴    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰////۸۸۸۸        ××××        ۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰۱۲۰۶۰////۸۸۸۸    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۱۶۰۷۷۱۶۰۷۷۱۶۰۷۷۱۶۰۷۷////۵۵۵۵        ××××        ۱۶۰۷۷۱۶۰۷۷۱۶۰۷۷۱۶۰۷۷////۵۵۵۵    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۲۷۲۰۹۲۷۲۰۹۲۷۲۰۹۲۷۲۰۹////۹۹۹۹        ۲۹۱۹۵۲۹۱۹۵۲۹۱۹۵۲۹۱۹۵////۸۸۸۸        ۲۷۶۱۱۲۷۶۱۱۲۷۶۱۱۲۷۶۱۱////۸۸۸۸    ...........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ۲۰۵۶۸۲۰۵۶۸۲۰۵۶۸۲۰۵۶۸////۹۹۹۹        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۶۳۸۲۵۶۳۸۲۵۶۳۸۲۵۶۳۸////۸۸۸۸    .........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ۲۲۶۱۹۲۲۶۱۹۲۲۶۱۹۲۲۶۱۹////۲۲۲۲        ۲۹۸۹۹۲۹۸۹۹۲۹۸۹۹۲۹۸۹۹////۵۵۵۵        ۲۲۶۳۱۲۲۶۳۱۲۲۶۳۱۲۲۶۳۱////۶۶۶۶    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۱۸۸۲۷۱۸۸۲۷۱۸۸۲۷۱۸۸۲۷////۷۷۷۷        ۱۵۹۶۵۱۵۹۶۵۱۵۹۶۵۱۵۹۶۵////۴۴۴۴        ××××        ۱۷۰۵۴۱۷۰۵۴۱۷۰۵۴۱۷۰۵۴////۶۶۶۶    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

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

        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ۲۸۵۲۳۲۸۵۲۳۲۸۵۲۳۲۸۵۲۳////۸۸۸۸        ۲۰۴۰۹۲۰۴۰۹۲۰۴۰۹۲۰۴۰۹////۷۷۷۷        ۲۸۳۰۳۲۸۳۰۳۲۸۳۰۳۲۸۳۰۳////۲۲۲۲    .........................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ××××        ۱۵۵۴۷۱۵۵۴۷۱۵۵۴۷۱۵۵۴۷////۴۴۴۴        ۱۵۶۵۵۱۵۶۵۵۱۵۶۵۵۱۵۶۵۵////۰۰۰۰        ۱۵۵۶۴۱۵۵۶۴۱۵۵۶۴۱۵۵۶۴////۳۳۳۳    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۲۱۰۱۱۲۱۰۱۱۲۱۰۱۱۲۱۰۱۱////۶۶۶۶        ۲۳۱۷۸۲۳۱۷۸۲۳۱۷۸۲۳۱۷۸////۶۶۶۶        ۲۱۵۴۱۲۱۵۴۱۲۱۵۴۱۲۱۵۴۱////۵۵۵۵    .....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۱۴۳۷۹۱۴۳۷۹۱۴۳۷۹۱۴۳۷۹////۷۷۷۷        ۱۰۱۰۹۱۰۱۰۹۱۰۱۰۹۱۰۱۰۹////۵۵۵۵        ۱۲۷۱۰۱۲۷۱۰۱۲۷۱۰۱۲۷۱۰////۳۳۳۳    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۱۳۸۲۸۱۳۸۲۸۱۳۸۲۸۱۳۸۲۸////۷۷۷۷        ××××        ۱۳۸۲۸۱۳۸۲۸۱۳۸۲۸۱۳۸۲۸////۷۷۷۷    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۶۱۵۲۱۶۱۵۲۱۶۱۵۲۱۶۱۵۲////۲۲۲۲        ××××        ۱۶۱۵۲۱۶۱۵۲۱۶۱۵۲۱۶۱۵۲////۲۲۲۲    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۱۹۲۹۱۱۹۲۹۱۱۹۲۹۱۱۹۲۹۱////۴۴۴۴        ××××        ۱۹۲۹۱۱۹۲۹۱۱۹۲۹۱۱۹۲۹۱////۴۴۴۴    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۱۷۰۸۳۱۷۰۸۳۱۷۰۸۳۱۷۰۸۳////۳۳۳۳        ۱۲۲۷۱۱۲۲۷۱۱۲۲۷۱۱۲۲۷۱////۶۶۶۶        ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۴۹۰۲۱۴۹۰۲۱۴۹۰۲۱۴۹۰۲////۷۷۷۷    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۱۴۲۰۴۱۴۲۰۴۱۴۲۰۴۱۴۲۰۴////۵۵۵۵        ۲۳۵۴۰۲۳۵۴۰۲۳۵۴۰۲۳۵۴۰////۷۷۷۷        ۱۷۹۱۵۱۷۹۱۵۱۷۹۱۵۱۷۹۱۵////۶۶۶۶    ....................................................................................  گلستان  

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

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

        ××××        ××××        ۲۰۳۶۵۲۰۳۶۵۲۰۳۶۵۲۰۳۶۵////۴۴۴۴        ××××        ۲۰۳۶۵۲۰۳۶۵۲۰۳۶۵۲۰۳۶۵////۴۴۴۴    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱////۱۱۱۱        ××××        ۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱////۱۱۱۱    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲////۱۱۱۱        ××××        ۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲۱۳۹۵۲////۱۱۱۱    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۲۴۰۶۸۲۴۰۶۸۲۴۰۶۸۲۴۰۶۸////۲۲۲۲        ۲۱۰۶۲۲۱۰۶۲۲۱۰۶۲۲۱۰۶۲////۶۶۶۶        ۲۳۳۸۵۲۳۳۸۵۲۳۳۸۵۲۳۳۸۵////۱۱۱۱    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۱۲۹۳۱۱۲۹۳۱۱۲۹۳۱۱۲۹۳۱////۲۲۲۲        ۹۳۸۱۹۳۸۱۹۳۸۱۹۳۸۱////۴۴۴۴        ۳۳۰۲۷۳۳۰۲۷۳۳۰۲۷۳۳۰۲۷////۲۲۲۲        ۱۰۲۹۰۱۰۲۹۰۱۰۲۹۰۱۰۲۹۰////۴۴۴۴    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۱۲۶۶۳۱۲۶۶۳۱۲۶۶۳۱۲۶۶۳////۳۳۳۳        ۱۳۲۸۵۱۳۲۸۵۱۳۲۸۵۱۳۲۸۵////۲۲۲۲        ××××        ۱۳۰۳۹۱۳۰۳۹۱۳۰۳۹۱۳۰۳۹////۹۹۹۹    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۲۱۸۷۱۲۱۸۷۱۲۱۸۷۱۲۱۸۷////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۱۸۷۱۲۱۸۷۱۲۱۸۷۱۲۱۸۷////۰۰۰۰    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۲۲۷۶۸۲۲۷۶۸۲۲۷۶۸۲۲۷۶۸////۲۲۲۲        ××××        ۲۲۷۶۸۲۲۷۶۸۲۲۷۶۸۲۲۷۶۸////۲۲۲۲    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۱۰۰۹۸۱۰۰۹۸۱۰۰۹۸۱۰۰۹۸////۲۲۲۲        ××××        ۱۰۰۹۸۱۰۰۹۸۱۰۰۹۸۱۰۰۹۸////۲۲۲۲    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۱۵۹۰۸۱۵۹۰۸۱۵۹۰۸۱۵۹۰۸////۷۷۷۷        ××××        ۱۵۹۰۸۱۵۹۰۸۱۵۹۰۸۱۵۹۰۸////۷۷۷۷    ...........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ۱۷۲۳۳۱۷۲۳۳۱۷۲۳۳۱۷۲۳۳////۳۳۳۳        ××××        ۱۷۲۳۳۱۷۲۳۳۱۷۲۳۳۱۷۲۳۳////۳۳۳۳    .........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ۲۳۲۷۵۲۳۲۷۵۲۳۲۷۵۲۳۲۷۵////۹۹۹۹        ××××        ۲۳۲۷۵۲۳۲۷۵۲۳۲۷۵۲۳۲۷۵////۹۹۹۹    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۹۸۲۷۹۸۲۷۹۸۲۷۹۸۲۷////۷۷۷۷        ۹۱۵۸۹۱۵۸۹۱۵۸۹۱۵۸////۷۷۷۷        ××××        ۹۷۰۴۹۷۰۴۹۷۰۴۹۷۰۴////۸۸۸۸    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۸۹۲۵۸۹۲۵۸۹۲۵۸۹۲۵////۹۹۹۹        ××××        ۸۹۲۵۸۹۲۵۸۹۲۵۸۹۲۵////۹۹۹۹     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۱۰۲۸۹۱۰۲۸۹۱۰۲۸۹۱۰۲۸۹////۸۸۸۸        ××××        ۱۰۲۸۹۱۰۲۸۹۱۰۲۸۹۱۰۲۸۹////۸۸۸۸    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ۱۴۵۴۹۱۴۵۴۹۱۴۵۴۹۱۴۵۴۹////۵۵۵۵        ۱۵۴۶۴۱۵۴۶۴۱۵۴۶۴۱۵۴۶۴////۱۱۱۱        ××××        ۱۵۰۲۳۱۵۰۲۳۱۵۰۲۳۱۵۰۲۳////۷۷۷۷    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۱۰۲۱۷۱۰۲۱۷۱۰۲۱۷۱۰۲۱۷////۷۷۷۷        ۱۱۰۰۲۱۱۰۰۲۱۱۰۰۲۱۱۰۰۲////۶۶۶۶        ××××        ۱۰۶۷۸۱۰۶۷۸۱۰۶۷۸۱۰۶۷۸////۳۳۳۳    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ۲۰۱۸۳۲۰۱۸۳۲۰۱۸۳۲۰۱۸۳////۳۳۳۳        ۲۹۵۸۳۲۹۵۸۳۲۹۵۸۳۲۹۵۸۳////۳۳۳۳        ۲۰۴۶۲۲۰۴۶۲۲۰۴۶۲۲۰۴۶۲////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ××××        ۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳////۶۶۶۶        ××××        ۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳////۶۶۶۶    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۱۳۲۴۱۱۳۲۴۱۱۳۲۴۱۱۳۲۴۱////۷۷۷۷        ۱۲۵۵۷۱۲۵۵۷۱۲۵۵۷۱۲۵۵۷////۷۷۷۷        ××××        ۱۳۱۳۲۱۳۱۳۲۱۳۱۳۲۱۳۱۳۲////۵۵۵۵    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۲۲۱۵۱۲۲۱۵۱۲۲۱۵۱۲۲۱۵////۷۷۷۷        ××××        ۱۲۲۱۵۱۲۲۱۵۱۲۲۱۵۱۲۲۱۵////۷۷۷۷    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۱۸۱۱۵۱۸۱۱۵۱۸۱۱۵۱۸۱۱۵////۸۸۸۸        ۱۴۲۰۳۱۴۲۰۳۱۴۲۰۳۱۴۲۰۳////۴۴۴۴        ××××        ۱۵۰۴۹۱۵۰۴۹۱۵۰۴۹۱۵۰۴۹////۱۱۱۱    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۱۰۵۸۳۱۰۵۸۳۱۰۵۸۳۱۰۵۸۳////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۵۸۳۱۰۵۸۳۱۰۵۸۳۱۰۵۸۳////۰۰۰۰    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۱۲۴۱۱۱۲۴۱۱۱۲۴۱۱۱۲۴۱۱////۳۳۳۳        ۱۲۹۲۴۱۲۹۲۴۱۲۹۲۴۱۲۹۲۴////۵۵۵۵        ××××        ۱۲۶۴۷۱۲۶۴۷۱۲۶۴۷۱۲۶۴۷////۸۸۸۸    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۶۹۴۸۶۹۴۸۶۹۴۸۶۹۴۸////۷۷۷۷        ۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۷۳۲۷۷۳۲۷۷۳۲۷۷۳۲////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸////۸۸۸۸        ۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸////۸۸۸۸    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                                      1392 سال درختي در فصول و ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 21

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۱۳۸۱۲۱۳۸۱۲۱۳۸۱۲۱۳۸۱۲////۳۳۳۳        ۱۵۸۸۱۱۵۸۸۱۱۵۸۸۱۱۵۸۸۱////۴۴۴۴        ۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵////۷۷۷۷        ۱۴۶۸۰۱۴۶۸۰۱۴۶۸۰۱۴۶۸۰////۳۳۳۳    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۱۱۵۰۴۱۱۵۰۴۱۱۵۰۴۱۱۵۰۴////۹۹۹۹        ۱۷۵۹۳۱۷۵۹۳۱۷۵۹۳۱۷۵۹۳////۹۹۹۹        ××××        ۱۳۰۵۰۱۳۰۵۰۱۳۰۵۰۱۳۰۵۰////۵۵۵۵    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۱۲۶۷۹۱۲۶۷۹۱۲۶۷۹۱۲۶۷۹////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۲۶۷۹۱۲۶۷۹۱۲۶۷۹۱۲۶۷۹////۴۴۴۴    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۱۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱۲۹۶۲۱۲۹۶۲////۷۷۷۷        ۱۱۵۴۷۱۱۵۴۷۱۱۵۴۷۱۱۵۴۷////۴۴۴۴        ××××        ۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱////۲۲۲۲    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۳۹۸۳۱۳۹۸۳۱۳۹۸۳۱۳۹۸۳////۸۸۸۸        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۴۱۳۴۱۴۱۳۴۱۴۱۳۴۱۴۱۳۴////۸۸۸۸    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۲۲۱۰۵۲۲۱۰۵۲۲۱۰۵۲۲۱۰۵////۳۳۳۳        ۱۸۱۹۴۱۸۱۹۴۱۸۱۹۴۱۸۱۹۴////۵۵۵۵        ۲۱۴۷۷۲۱۴۷۷۲۱۴۷۷۲۱۴۷۷////۶۶۶۶        ۱۹۸۱۳۱۹۸۱۳۱۹۸۱۳۱۹۸۱۳////۰۰۰۰    ...........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۱۵۰۰۴۱۵۰۰۴۱۵۰۰۴۱۵۰۰۴////۸۸۸۸        ۱۷۶۸۲۱۷۶۸۲۱۷۶۸۲۱۷۶۸۲////۹۹۹۹        ××××        ۱۵۴۳۴۱۵۴۳۴۱۵۴۳۴۱۵۴۳۴////۸۸۸۸    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۱۳۳۲۴۱۳۳۲۴۱۳۳۲۴۱۳۳۲۴////۷۷۷۷        ۱۲۷۷۷۱۲۷۷۷۱۲۷۷۷۱۲۷۷۷////۸۸۸۸        ××××        ۱۳۳۰۴۱۳۳۰۴۱۳۳۰۴۱۳۳۰۴////۲۲۲۲    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

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

        ××××        ۱۰۵۶۴۱۰۵۶۴۱۰۵۶۴۱۰۵۶۴////۲۲۲۲        ۱۳۲۰۳۱۳۲۰۳۱۳۲۰۳۱۳۲۰۳////۷۷۷۷        ××××        ۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱////۳۳۳۳    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۱۲۶۰۳۱۲۶۰۳۱۲۶۰۳۱۲۶۰۳////۲۲۲۲        ۱۵۰۵۴۱۵۰۵۴۱۵۰۵۴۱۵۰۵۴////۹۹۹۹        ××××        ۱۲۷۵۰۱۲۷۵۰۱۲۷۵۰۱۲۷۵۰////۰۰۰۰    .........................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ۱۶۷۲۶۱۶۷۲۶۱۶۷۲۶۱۶۷۲۶////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۱۶۷۲۶۱۶۷۲۶۱۶۷۲۶۱۶۷۲۶////۵۵۵۵    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۱۳۲۹۲۱۳۲۹۲۱۳۲۹۲۱۳۲۹۲////۱۱۱۱        ۱۸۷۰۲۱۸۷۰۲۱۸۷۰۲۱۸۷۰۲////۷۷۷۷        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۶۷۰۱۶۶۷۰۱۶۶۷۰۱۶۶۷۰////۹۹۹۹    .....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ۱۲۹۷۰۱۲۹۷۰۱۲۹۷۰۱۲۹۷۰////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۲۹۷۰۱۲۹۷۰۱۲۹۷۰۱۲۹۷۰////۴۴۴۴    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۱۵۲۳۸۱۵۲۳۸۱۵۲۳۸۱۵۲۳۸////۴۴۴۴        ۱۵۹۲۰۱۵۹۲۰۱۵۹۲۰۱۵۹۲۰////۲۲۲۲        ××××        ۱۵۹۰۰۱۵۹۰۰۱۵۹۰۰۱۵۹۰۰////۳۳۳۳    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۱۷۶۰۷۱۷۶۰۷۱۷۶۰۷۱۷۶۰۷////۹۹۹۹        ۳۱۶۶۶۳۱۶۶۶۳۱۶۶۶۳۱۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۸۸۴۴۱۸۸۴۴۱۸۸۴۴۱۸۸۴۴////۲۲۲۲    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۱۱۹۱۵۱۱۹۱۵۱۱۹۱۵۱۱۹۱۵////۵۵۵۵        ۱۲۱۰۹۱۲۱۰۹۱۲۱۰۹۱۲۱۰۹////۹۹۹۹        ××××        ۱۱۹۶۲۱۱۹۶۲۱۱۹۶۲۱۱۹۶۲////۴۴۴۴    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۱۲۱۱۷۱۲۱۱۷۱۲۱۱۷۱۲۱////۲۲۲۲        ۲۱۷۸۷۲۱۷۸۷۲۱۷۸۷۲۱۷۸۷////۱۱۱۱        ۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴////۳۳۳۳    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۱۰۰۸۲۱۰۰۸۲۱۰۰۸۲۱۰۰۸۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۰۸۲۱۰۰۸۲۱۰۰۸۲۱۰۰۸۲////۰۰۰۰    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۱۴۵۵۶۱۴۵۵۶۱۴۵۵۶۱۴۵۵۶////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۴۵۵۶۱۴۵۵۶۱۴۵۵۶۱۴۵۵۶////۸۸۸۸    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

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

        ××××        ۱۰۱۵۸۱۰۱۵۸۱۰۱۵۸۱۰۱۵۸////۳۳۳۳        ۱۴۸۵۱۱۴۸۵۱۱۴۸۵۱۱۴۸۵۱////۹۹۹۹        ××××        ۱۰۲۶۷۱۰۲۶۷۱۰۲۶۷۱۰۲۶۷////۱۱۱۱    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۶۷۹۷۶۷۹۷۶۷۹۷۶۷۹۷////۶۶۶۶        ۱۵۵۱۴۱۵۵۱۴۱۵۵۱۴۱۵۵۱۴////۷۷۷۷        ××××        ۱۰۶۹۷۱۰۶۹۷۱۰۶۹۷۱۰۶۹۷////۴۴۴۴    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۸۰۴۴۸۰۴۴۸۰۴۴۸۰۴۴////۸۸۸۸        ۸۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷////۹۹۹۹        ××××        ۸۵۲۳۸۵۲۳۸۵۲۳۸۵۲۳////۱۱۱۱    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                    1392 سال در فصول و) بدون پوست سبز(كيلوگرم بادام ـ متوسط قيمت فروش يك 22

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۱۰۵۶۷۰۱۰۵۶۷۰۱۰۵۶۷۰۱۰۵۶۷۰////۴۴۴۴        ۷۲۲۶۱۷۲۲۶۱۷۲۲۶۱۷۲۲۶۱////۴۴۴۴        ××××        ۹۴۱۱۹۹۴۱۱۹۹۴۱۱۹۹۴۱۱۹////۸۸۸۸    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۱۰۹۰۱۱۱۰۹۰۱۱۱۰۹۰۱۱۱۰۹۰۱۱////۵۵۵۵        ۱۰۱۷۴۷۱۰۱۷۴۷۱۰۱۷۴۷۱۰۱۷۴۷////۶۶۶۶        ××××        ۱۰۷۷۰۴۱۰۷۷۰۴۱۰۷۷۰۴۱۰۷۷۰۴////۴۴۴۴    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

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

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

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

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

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

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

        ××××        ۱۰۳۴۳۴۱۰۳۴۳۴۱۰۳۴۳۴۱۰۳۴۳۴////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۱۰۳۴۳۴۱۰۳۴۳۴۱۰۳۴۳۴۱۰۳۴۳۴////۳۳۳۳    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۶۳۴۶۱۶۳۴۶۱۶۳۴۶۱۶۳۴۶۱////۵۵۵۵        ××××        ۶۳۴۶۱۶۳۴۶۱۶۳۴۶۱۶۳۴۶۱////۵۵۵۵     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۶۷۵۰۰۶۷۵۰۰۶۷۵۰۰۶۷۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۶۷۵۰۰۶۷۵۰۰۶۷۵۰۰۶۷۵۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ۵۴۷۱۷۵۴۷۱۷۵۴۷۱۷۵۴۷۱۷////۶۶۶۶        ××××        ۵۴۷۱۷۵۴۷۱۷۵۴۷۱۷۵۴۷۱۷////۶۶۶۶    .........................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ××××        ۶۹۱۵۵۶۹۱۵۵۶۹۱۵۵۶۹۱۵۵////۱۱۱۱        ××××        ۶۹۱۵۵۶۹۱۵۵۶۹۱۵۵۶۹۱۵۵////۱۱۱۱    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۱۲۰۵۵۵۱۲۰۵۵۵۱۲۰۵۵۵۱۲۰۵۵۵////۶۶۶۶        ××××        ۱۲۰۵۵۵۱۲۰۵۵۵۱۲۰۵۵۵۱۲۰۵۵۵////۶۶۶۶    .....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۷۲۵۰۰۷۲۵۰۰۷۲۵۰۰۷۲۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۲۵۰۰۷۲۵۰۰۷۲۵۰۰۷۲۵۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  فارس  

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

        ××××        ××××        ۳۶۷۳۸۳۶۷۳۸۳۶۷۳۸۳۶۷۳۸////۶۶۶۶        ××××        ۳۶۷۳۸۳۶۷۳۸۳۶۷۳۸۳۶۷۳۸////۶۶۶۶    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۵۳۴۷۸۵۳۴۷۸۵۳۴۷۸۵۳۴۷۸////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۵۳۴۷۸۵۳۴۷۸۵۳۴۷۸۵۳۴۷۸////۳۳۳۳    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۵۴۹۷۷۵۴۹۷۷۵۴۹۷۷۵۴۹۷۷////۳۳۳۳        ××××        ۵۴۹۷۷۵۴۹۷۷۵۴۹۷۷۵۴۹۷۷////۳۳۳۳    ......................................................................................  كرمان  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        ××××        ۱۷۵۹۵۹۱۷۵۹۵۹۱۷۵۹۵۹۱۷۵۹۵۹////۵۵۵۵        ۱۲۲۱۵۱۱۲۲۱۵۱۱۲۲۱۵۱۱۲۲۱۵۱////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۵۵۴۰۱۵۵۵۴۰۱۵۵۵۴۰۱۵۵۵۴۰////۳۳۳۳    .........................................................  كل كشور          

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

        ××××        ۱۴۷۴۰۴۱۴۷۴۰۴۱۴۷۴۰۴۱۴۷۴۰۴////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۴۷۴۰۴۱۴۷۴۰۴۱۴۷۴۰۴۱۴۷۴۰۴////۰۰۰۰    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۱۴۱۹۰۴۱۴۱۹۰۴۱۴۱۹۰۴۱۴۱۹۰۴////۸۸۸۸        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۴۹۲۳۰۱۴۹۲۳۰۱۴۹۲۳۰۱۴۹۲۳۰////۸۸۸۸    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ......................................................................................  اصفهان 
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        ۷۴۸۳۷۴۸۳۷۴۸۳۷۴۸۳////۴۴۴۴        ۱۲۱۰۳۱۲۱۰۳۱۲۱۰۳۱۲۱۰۳////۰۰۰۰        ××××        ۲۲۴۱۹۲۲۴۱۹۲۲۴۱۹۲۲۴۱۹////۹۹۹۹        ۱۰۶۲۰۱۰۶۲۰۱۰۶۲۰۱۰۶۲۰////۲۲۲۲     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۴۱۲۸۴۱۲۸۴۱۲۸۴۱۲۸////۱۱۱۱        ۷۴۱۶۷۴۱۶۷۴۱۶۷۴۱۶////۱۱۱۱        ××××        ۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷۳////۸۸۸۸    .....................................................................................  همدان  

        ۱۷۰۰۰۱۷۰۰۰۱۷۰۰۰۱۷۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۵۰۸۱۱۵۰۸۱۱۵۰۸۱۱۵۰۸////۹۹۹۹        ۱۱۵۲۷۱۱۵۲۷۱۱۵۲۷۱۱۵۲۷////۹۹۹۹        ۱۵۴۷۰۱۵۴۷۰۱۵۴۷۰۱۵۴۷۰////۰۰۰۰        ۱۳۲۳۳۱۳۲۳۳۱۳۲۳۳۱۳۲۳۳////۰۰۰۰    ............................................................................................  يزد  

  



  1392در مناطق روستايي كشور  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  84

 

  )ريال(                                                                             1392 سال فصول وـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در 29

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۸۲۲۵۸۲۲۵۸۲۲۵۸۲۲۵////۵۵۵۵        ۵۰۴۷۵۰۴۷۵۰۴۷۵۰۴۷////۸۸۸۸        ۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹////۹۹۹۹        ۳۰۹۹۳۰۹۹۳۰۹۹۳۰۹۹////۶۶۶۶        ۶۱۶۹۶۱۶۹۶۱۶۹۶۱۶۹////۳۳۳۳    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴////۱۱۱۱        ××××        ۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴////۱۱۱۱    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ××××        ۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴////۳۳۳۳        ××××        ۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴۱۰۷۱۴////۳۳۳۳    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۳۵۰۰۳۵۰۰۳۵۰۰۳۵۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۰۳۴۸۰۳۴۸۰۳۴۸۰۳////۶۶۶۶        ××××        ۴۶۲۳۴۶۲۳۴۶۲۳۴۶۲۳////۱۱۱۱    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۷۰۹۸۷۰۹۸۷۰۹۸۷۰۹۸////۳۳۳۳        ××××        ۷۰۹۸۷۰۹۸۷۰۹۸۷۰۹۸////۳۳۳۳    ...........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ۸۳۴۱۸۳۴۱۸۳۴۱۸۳۴۱////۴۴۴۴        ××××        ۸۳۴۱۸۳۴۱۸۳۴۱۸۳۴۱////۴۴۴۴    .........................................................................................  ايالم  

        ۱۱۵۰۰۱۱۵۰۰۱۱۵۰۰۱۱۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۱۱۵۰۰۱۱۵۰۰۱۱۵۰۰۱۱۵۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۵۷۶۵۵۷۶۵۵۷۶۵۵۷۶۵////۳۳۳۳        ۵۳۰۰۵۳۰۰۵۳۰۰۵۳۰۰////۰۰۰۰        ۷۱۲۴۷۱۲۴۷۱۲۴۷۱۲۴////۹۹۹۹        ۵۵۸۸۵۵۸۸۵۵۸۸۵۵۸۸////۶۶۶۶    .......................................................................................  تهران  

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

        ××××        ××××        ۷۲۷۷۷۲۷۷۷۲۷۷۷۲۷۷////۸۸۸۸        ××××        ۷۲۷۷۷۲۷۷۷۲۷۷۷۲۷۷////۸۸۸۸     .........................................................................  جنوبيخراسان 

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

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

        ××××        ۵۳۵۶۵۳۵۶۵۳۵۶۵۳۵۶////۶۶۶۶        ۴۸۰۰۴۸۰۰۴۸۰۰۴۸۰۰////۲۲۲۲        ۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴////۹۹۹۹        ۵۲۸۸۵۲۸۸۵۲۸۸۵۲۸۸////۷۷۷۷    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ۵۳۵۵۵۳۵۵۵۳۵۵۵۳۵۵////۲۲۲۲        ××××        ۵۳۵۵۵۳۵۵۵۳۵۵۵۳۵۵////۲۲۲۲    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۶۴۵۵۶۴۵۵۶۴۵۵۶۴۵۵////۹۹۹۹        ××××        ۶۴۵۵۶۴۵۵۶۴۵۵۶۴۵۵////۹۹۹۹    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۹۷۳۵۹۷۳۵۹۷۳۵۹۷۳۵////۸۸۸۸        ۸۵۴۰۸۵۴۰۸۵۴۰۸۵۴۰////۱۱۱۱        ۸۸۹۲۸۸۹۲۸۸۹۲۸۸۹۲////۲۲۲۲        ۹۱۴۱۹۱۴۱۹۱۴۱۹۱۴۱////۷۷۷۷          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ××××        ۴۷۸۹۴۷۸۹۴۷۸۹۴۷۸۹////۷۷۷۷        ۶۸۴۲۶۸۴۲۶۸۴۲۶۸۴۲////۱۱۱۱        ۵۰۰۶۵۰۰۶۵۰۰۶۵۰۰۶////۹۹۹۹    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۶۲۸۶۶۲۸۶۶۲۸۶۶۲۸۶////۱۱۱۱        ××××        ۶۲۸۶۶۲۸۶۶۲۸۶۶۲۸۶////۱۱۱۱    .......................................................................................  قزوين  

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

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

        ۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۶۹۶۶۶۹۶۶۶۹۶۶۶۹۶۶////۵۵۵۵        ۹۹۵۷۹۹۵۷۹۹۵۷۹۹۵۷////۸۸۸۸    ......................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۶۹۶۲۶۹۶۲۶۹۶۲۶۹۶۲////۵۵۵۵        ۶۶۳۱۶۶۳۱۶۶۳۱۶۶۳۱////۱۱۱۱    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۵۶۱۱۵۶۱۱۵۶۱۱۵۶۱۱////۷۷۷۷        ××××        ۵۶۱۱۵۶۱۱۵۶۱۱۵۶۱۱////۷۷۷۷    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۱۰۳۶۱۱۰۳۶۱۱۰۳۶۱۱۰۳۶۱////۱۱۱۱        ××××        ۱۰۳۶۱۱۰۳۶۱۱۰۳۶۱۱۰۳۶۱////۱۱۱۱    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ۷۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵////۳۳۳۳        ××××        ۷۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵////۳۳۳۳    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ۹۵۷۵۹۵۷۵۹۵۷۵۹۵۷۵////۳۳۳۳        ××××        ۹۵۷۵۹۵۷۵۹۵۷۵۹۵۷۵////۳۳۳۳    ..................................................................................  مازندران  

        ۲۱۶۶۶۲۱۶۶۶۲۱۶۶۶۲۱۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۲۹۷۶۱۲۹۷۶۱۲۹۷۶۱۲۹۷۶////۸۸۸۸        ××××        ۱۷۶۴۰۱۷۶۴۰۱۷۶۴۰۱۷۶۴۰////۴۴۴۴    .....................................................................................  مركزي  

        ۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵////۹۹۹۹        ۳۴۶۶۳۴۶۶۳۴۶۶۳۴۶۶////۹۹۹۹        ××××        ۲۲۳۹۲۲۳۹۲۲۳۹۲۲۳۹////۶۶۶۶        ۶۲۳۱۶۲۳۱۶۲۳۱۶۲۳۱////۸۸۸۸   ..................................................................................  هرمزگان  

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

        ××××        ۵۶۰۰۵۶۰۰۵۶۰۰۵۶۰۰////۵۵۵۵        ۵۹۵۹۵۹۵۹۵۹۵۹۵۹۵۹////۹۹۹۹        ۹۷۵۴۹۷۵۴۹۷۵۴۹۷۵۴////۲۲۲۲        ۶۳۵۸۶۳۵۸۶۳۵۸۶۳۵۸////۰۰۰۰    ............................................................................................  يزد  

  



  85  1392در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                     1392 سال و در فصول) با موم(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم عسل 30

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۲۰۰۷۱۲۲۰۰۷۱۲۲۰۰۷۱۲۲۰۰۷۱۲////۴۴۴۴        ۲۳۷۵۲۴۲۳۷۵۲۴۲۳۷۵۲۴۲۳۷۵۲۴////۴۴۴۴        ۱۹۴۲۲۶۱۹۴۲۲۶۱۹۴۲۲۶۱۹۴۲۲۶////۷۷۷۷        ۲۱۴۲۳۷۲۱۴۲۳۷۲۱۴۲۳۷۲۱۴۲۳۷////۴۴۴۴    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۲۳۰۶۱۹۲۳۰۶۱۹۲۳۰۶۱۹۲۳۰۶۱۹////۰۰۰۰        ۲۲۰۵۸۸۲۲۰۵۸۸۲۲۰۵۸۸۲۲۰۵۸۸////۲۲۲۲        ××××        ۲۲۹۱۴۳۲۲۹۱۴۳۲۲۹۱۴۳۲۲۹۱۴۳////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ۱۴۲۱۹۸۱۴۲۱۹۸۱۴۲۱۹۸۱۴۲۱۹۸////۷۷۷۷        ۱۳۶۴۹۴۱۳۶۴۹۴۱۳۶۴۹۴۱۳۶۴۹۴////۷۷۷۷        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۳۹۱۹۸۱۳۹۱۹۸۱۳۹۱۹۸۱۳۹۱۹۸////۵۵۵۵    ......................................................................................  اردبيل  

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

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

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

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

        ××××        ××××        ۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۵۱۷۷۱۹۵۱۷۷۱۹۵۱۷۷۱۹۵۱۷۷////۷۷۷۷    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳۲۱۳۳۳۳////۳۳۳۳     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۲۰۰۲۲۱۲۰۰۲۲۱۲۰۰۲۲۱۲۰۰۲۲۱////۲۲۲۲        ××××        ۲۰۰۲۲۱۲۰۰۲۲۱۲۰۰۲۲۱۲۰۰۲۲۱////۲۲۲۲    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ۳۰۱۶۶۶۳۰۱۶۶۶۳۰۱۶۶۶۳۰۱۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۳۰۱۶۶۶۳۰۱۶۶۶۳۰۱۶۶۶۳۰۱۶۶۶////۷۷۷۷    .........................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ××××        ۲۴۵۱۸۹۲۴۵۱۸۹۲۴۵۱۸۹۲۴۵۱۸۹////۶۶۶۶        ××××        ۲۴۵۱۸۹۲۴۵۱۸۹۲۴۵۱۸۹۲۴۵۱۸۹////۶۶۶۶    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۱۶۱۰۲۰۱۶۱۰۲۰۱۶۱۰۲۰۱۶۱۰۲۰////۱۱۱۱        ۱۶۰۸۹۱۱۶۰۸۹۱۱۶۰۸۹۱۱۶۰۸۹۱////۱۱۱۱        ۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۶۳۲۲۳۱۶۳۲۲۳۱۶۳۲۲۳۱۶۳۲۲۳////۱۱۱۱    .....................................................................................  سمنان  

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

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

        ××××        ۳۶۴۸۶۴۳۶۴۸۶۴۳۶۴۸۶۴۳۶۴۸۶۴////۹۹۹۹        ۲۹۴۷۴۷۲۹۴۷۴۷۲۹۴۷۴۷۲۹۴۷۴۷////۵۵۵۵        ××××        ۳۱۳۸۲۳۳۱۳۸۲۳۳۱۳۸۲۳۳۱۳۸۲۳////۵۵۵۵    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۵۶۹۶۹۱۵۶۹۶۹۱۵۶۹۶۹۱۵۶۹۶۹////۷۷۷۷        ××××        ۱۵۶۹۶۹۱۵۶۹۶۹۱۵۶۹۶۹۱۵۶۹۶۹////۷۷۷۷    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۳۳۷۳۶۸۳۳۷۳۶۸۳۳۷۳۶۸۳۳۷۳۶۸////۴۴۴۴        ۳۵۱۸۵۱۳۵۱۸۵۱۳۵۱۸۵۱۳۵۱۸۵۱////۹۹۹۹        ××××        ۳۴۲۰۲۳۳۴۲۰۲۳۳۴۲۰۲۳۳۴۲۰۲۳////۸۸۸۸    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۲۴۲۳۹۴۲۴۲۳۹۴۲۴۲۳۹۴۲۴۲۳۹۴////۸۸۸۸        ××××        ۲۴۲۳۹۴۲۴۲۳۹۴۲۴۲۳۹۴۲۴۲۳۹۴////۸۸۸۸    ......................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۲۷۲۲۲۲۲۷۲۲۲۲۲۷۲۲۲۲۲۷۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۲۴۸۶۴۰۲۴۸۶۴۰۲۴۸۶۴۰۲۴۸۶۴۰////۸۸۸۸        ۲۴۹۴۳۷۲۴۹۴۳۷۲۴۹۴۳۷۲۴۹۴۳۷////۱۱۱۱    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۱۹۰۶۹۷۱۹۰۶۹۷۱۹۰۶۹۷۱۹۰۶۹۷////۷۷۷۷        ۱۸۰۳۸۴۱۸۰۳۸۴۱۸۰۳۸۴۱۸۰۳۸۴////۶۶۶۶        ۱۸۵۵۲۱۱۸۵۵۲۱۱۸۵۵۲۱۱۸۵۵۲۱////۲۲۲۲    .......................................................................................  گيالن  

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

        ××××        ۱۷۵۰۲۲۱۷۵۰۲۲۱۷۵۰۲۲۱۷۵۰۲۲////۸۸۸۸        ××××        ۱۸۷۱۷۱۱۸۷۱۷۱۱۸۷۱۷۱۱۸۷۱۷۱////۱۱۱۱        ۱۷۹۸۴۴۱۷۹۸۴۴۱۷۹۸۴۴۱۷۹۸۴۴////۷۷۷۷    ..................................................................................  مازندران  

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                               1392 سال در فصول و) بدون موم(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم عسل 31

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ××××        ۱۰۷۹۷۲۱۰۷۹۷۲۱۰۷۹۷۲۱۰۷۹۷۲////۹۹۹۹        ۲۰۱۱۳۱۲۰۱۱۳۱۲۰۱۱۳۱۲۰۱۱۳۱////۹۹۹۹        ۲۰۲۳۲۹۲۰۲۳۲۹۲۰۲۳۲۹۲۰۲۳۲۹////۰۰۰۰        ۱۹۱۰۰۸۱۹۱۰۰۸۱۹۱۰۰۸۱۹۱۰۰۸////۵۵۵۵    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۹۵۷۵۷۹۵۷۵۷۹۵۷۵۷۹۵۷۵۷////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۹۵۷۵۷۹۵۷۵۷۹۵۷۵۷۹۵۷۵۷////۶۶۶۶    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

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

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

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

        ××××        ۲۴۵۲۴۳۲۴۵۲۴۳۲۴۵۲۴۳۲۴۵۲۴۳////۹۹۹۹        ۲۶۲۱۷۳۲۶۲۱۷۳۲۶۲۱۷۳۲۶۲۱۷۳////۵۵۵۵        ××××        ۲۵۸۲۰۷۲۵۸۲۰۷۲۵۸۲۰۷۲۵۸۲۰۷////۱۱۱۱    .........................................................................................  ايالم  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۳۰۲۹۴۱۳۰۲۹۴۱۳۰۲۹۴۱۳۰۲۹۴۱////۲۲۲۲        ۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۷۰۸۵۳۱۷۰۸۵۳۱۷۰۸۵۳۱۷۰۸۵////۴۴۴۴     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۱۹۱۳۵۳۱۹۱۳۵۳۱۹۱۳۵۳۱۹۱۳۵۳////۴۴۴۴        ××××        ۱۹۱۳۵۳۱۹۱۳۵۳۱۹۱۳۵۳۱۹۱۳۵۳////۴۴۴۴    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ۱۵۲۴۸۲۱۵۲۴۸۲۱۵۲۴۸۲۱۵۲۴۸۲////۳۳۳۳        ××××        ۱۵۲۴۸۲۱۵۲۴۸۲۱۵۲۴۸۲۱۵۲۴۸۲////۳۳۳۳    .........................................................................  شماليخراسان 

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

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

        ××××        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۹۸۰۲۰۰۹۸۰۲۰۰۹۸۰۲۰۰۹۸۰////۴۴۴۴        ××××        ۲۰۰۹۶۹۲۰۰۹۶۹۲۰۰۹۶۹۲۰۰۹۶۹////۹۹۹۹    .....................................................................................  سمنان  

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

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

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

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

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

        ××××        ۱۶۶۲۴۹۱۶۶۲۴۹۱۶۶۲۴۹۱۶۶۲۴۹////۱۱۱۱        ۲۵۹۷۴۶۲۵۹۷۴۶۲۵۹۷۴۶۲۵۹۷۴۶////۸۸۸۸        ××××        ۱۸۷۸۲۱۱۸۷۸۲۱۱۸۷۸۲۱۱۸۷۸۲۱////۳۳۳۳    ......................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ۲۴۷۸۷۲۲۴۷۸۷۲۲۴۷۸۷۲۲۴۷۸۷۲////۳۳۳۳        ۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱۲۱۸۱۸۱////۸۸۸۸        ۲۴۶۵۴۴۲۴۶۵۴۴۲۴۶۵۴۴۲۴۶۵۴۴////۷۷۷۷    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۲۱۶۰۰۰۲۱۶۰۰۰۲۱۶۰۰۰۲۱۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۱۵۲۰۲۰۱۵۲۰۲۰۱۵۲۰۲۰۱۵۲۰////۹۹۹۹    ....................................................................................  گلستان  

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

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

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

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

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

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

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

  



  87  1392در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                     1392 سال در فصول و) زنده(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري 32

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۱۰۸۱۷۲۱۰۸۱۷۲۱۰۸۱۷۲۱۰۸۱۷۲////۶۶۶۶        ۱۰۷۱۰۶۱۰۷۱۰۶۱۰۷۱۰۶۱۰۷۱۰۶////۶۶۶۶        ۱۰۹۵۵۴۱۰۹۵۵۴۱۰۹۵۵۴۱۰۹۵۵۴////۶۶۶۶        ۱۱۰۰۹۲۱۱۰۰۹۲۱۱۰۰۹۲۱۱۰۰۹۲////۷۷۷۷        ۱۰۸۷۵۱۱۰۸۷۵۱۱۰۸۷۵۱۱۰۸۷۵۱////۰۰۰۰    .........................................................  كل كشور          

        ۱۰۱۱۸۳۱۰۱۱۸۳۱۰۱۱۸۳۱۰۱۱۸۳////۱۱۱۱        ۱۰۵۸۵۰۱۰۵۸۵۰۱۰۵۸۵۰۱۰۵۸۵۰////۹۹۹۹        ۱۱۱۶۷۹۱۱۱۶۷۹۱۱۱۶۷۹۱۱۱۶۷۹////۷۷۷۷        ۱۰۵۶۳۱۱۰۵۶۳۱۱۰۵۶۳۱۱۰۵۶۳۱////۵۵۵۵        ۱۰۴۷۸۰۱۰۴۷۸۰۱۰۴۷۸۰۱۰۴۷۸۰////۰۰۰۰    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۱۰۱۸۳۰۱۰۱۸۳۰۱۰۱۸۳۰۱۰۱۸۳۰////۸۸۸۸        ۱۰۶۶۳۳۱۰۶۶۳۳۱۰۶۶۳۳۱۰۶۶۳۳////۳۳۳۳        ۱۰۷۴۳۱۱۰۷۴۳۱۱۰۷۴۳۱۱۰۷۴۳۱////۶۶۶۶        ۱۰۹۰۶۶۱۰۹۰۶۶۱۰۹۰۶۶۱۰۹۰۶۶////۴۴۴۴        ۱۰۶۲۷۱۱۰۶۲۷۱۱۰۶۲۷۱۱۰۶۲۷۱////۳۳۳۳    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۰۹۶۷۷۱۰۹۶۷۷۱۰۹۶۷۷۱۰۹۶۷۷////۹۹۹۹        ۱۱۱۳۶۲۱۱۱۳۶۲۱۱۱۳۶۲۱۱۱۳۶۲////۷۷۷۷        ۱۱۳۳۸۲۱۱۳۳۸۲۱۱۳۳۸۲۱۱۳۳۸۲////۹۹۹۹        ۱۱۴۷۷۲۱۱۴۷۷۲۱۱۴۷۷۲۱۱۴۷۷۲////۲۲۲۲        ۱۱۲۲۸۹۱۱۲۲۸۹۱۱۲۲۸۹۱۱۲۲۸۹////۳۳۳۳    ......................................................................................  اردبيل  

        ۱۲۱۳۹۶۱۲۱۳۹۶۱۲۱۳۹۶۱۲۱۳۹۶////۴۴۴۴        ۱۰۱۳۸۶۱۰۱۳۸۶۱۰۱۳۸۶۱۰۱۳۸۶////۹۹۹۹        ۱۰۵۱۹۸۱۰۵۱۹۸۱۰۵۱۹۸۱۰۵۱۹۸////۹۹۹۹        ۱۰۸۸۷۴۱۰۸۸۷۴۱۰۸۸۷۴۱۰۸۸۷۴////۰۰۰۰        ۱۰۶۱۶۵۱۰۶۱۶۵۱۰۶۱۶۵۱۰۶۱۶۵////۷۷۷۷    ......................................................................................  اصفهان 

        ۱۰۸۳۰۰۱۰۸۳۰۰۱۰۸۳۰۰۱۰۸۳۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۵۷۵۷۱۰۵۷۵۷۱۰۵۷۵۷۱۰۵۷۵۷////۹۹۹۹        ۱۰۷۰۵۰۱۰۷۰۵۰۱۰۷۰۵۰۱۰۷۰۵۰////۴۴۴۴        ۱۰۴۲۹۷۱۰۴۲۹۷۱۰۴۲۹۷۱۰۴۲۹۷////۰۰۰۰        ۱۰۵۸۴۱۱۰۵۸۴۱۱۰۵۸۴۱۱۰۵۸۴۱////۱۱۱۱    ...........................................................................................   البرز

        ۱۱۵۶۸۸۱۱۵۶۸۸۱۱۵۶۸۸۱۱۵۶۸۸////۷۷۷۷        ۱۰۵۹۴۵۱۰۵۹۴۵۱۰۵۹۴۵۱۰۵۹۴۵////۱۱۱۱        ۱۰۶۲۱۸۱۰۶۲۱۸۱۰۶۲۱۸۱۰۶۲۱۸////۵۵۵۵        ۱۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰۴////۳۳۳۳        ۱۱۰۹۴۹۱۱۰۹۴۹۱۱۰۹۴۹۱۱۰۹۴۹////۶۶۶۶    .........................................................................................  ايالم  

        ۱۰۷۱۸۹۱۰۷۱۸۹۱۰۷۱۸۹۱۰۷۱۸۹////۳۳۳۳        ۱۰۰۷۷۴۱۰۰۷۷۴۱۰۰۷۷۴۱۰۰۷۷۴////۹۹۹۹        ۱۱۰۲۷۲۱۱۰۲۷۲۱۱۰۲۷۲۱۱۰۲۷۲////۴۴۴۴        ۱۱۲۲۹۳۱۱۲۲۹۳۱۱۲۲۹۳۱۱۲۲۹۳////۷۷۷۷        ۱۰۵۸۱۲۱۰۵۸۱۲۱۰۵۸۱۲۱۰۵۸۱۲////۱۱۱۱    .......................................................................................  بوشهر  

        ۱۱۰۲۴۸۱۱۰۲۴۸۱۱۰۲۴۸۱۱۰۲۴۸////۸۸۸۸        ۱۱۰۰۱۲۱۱۰۰۱۲۱۱۰۰۱۲۱۱۰۰۱۲////۴۴۴۴        ۱۰۸۸۵۳۱۰۸۸۵۳۱۰۸۸۵۳۱۰۸۸۵۳////۳۳۳۳        ۱۱۴۳۴۵۱۱۴۳۴۵۱۱۴۳۴۵۱۱۴۳۴۵////۹۹۹۹        ۱۱۰۹۷۸۱۱۰۹۷۸۱۱۰۹۷۸۱۱۰۹۷۸////۹۹۹۹    .......................................................................................  تهران  

        ۹۸۳۳۱۹۸۳۳۱۹۸۳۳۱۹۸۳۳۱////۵۵۵۵        ۱۰۶۶۸۴۱۰۶۶۸۴۱۰۶۶۸۴۱۰۶۶۸۴////۲۲۲۲        ۹۵۲۵۲۹۵۲۵۲۹۵۲۵۲۹۵۲۵۲////۹۹۹۹        ۹۳۱۴۴۹۳۱۴۴۹۳۱۴۴۹۳۱۴۴////۱۱۱۱        ۹۹۱۲۳۹۹۱۲۳۹۹۱۲۳۹۹۱۲۳////۴۴۴۴    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۱۰۷۷۳۳۱۰۷۷۳۳۱۰۷۷۳۳۱۰۷۷۳۳////۱۱۱۱        ۱۱۱۳۴۲۱۱۱۳۴۲۱۱۱۳۴۲۱۱۱۳۴۲////۶۶۶۶        ۹۶۶۹۸۹۶۶۹۸۹۶۶۹۸۹۶۶۹۸////۹۹۹۹        ۱۰۳۵۱۲۱۰۳۵۱۲۱۰۳۵۱۲۱۰۳۵۱۲////۲۲۲۲        ۱۰۴۳۰۶۱۰۴۳۰۶۱۰۴۳۰۶۱۰۴۳۰۶////۴۴۴۴     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ۱۰۲۸۷۹۱۰۲۸۷۹۱۰۲۸۷۹۱۰۲۸۷۹////۷۷۷۷        ۱۰۵۰۲۳۱۰۵۰۲۳۱۰۵۰۲۳۱۰۵۰۲۳////۰۰۰۰        ۱۰۵۶۶۷۱۰۵۶۶۷۱۰۵۶۶۷۱۰۵۶۶۷////۹۹۹۹        ۱۱۰۱۴۸۱۱۰۱۴۸۱۱۰۱۴۸۱۱۰۱۴۸////۹۹۹۹        ۱۰۶۰۲۷۱۰۶۰۲۷۱۰۶۰۲۷۱۰۶۰۲۷////۰۰۰۰    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۱۰۵۹۴۹۱۰۵۹۴۹۱۰۵۹۴۹۱۰۵۹۴۹////۶۶۶۶        ۱۱۰۶۹۶۱۱۰۶۹۶۱۱۰۶۹۶۱۱۰۶۹۶////۷۷۷۷        ۱۱۲۳۴۶۱۱۲۳۴۶۱۱۲۳۴۶۱۱۲۳۴۶////۴۴۴۴        ۱۱۴۳۸۱۱۱۴۳۸۱۱۱۴۳۸۱۱۱۴۳۸۱////۰۰۰۰        ۱۱۰۹۷۲۱۱۰۹۷۲۱۱۰۹۷۲۱۱۰۹۷۲////۱۱۱۱    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۱۰۸۷۴۸۱۰۸۷۴۸۱۰۸۷۴۸۱۰۸۷۴۸////۸۸۸۸        ۱۱۶۷۲۲۱۱۶۷۲۲۱۱۶۷۲۲۱۱۶۷۲۲////۸۸۸۸        ۱۲۰۲۴۶۱۲۰۲۴۶۱۲۰۲۴۶۱۲۰۲۴۶////۴۴۴۴        ۱۲۰۷۰۹۱۲۰۷۰۹۱۲۰۷۰۹۱۲۰۷۰۹////۷۷۷۷        ۱۱۵۸۲۲۱۱۵۸۲۲۱۱۵۸۲۲۱۱۵۸۲۲////۱۱۱۱    .................................................................................  خوزستان  

        ۱۲۳۷۷۳۱۲۳۷۷۳۱۲۳۷۷۳۱۲۳۷۷۳////۷۷۷۷        ۱۰۹۳۵۶۱۰۹۳۵۶۱۰۹۳۵۶۱۰۹۳۵۶////۵۵۵۵        ۱۴۱۱۳۵۱۴۱۱۳۵۱۴۱۱۳۵۱۴۱۱۳۵////۶۶۶۶        ۱۲۲۱۳۰۱۲۲۱۳۰۱۲۲۱۳۰۱۲۲۱۳۰////۵۵۵۵        ۱۳۱۳۳۰۱۳۱۳۳۰۱۳۱۳۳۰۱۳۱۳۳۰////۱۱۱۱    .......................................................................................  زنجان  

        ۱۰۴۱۷۷۱۰۴۱۷۷۱۰۴۱۷۷۱۰۴۱۷۷////۳۳۳۳        ۹۹۸۶۵۹۹۸۶۵۹۹۸۶۵۹۹۸۶۵////۵۵۵۵        ۱۰۴۶۷۲۱۰۴۶۷۲۱۰۴۶۷۲۱۰۴۶۷۲////۸۸۸۸        ۱۰۴۵۶۱۱۰۴۵۶۱۱۰۴۵۶۱۱۰۴۵۶۱////۹۹۹۹        ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۲۰۴۱۰۳۲۰۴۱۰۳۲۰۴////۹۹۹۹    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۱۰۹۲۸۷۱۰۹۲۸۷۱۰۹۲۸۷۱۰۹۲۸۷////۸۸۸۸        ۱۱۲۸۸۴۱۱۲۸۸۴۱۱۲۸۸۴۱۱۲۸۸۴////۸۸۸۸        ۱۴۳۷۳۸۱۴۳۷۳۸۱۴۳۷۳۸۱۴۳۷۳۸////۰۰۰۰        ۱۱۴۰۶۶۱۱۴۰۶۶۱۱۴۰۶۶۱۱۴۰۶۶////۸۸۸۸          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۱۸۳۲۰۱۱۸۳۲۰۱۱۸۳۲۰۱۱۸۳۲۰////۸۸۸۸        ۱۱۸۵۱۹۱۱۸۵۱۹۱۱۸۵۱۹۱۱۸۵۱۹////۴۴۴۴        ۱۱۹۵۶۴۱۱۹۵۶۴۱۱۹۵۶۴۱۱۹۵۶۴////۳۳۳۳        ۱۱۷۹۶۶۱۱۷۹۶۶۱۱۷۹۶۶۱۱۷۹۶۶////۹۹۹۹        ۱۱۸۵۷۶۱۱۸۵۷۶۱۱۸۵۷۶۱۱۸۵۷۶////۷۷۷۷    .......................................................................................  فارس  

        ۱۱۱۱۳۷۱۱۱۱۳۷۱۱۱۱۳۷۱۱۱۱۳۷////۵۵۵۵        ۱۰۳۸۸۷۱۰۳۸۸۷۱۰۳۸۸۷۱۰۳۸۸۷////۶۶۶۶        ۱۱۰۵۹۴۱۱۰۵۹۴۱۱۰۵۹۴۱۱۰۵۹۴////۴۴۴۴        ۱۰۸۶۶۲۱۰۸۶۶۲۱۰۸۶۶۲۱۰۸۶۶۲////۵۵۵۵        ۱۰۸۴۴۶۱۰۸۴۴۶۱۰۸۴۴۶۱۰۸۴۴۶////۱۱۱۱    .......................................................................................  قزوين  

        ۱۰۷۲۵۳۱۰۷۲۵۳۱۰۷۲۵۳۱۰۷۲۵۳////۶۶۶۶        ۱۰۶۷۷۲۱۰۶۷۷۲۱۰۶۷۷۲۱۰۶۷۷۲////۱۱۱۱        ۱۰۵۰۰۵۱۰۵۰۰۵۱۰۵۰۰۵۱۰۵۰۰۵////۲۲۲۲        ۱۰۳۴۷۶۱۰۳۴۷۶۱۰۳۴۷۶۱۰۳۴۷۶////۷۷۷۷        ۱۰۵۵۵۰۱۰۵۵۵۰۱۰۵۵۵۰۱۰۵۵۵۰////۲۲۲۲    .............................................................................................  قم  

        ۱۱۱۵۴۰۱۱۱۵۴۰۱۱۱۵۴۰۱۱۱۵۴۰////۰۰۰۰        ۱۰۲۳۴۰۱۰۲۳۴۰۱۰۲۳۴۰۱۰۲۳۴۰////۳۳۳۳        ۱۰۰۶۶۶۱۰۰۶۶۶۱۰۰۶۶۶۱۰۰۶۶۶////۲۲۲۲        ۱۱۱۵۴۷۱۱۱۵۴۷۱۱۱۵۴۷۱۱۱۵۴۷////۰۰۰۰        ۱۰۶۴۱۷۱۰۶۴۱۷۱۰۶۴۱۷۱۰۶۴۱۷////۳۳۳۳    .................................................................................  كردستان  

        ۱۱۳۰۰۴۱۱۳۰۰۴۱۱۳۰۰۴۱۱۳۰۰۴////۳۳۳۳        ۱۱۱۷۷۳۱۱۱۷۷۳۱۱۱۷۷۳۱۱۱۷۷۳////۴۴۴۴        ۱۱۷۵۱۸۱۱۷۵۱۸۱۱۷۵۱۸۱۱۷۵۱۸////۳۳۳۳        ۱۲۲۶۴۱۱۲۲۶۴۱۱۲۲۶۴۱۱۲۲۶۴۱////۷۷۷۷        ۱۱۹۲۷۶۱۱۹۲۷۶۱۱۹۲۷۶۱۱۹۲۷۶////۵۵۵۵    ......................................................................................  كرمان  

        ۱۰۸۴۷۶۱۰۸۴۷۶۱۰۸۴۷۶۱۰۸۴۷۶////۰۰۰۰        ۱۱۴۵۳۰۱۱۴۵۳۰۱۱۴۵۳۰۱۱۴۵۳۰////۱۱۱۱        ۱۰۳۱۶۱۱۰۳۱۶۱۱۰۳۱۶۱۱۰۳۱۶۱////۱۱۱۱        ۱۱۵۵۰۳۱۱۵۵۰۳۱۱۵۵۰۳۱۱۵۵۰۳////۴۴۴۴        ۱۰۹۱۱۶۱۰۹۱۱۶۱۰۹۱۱۶۱۰۹۱۱۶////۸۸۸۸    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۸۶۸۰۰۸۶۸۰۰۸۶۸۰۰۸۶۸۰۰////۲۲۲۲        ۷۱۱۱۱۷۱۱۱۱۷۱۱۱۱۷۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۸۲۶۷۸۸۲۶۷۸۸۲۶۷۸۸۲۶۷۸////۵۵۵۵        ۸۷۷۵۴۸۷۷۵۴۸۷۷۵۴۸۷۷۵۴////۹۹۹۹        ۸۰۳۸۳۸۰۳۸۳۸۰۳۸۳۸۰۳۸۳////۳۳۳۳    ....................................................................................  گلستان  

        ۱۱۲۳۱۰۱۱۲۳۱۰۱۱۲۳۱۰۱۱۲۳۱۰////۷۷۷۷        ۱۲۲۹۶۳۱۲۲۹۶۳۱۲۲۹۶۳۱۲۲۹۶۳////۴۴۴۴        ۱۲۹۶۱۰۱۲۹۶۱۰۱۲۹۶۱۰۱۲۹۶۱۰////۵۵۵۵        ۱۲۷۹۶۷۱۲۷۹۶۷۱۲۷۹۶۷۱۲۷۹۶۷////۲۲۲۲        ۱۲۴۹۴۷۱۲۴۹۴۷۱۲۴۹۴۷۱۲۴۹۴۷////۳۳۳۳    .......................................................................................  گيالن  

        ۱۱۱۵۶۷۱۱۱۵۶۷۱۱۱۵۶۷۱۱۱۵۶۷////۷۷۷۷        ۱۱۰۲۳۵۱۱۰۲۳۵۱۱۰۲۳۵۱۱۰۲۳۵////۳۳۳۳        ۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۵۹۶۳۱۰۵۹۶۳۱۰۵۹۶۳۱۰۵۹۶۳////۶۶۶۶        ۱۰۹۳۰۳۱۰۹۳۰۳۱۰۹۳۰۳۱۰۹۳۰۳////۸۸۸۸    .....................................................................................  لرستان  

        ۱۲۶۲۷۱۱۲۶۲۷۱۱۲۶۲۷۱۱۲۶۲۷۱////۴۴۴۴        ۱۲۲۳۳۹۱۲۲۳۳۹۱۲۲۳۳۹۱۲۲۳۳۹////۹۹۹۹        ۱۱۶۰۴۳۱۱۶۰۴۳۱۱۶۰۴۳۱۱۶۰۴۳////۷۷۷۷        ۱۰۸۸۳۱۱۰۸۸۳۱۱۰۸۸۳۱۱۰۸۸۳۱////۳۳۳۳        ۱۱۸۳۶۳۱۱۸۳۶۳۱۱۸۳۶۳۱۱۸۳۶۳////۴۴۴۴    ..................................................................................  مازندران  

        ۱۰۵۸۹۳۱۰۵۸۹۳۱۰۵۸۹۳۱۰۵۸۹۳////۸۸۸۸        ۱۰۴۱۵۵۱۰۴۱۵۵۱۰۴۱۵۵۱۰۴۱۵۵////۸۸۸۸        ۱۰۸۱۶۶۱۰۸۱۶۶۱۰۸۱۶۶۱۰۸۱۶۶////۵۵۵۵        ۱۰۶۰۸۲۱۰۶۰۸۲۱۰۶۰۸۲۱۰۶۰۸۲////۱۱۱۱        ۱۰۶۰۶۹۱۰۶۰۶۹۱۰۶۰۶۹۱۰۶۰۶۹////۵۵۵۵    .....................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ۱۰۹۵۲۷۱۰۹۵۲۷۱۰۹۵۲۷۱۰۹۵۲۷////۳۳۳۳        ۹۹۷۳۶۹۹۷۳۶۹۹۷۳۶۹۹۷۳۶////۸۸۸۸        ۱۰۶۹۱۹۱۰۶۹۱۹۱۰۶۹۱۹۱۰۶۹۱۹////۲۲۲۲     ..................................................................................  هرمزگان  

        ۱۰۸۵۶۱۱۰۸۵۶۱۱۰۸۵۶۱۱۰۸۵۶۱////۴۴۴۴        ۱۱۳۸۸۸۱۱۳۸۸۸۱۱۳۸۸۸۱۱۳۸۸۸////۳۳۳۳        ۱۱۵۷۶۷۱۱۵۷۶۷۱۱۵۷۶۷۱۱۵۷۶۷////۹۹۹۹        ۱۰۵۳۲۳۱۰۵۳۲۳۱۰۵۳۲۳۱۰۵۳۲۳////۹۹۹۹        ۱۱۰۴۸۰۱۱۰۴۸۰۱۱۰۴۸۰۱۱۰۴۸۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  همدان  

        ۱۰۱۹۱۶۱۰۱۹۱۶۱۰۱۹۱۶۱۰۱۹۱۶////۳۳۳۳        ۱۰۳۳۵۸۱۰۳۳۵۸۱۰۳۳۵۸۱۰۳۳۵۸////۳۳۳۳        ۱۰۴۸۰۲۱۰۴۸۰۲۱۰۴۸۰۲۱۰۴۸۰۲////۴۴۴۴        ۱۱۱۵۹۴۱۱۱۵۹۴۱۱۱۵۹۴۱۱۱۵۹۴////۵۵۵۵        ۱۰۴۹۰۶۱۰۴۹۰۶۱۰۴۹۰۶۱۰۴۹۰۶////۷۷۷۷    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۸۸۵۵۷۸۸۵۵۷۸۸۵۵۷۸۸۵۵۷////۳۳۳۳        ۸۹۹۵۲۸۹۹۵۲۸۹۹۵۲۸۹۹۵۲////۸۸۸۸        ۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶۹۱۷۳۶////۶۶۶۶        ۹۳۷۷۶۹۳۷۷۶۹۳۷۷۶۹۳۷۷۶////۵۵۵۵        ۹۰۸۰۰۹۰۸۰۰۹۰۸۰۰۹۰۸۰۰////۷۷۷۷    .........................................................  كل كشور          

        ۸۹۶۶۰۸۹۶۶۰۸۹۶۶۰۸۹۶۶۰////۸۸۸۸        ۱۰۰۲۸۲۱۰۰۲۸۲۱۰۰۲۸۲۱۰۰۲۸۲////۸۸۸۸        ۹۴۶۹۰۹۴۶۹۰۹۴۶۹۰۹۴۶۹۰////۱۱۱۱        ۱۱۵۲۱۳۱۱۵۲۱۳۱۱۵۲۱۳۱۱۵۲۱۳////۱۱۱۱        ۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰۹۱۴۱۰////۷۷۷۷    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۸۰۵۶۹۸۰۵۶۹۸۰۵۶۹۸۰۵۶۹////۶۶۶۶        ۸۵۲۵۲۸۵۲۵۲۸۵۲۵۲۸۵۲۵۲////۷۷۷۷        ۹۰۱۹۳۹۰۱۹۳۹۰۱۹۳۹۰۱۹۳////۰۰۰۰        ۸۸۳۳۹۸۸۳۳۹۸۸۳۳۹۸۸۳۳۹////۵۵۵۵        ۸۶۸۵۸۸۶۸۵۸۸۶۸۵۸۸۶۸۵۸////۵۵۵۵    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۷۸۹۷۷۷۸۹۷۷۷۸۹۷۷۷۸۹۷۷////۷۷۷۷        ۷۹۷۷۸۷۹۷۷۸۷۹۷۷۸۷۹۷۷۸////۲۲۲۲        ۸۰۲۹۹۸۰۲۹۹۸۰۲۹۹۸۰۲۹۹////۰۰۰۰        ۸۰۳۷۲۸۰۳۷۲۸۰۳۷۲۸۰۳۷۲////۱۱۱۱        ۷۹۸۴۰۷۹۸۴۰۷۹۸۴۰۷۹۸۴۰////۶۶۶۶    ......................................................................................  اردبيل  

        ۱۱۹۱۶۸۱۱۹۱۶۸۱۱۹۱۶۸۱۱۹۱۶۸////۸۸۸۸        ۱۰۰۹۴۸۱۰۰۹۴۸۱۰۰۹۴۸۱۰۰۹۴۸////۲۲۲۲        ۱۰۰۳۳۴۱۰۰۳۳۴۱۰۰۳۳۴۱۰۰۳۳۴////۹۹۹۹        ۹۳۵۲۰۹۳۵۲۰۹۳۵۲۰۹۳۵۲۰////۶۶۶۶        ۱۰۲۰۲۳۱۰۲۰۲۳۱۰۲۰۲۳۱۰۲۰۲۳////۴۴۴۴    ......................................................................................  اصفهان 

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

        ۱۱۴۶۰۱۱۱۴۶۰۱۱۱۴۶۰۱۱۱۴۶۰۱////۱۱۱۱        ××××        ۱۰۰۸۴۷۱۰۰۸۴۷۱۰۰۸۴۷۱۰۰۸۴۷////۵۵۵۵        ۱۰۹۳۶۷۱۰۹۳۶۷۱۰۹۳۶۷۱۰۹۳۶۷////۸۸۸۸        ۱۱۰۰۷۳۱۱۰۰۷۳۱۱۰۰۷۳۱۱۰۰۷۳////۳۳۳۳    .........................................................................................  ايالم  

        ××××        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  بوشهر  

        ۷۲۵۳۵۷۲۵۳۵۷۲۵۳۵۷۲۵۳۵////۲۲۲۲        ۸۰۰۴۷۸۰۰۴۷۸۰۰۴۷۸۰۰۴۷////۵۵۵۵        ۷۷۵۹۵۷۷۵۹۵۷۷۵۹۵۷۷۵۹۵////۶۶۶۶        ۸۳۲۷۱۸۳۲۷۱۸۳۲۷۱۸۳۲۷۱////۷۷۷۷        ۷۸۹۸۸۷۸۹۸۸۷۸۹۸۸۷۸۹۸۸////۱۱۱۱    .......................................................................................  تهران  

        ۷۳۴۳۰۷۳۴۳۰۷۳۴۳۰۷۳۴۳۰////۵۵۵۵        ۶۹۷۴۵۶۹۷۴۵۶۹۷۴۵۶۹۷۴۵////۲۲۲۲        ۷۴۷۸۶۷۴۷۸۶۷۴۷۸۶۷۴۷۸۶////۳۳۳۳        ××××        ۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱۷۲۲۹۱////۹۹۹۹    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۹۵۶۸۵۹۵۶۸۵۹۵۶۸۵۹۵۶۸۵////۷۷۷۷        ۸۸۹۵۷۸۸۹۵۷۸۸۹۵۷۸۸۹۵۷////۶۶۶۶        ۷۹۷۶۴۷۹۷۶۴۷۹۷۶۴۷۹۷۶۴////۲۲۲۲        ۸۳۸۶۵۸۳۸۶۵۸۳۸۶۵۸۳۸۶۵////۲۲۲۲        ۸۷۷۲۶۸۷۷۲۶۸۷۷۲۶۸۷۷۲۶////۵۵۵۵     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ۶۶۰۶۶۶۶۰۶۶۶۶۰۶۶۶۶۰۶۶////۰۰۰۰        ۷۰۳۳۴۷۰۳۳۴۷۰۳۳۴۷۰۳۳۴////۹۹۹۹        ۷۲۸۴۷۷۲۸۴۷۷۲۸۴۷۷۲۸۴۷////۳۳۳۳        ۷۴۳۲۰۷۴۳۲۰۷۴۳۲۰۷۴۳۲۰////۸۸۸۸        ۷۱۳۶۱۷۱۳۶۱۷۱۳۶۱۷۱۳۶۱////۸۸۸۸    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۷۵۸۰۵۷۵۸۰۵۷۵۸۰۵۷۵۸۰۵////۱۱۱۱        ۷۹۳۵۵۷۹۳۵۵۷۹۳۵۵۷۹۳۵۵////۸۸۸۸        ۸۲۲۵۷۸۲۲۵۷۸۲۲۵۷۸۲۲۵۷////۶۶۶۶        ۸۲۹۷۹۸۲۹۷۹۸۲۹۷۹۸۲۹۷۹////۸۸۸۸        ۸۰۰۲۵۸۰۰۲۵۸۰۰۲۵۸۰۰۲۵////۴۴۴۴    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۱۰۸۵۷۱۱۰۸۵۷۱۱۰۸۵۷۱۱۰۸۵۷۱////۴۴۴۴        ۱۲۱۱۴۵۱۲۱۱۴۵۱۲۱۱۴۵۱۲۱۱۴۵////۴۴۴۴        ۱۲۰۷۶۶۱۲۰۷۶۶۱۲۰۷۶۶۱۲۰۷۶۶////۰۰۰۰        ۱۲۰۳۷۱۱۲۰۳۷۱۱۲۰۳۷۱۱۲۰۳۷۱////۰۰۰۰        ۱۲۰۶۷۷۱۲۰۶۷۷۱۲۰۶۷۷۱۲۰۶۷۷////۹۹۹۹    .................................................................................  خوزستان  

        ۷۷۳۰۰۷۷۳۰۰۷۷۳۰۰۷۷۳۰۰////۲۲۲۲        ۷۷۰۰۲۷۷۰۰۲۷۷۰۰۲۷۷۰۰۲////۶۶۶۶        ۷۵۳۸۳۷۵۳۸۳۷۵۳۸۳۷۵۳۸۳////۶۶۶۶        ۸۵۴۹۴۸۵۴۹۴۸۵۴۹۴۸۵۴۹۴////۳۳۳۳        ۷۹۳۰۸۷۹۳۰۸۷۹۳۰۸۷۹۳۰۸////۴۴۴۴    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۶۹۲۸۵۶۹۲۸۵۶۹۲۸۵۶۹۲۸۵////۷۷۷۷        ۷۹۶۱۵۷۹۶۱۵۷۹۶۱۵۷۹۶۱۵////۴۴۴۴        ۸۴۵۹۴۸۴۵۹۴۸۴۵۹۴۸۴۵۹۴////۶۶۶۶        ۷۹۴۶۲۷۹۴۶۲۷۹۴۶۲۷۹۴۶۲////۲۲۲۲    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۱۰۷۴۸۷۱۰۷۴۸۷۱۰۷۴۸۷۱۰۷۴۸۷////۱۱۱۱        ۱۰۹۱۱۹۱۰۹۱۱۹۱۰۹۱۱۹۱۰۹۱۱۹////۱۱۱۱        ۱۴۱۱۵۹۱۴۱۱۵۹۱۴۱۱۵۹۱۴۱۱۵۹////۴۴۴۴        ۱۰۹۲۳۵۱۰۹۲۳۵۱۰۹۲۳۵۱۰۹۲۳۵////۱۱۱۱          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۹۳۱۷۶۹۳۱۷۶۹۳۱۷۶۹۳۱۷۶////۵۵۵۵        ۹۱۸۵۰۹۱۸۵۰۹۱۸۵۰۹۱۸۵۰////۴۴۴۴        ۹۵۸۸۹۹۵۸۸۹۹۵۸۸۹۹۵۸۸۹////۸۸۸۸        ۹۸۴۲۷۹۸۴۲۷۹۸۴۲۷۹۸۴۲۷////۷۷۷۷        ۹۵۳۵۹۹۵۳۵۹۹۵۳۵۹۹۵۳۵۹////۴۴۴۴    .......................................................................................  فارس  

        ۷۷۵۸۸۷۷۵۸۸۷۷۵۸۸۷۷۵۸۸////۶۶۶۶        ۷۵۴۹۱۷۵۴۹۱۷۵۴۹۱۷۵۴۹۱////۵۵۵۵        ۷۹۶۱۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱۲۷۹۶۱۲////۶۶۶۶        ۷۸۴۸۶۷۸۴۸۶۷۸۴۸۶۷۸۴۸۶////۵۵۵۵        ۷۷۶۷۶۷۷۶۷۶۷۷۶۷۶۷۷۶۷۶////۷۷۷۷    .......................................................................................  قزوين  

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

        ۸۱۲۹۵۸۱۲۹۵۸۱۲۹۵۸۱۲۹۵////۴۴۴۴        ۷۹۲۴۹۷۹۲۴۹۷۹۲۴۹۷۹۲۴۹////۵۵۵۵        ۸۲۱۴۲۸۲۱۴۲۸۲۱۴۲۸۲۱۴۲////۹۹۹۹        ۷۳۸۸۸۷۳۸۸۸۷۳۸۸۸۷۳۸۸۸////۹۹۹۹        ۷۹۷۵۴۷۹۷۵۴۷۹۷۵۴۷۹۷۵۴////۸۸۸۸    .................................................................................  كردستان  

        ۱۱۸۰۹۰۱۱۸۰۹۰۱۱۸۰۹۰۱۱۸۰۹۰////۲۲۲۲        ۱۰۸۶۲۰۱۰۸۶۲۰۱۰۸۶۲۰۱۰۸۶۲۰////۷۷۷۷        ۱۲۱۳۷۷۱۲۱۳۷۷۱۲۱۳۷۷۱۲۱۳۷۷////۱۱۱۱        ۱۲۹۵۶۱۱۲۹۵۶۱۱۲۹۵۶۱۱۲۹۵۶۱////۲۲۲۲        ۱۲۵۰۵۰۱۲۵۰۵۰۱۲۵۰۵۰۱۲۵۰۵۰////۷۷۷۷    ......................................................................................  كرمان  

        ۸۱۱۴۶۸۱۱۴۶۸۱۱۴۶۸۱۱۴۶////۲۲۲۲        ۹۵۵۴۰۹۵۵۴۰۹۵۵۴۰۹۵۵۴۰////۵۵۵۵        ۸۵۴۸۳۸۵۴۸۳۸۵۴۸۳۸۵۴۸۳////۹۹۹۹        ××××        ۹۰۷۷۲۹۰۷۷۲۹۰۷۷۲۹۰۷۷۲////۵۵۵۵    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۸۲۴۶۱۸۲۴۶۱۸۲۴۶۱۸۲۴۶۱////۵۵۵۵        ۱۰۱۹۲۹۱۰۱۹۲۹۱۰۱۹۲۹۱۰۱۹۲۹////۷۷۷۷        ۸۹۷۸۲۸۹۷۸۲۸۹۷۸۲۸۹۷۸۲////۱۱۱۱        ۷۶۳۳۹۷۶۳۳۹۷۶۳۳۹۷۶۳۳۹////۳۳۳۳        ۸۹۹۵۵۸۹۹۵۵۸۹۹۵۵۸۹۹۵۵////۸۸۸۸    ....................................................................................  گلستان  

        ۱۰۵۲۴۴۱۰۵۲۴۴۱۰۵۲۴۴۱۰۵۲۴۴////۱۱۱۱        ۱۱۵۹۳۹۱۱۵۹۳۹۱۱۵۹۳۹۱۱۵۹۳۹////۲۲۲۲        ۱۲۹۷۰۳۱۲۹۷۰۳۱۲۹۷۰۳۱۲۹۷۰۳////۴۴۴۴        ۱۲۶۵۰۲۱۲۶۵۰۲۱۲۶۵۰۲۱۲۶۵۰۲////۷۷۷۷        ۱۲۴۱۴۷۱۲۴۱۴۷۱۲۴۱۴۷۱۲۴۱۴۷////۲۲۲۲    .......................................................................................  گيالن  

        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  لرستان  

        ۱۱۹۸۷۲۱۱۹۸۷۲۱۱۹۸۷۲۱۱۹۸۷۲////۲۲۲۲        ۱۱۳۳۹۹۱۱۳۳۹۹۱۱۳۳۹۹۱۱۳۳۹۹////۱۱۱۱        ۱۰۶۶۱۴۱۰۶۶۱۴۱۰۶۶۱۴۱۰۶۶۱۴////۹۹۹۹        ۱۰۳۸۶۶۱۰۳۸۶۶۱۰۳۸۶۶۱۰۳۸۶۶////۶۶۶۶        ۱۱۰۴۲۴۱۱۰۴۲۴۱۱۰۴۲۴۱۱۰۴۲۴////۸۸۸۸    ..................................................................................  مازندران  

        ۸۷۴۹۰۸۷۴۹۰۸۷۴۹۰۸۷۴۹۰////۹۹۹۹        ۹۴۶۱۴۹۴۶۱۴۹۴۶۱۴۹۴۶۱۴////۰۰۰۰        ۹۶۵۸۰۹۶۵۸۰۹۶۵۸۰۹۶۵۸۰////۸۸۸۸        ۸۸۶۱۱۸۸۶۱۱۸۸۶۱۱۸۸۶۱۱////۱۱۱۱        ۹۱۶۶۳۹۱۶۶۳۹۱۶۶۳۹۱۶۶۳////۳۳۳۳    .....................................................................................  مركزي  

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

        ۸۹۰۵۰۸۹۰۵۰۸۹۰۵۰۸۹۰۵۰////۸۸۸۸        ۸۶۵۶۱۸۶۵۶۱۸۶۵۶۱۸۶۵۶۱////۷۷۷۷        ۸۵۴۷۷۸۵۴۷۷۸۵۴۷۷۸۵۴۷۷////۵۵۵۵        ۸۶۸۴۱۸۶۸۴۱۸۶۸۴۱۸۶۸۴۱////۷۷۷۷        ۸۷۱۷۵۸۷۱۷۵۸۷۱۷۵۸۷۱۷۵////۹۹۹۹    .....................................................................................  همدان  

        ۹۹۶۳۸۹۹۶۳۸۹۹۶۳۸۹۹۶۳۸////۰۰۰۰        ۹۸۳۹۴۹۸۳۹۴۹۸۳۹۴۹۸۳۹۴////۹۹۹۹        ۸۹۹۶۸۸۹۹۶۸۸۹۹۶۸۸۹۹۶۸////۷۷۷۷        ۸۸۸۹۱۸۸۸۹۱۸۸۸۹۱۸۸۸۹۱////۰۰۰۰        ۹۳۶۸۷۹۳۶۸۷۹۳۶۸۷۹۳۶۸۷////۳۳۳۳    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۱۰۹۹۰۸۱۰۹۹۰۸۱۰۹۹۰۸۱۰۹۹۰۸////۲۲۲۲        ۱۰۷۱۷۶۱۰۷۱۷۶۱۰۷۱۷۶۱۰۷۱۷۶////۹۹۹۹        ۱۰۵۴۲۰۱۰۵۴۲۰۱۰۵۴۲۰۱۰۵۴۲۰////۷۷۷۷        ۱۰۹۷۲۲۱۰۹۷۲۲۱۰۹۷۲۲۱۰۹۷۲۲////۳۳۳۳        ۱۰۷۹۵۴۱۰۷۹۵۴۱۰۷۹۵۴۱۰۷۹۵۴////۹۹۹۹    .........................................................  كل كشور          

        ۱۰۷۲۶۷۱۰۷۲۶۷۱۰۷۲۶۷۱۰۷۲۶۷////۳۳۳۳        ۱۰۶۳۹۶۱۰۶۳۹۶۱۰۶۳۹۶۱۰۶۳۹۶////۹۹۹۹        ۱۰۹۰۸۳۱۰۹۰۸۳۱۰۹۰۸۳۱۰۹۰۸۳////۱۱۱۱        ۱۱۰۸۲۳۱۱۰۸۲۳۱۱۰۸۲۳۱۱۰۸۲۳////۹۹۹۹        ۱۰۸۱۱۳۱۰۸۱۱۳۱۰۸۱۱۳۱۰۸۱۱۳////۳۳۳۳    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۱۰۴۱۵۹۱۰۴۱۵۹۱۰۴۱۵۹۱۰۴۱۵۹////۱۱۱۱        ۱۰۵۹۶۱۱۰۵۹۶۱۱۰۵۹۶۱۱۰۵۹۶۱////۸۸۸۸        ۱۰۴۱۴۰۱۰۴۱۴۰۱۰۴۱۴۰۱۰۴۱۴۰////۰۰۰۰        ۱۱۳۲۸۱۱۱۳۲۸۱۱۱۳۲۸۱۱۱۳۲۸۱////۷۷۷۷        ۱۰۶۶۲۲۱۰۶۶۲۲۱۰۶۶۲۲۱۰۶۶۲۲////۸۸۸۸    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۹۷۰۸۵۹۷۰۸۵۹۷۰۸۵۹۷۰۸۵////۵۵۵۵        ۹۷۰۰۹۹۷۰۰۹۹۷۰۰۹۹۷۰۰۹////۱۱۱۱        ۹۷۹۹۷۹۷۹۹۷۹۷۹۹۷۹۷۹۹۷////۱۱۱۱        ۹۸۰۸۲۹۸۰۸۲۹۸۰۸۲۹۸۰۸۲////۹۹۹۹        ۹۷۴۹۰۹۷۴۹۰۹۷۴۹۰۹۷۴۹۰////۳۳۳۳    ......................................................................................  اردبيل  

        ۱۲۱۶۶۰۱۲۱۶۶۰۱۲۱۶۶۰۱۲۱۶۶۰////۴۴۴۴        ۱۰۶۳۶۳۱۰۶۳۶۳۱۰۶۳۶۳۱۰۶۳۶۳////۰۰۰۰        ۱۰۶۱۴۶۱۰۶۱۴۶۱۰۶۱۴۶۱۰۶۱۴۶////۹۹۹۹        ۱۲۱۱۳۲۱۲۱۱۳۲۱۲۱۱۳۲۱۲۱۱۳۲////۳۳۳۳        ۱۱۲۳۷۵۱۱۲۳۷۵۱۱۲۳۷۵۱۱۲۳۷۵////۸۸۸۸    ......................................................................................  اصفهان 

        ۱۲۳۱۴۲۱۲۳۱۴۲۱۲۳۱۴۲۱۲۳۱۴۲////۳۳۳۳        ۱۲۲۸۰۹۱۲۲۸۰۹۱۲۲۸۰۹۱۲۲۸۰۹////۷۷۷۷        ۱۲۰۶۱۸۱۲۰۶۱۸۱۲۰۶۱۸۱۲۰۶۱۸////۹۹۹۹        ۱۲۲۴۵۹۱۲۲۴۵۹۱۲۲۴۵۹۱۲۲۴۵۹////۱۱۱۱        ۱۲۱۸۵۱۱۲۱۸۵۱۱۲۱۸۵۱۱۲۱۸۵۱////۰۰۰۰    ...........................................................................................   البرز

        ۱۲۴۶۸۹۱۲۴۶۸۹۱۲۴۶۸۹۱۲۴۶۸۹////۲۲۲۲        ۱۱۵۳۰۹۱۱۵۳۰۹۱۱۵۳۰۹۱۱۵۳۰۹////۳۳۳۳        ۱۱۵۷۲۱۱۱۵۷۲۱۱۱۵۷۲۱۱۱۵۷۲۱////۶۶۶۶        ۱۲۰۰۱۴۱۲۰۰۱۴۱۲۰۰۱۴۱۲۰۰۱۴////۸۸۸۸        ۱۱۹۴۸۵۱۱۹۴۸۵۱۱۹۴۸۵۱۱۹۴۸۵////۰۰۰۰    .........................................................................................  ايالم  

        ۱۱۷۴۹۰۱۱۷۴۹۰۱۱۷۴۹۰۱۱۷۴۹۰////۵۵۵۵        ۱۱۹۲۷۸۱۱۹۲۷۸۱۱۹۲۷۸۱۱۹۲۷۸////۳۳۳۳        ۱۲۲۳۱۷۱۲۲۳۱۷۱۲۲۳۱۷۱۲۲۳۱۷////۸۸۸۸        ۱۱۶۵۵۶۱۱۶۵۵۶۱۱۶۵۵۶۱۱۶۵۵۶////۴۴۴۴        ۱۲۰۳۵۷۱۲۰۳۵۷۱۲۰۳۵۷۱۲۰۳۵۷////۸۸۸۸    .......................................................................................  بوشهر  

        ۱۱۹۸۹۸۱۱۹۸۹۸۱۱۹۸۹۸۱۱۹۸۹۸////۹۹۹۹        ۱۱۷۲۱۷۱۱۷۲۱۷۱۱۷۲۱۷۱۱۷۲۱۷////۰۰۰۰        ۱۱۲۲۵۷۱۱۲۲۵۷۱۱۲۲۵۷۱۱۲۲۵۷////۰۰۰۰        ۱۱۷۸۸۱۱۱۷۸۸۱۱۱۷۸۸۱۱۱۷۸۸۱////۵۵۵۵        ۱۱۷۲۴۹۱۱۷۲۴۹۱۱۷۲۴۹۱۱۷۲۴۹////۲۲۲۲    .......................................................................................  تهران  
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        ۱۴۷۸۱۱۴۷۸۱۱۴۷۸۱۱۴۷۸۱////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ۱۴۷۸۱۱۴۷۸۱۱۴۷۸۱۱۴۷۸۱////۳۳۳۳    ......................................................................................  اصفهان 
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .......................................................................................  بوشهر  
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        ۸۹۴۸۸۹۴۸۸۹۴۸۸۹۴۸////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۹۹۱۳۹۹۱۳۹۹۱۳۹۹۱۳////۱۱۱۱        ۹۱۹۹۹۱۹۹۹۱۹۹۹۱۹۹////۸۸۸۸          ............................................................  سيستان و بلوچستان  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۱۱۶۸۰۱۱۶۸۰۱۱۶۸۰۱۱۶۸۰////۰۰۰۰        ۱۲۸۵۹۱۲۸۵۹۱۲۸۵۹۱۲۸۵۹////۰۰۰۰        ۱۲۳۹۸۱۲۳۹۸۱۲۳۹۸۱۲۳۹۸////۴۴۴۴    .................................................................................  كردستان  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..................................................................................  كرمانشاه  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  لرستان  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  مركزي  

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

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

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

  



  1392در مناطق روستايي كشور  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  92

 

  )ريال(                                                          1392 سال در فصول و) چرخ نشده(ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم شير بز 37

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ....................................................................................  گلستان  
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        ۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷////۲۲۲۲        ۸۲۱۱۸۲۱۱۸۲۱۱۸۲۱۱////۱۱۱۱        ۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸۵۷////۵۵۵۵        ۷۹۲۹۷۹۲۹۷۹۲۹۷۹۲۹////۵۵۵۵        ۸۰۹۸۸۰۹۸۸۰۹۸۸۰۹۸////۲۲۲۲    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۹۵۵۱۹۵۵۱۹۵۵۱۹۵۵۱////۹۹۹۹        ۹۲۰۳۹۲۰۳۹۲۰۳۹۲۰۳////۴۴۴۴        ۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶////۰۰۰۰        ۸۷۱۰۸۷۱۰۸۷۱۰۸۷۱۰////۰۰۰۰        ۹۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹////۷۷۷۷    ......................................................................................  اردبيل  

        ۱۰۳۴۴۱۰۳۴۴۱۰۳۴۴۱۰۳۴۴////۶۶۶۶        ۱۰۵۰۴۱۰۵۰۴۱۰۵۰۴۱۰۵۰۴////۰۰۰۰        ۹۶۵۵۹۶۵۵۹۶۵۵۹۶۵۵////۳۳۳۳        ۸۸۳۰۸۸۳۰۸۸۳۰۸۸۳۰////۶۶۶۶        ۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹////۶۶۶۶    ......................................................................................  اصفهان 

        ۱۱۴۰۵۱۱۴۰۵۱۱۴۰۵۱۱۴۰۵////۴۴۴۴        ۱۱۵۸۱۱۱۵۸۱۱۱۵۸۱۱۱۵۸۱////۰۰۰۰        ۹۹۷۹۹۹۷۹۹۹۷۹۹۹۷۹////۲۲۲۲        ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹////۶۶۶۶        ۱۰۷۲۲۱۰۷۲۲۱۰۷۲۲۱۰۷۲۲////۵۵۵۵    ...........................................................................................   البرز

        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴////۱۱۱۱        ۹۰۷۹۹۰۷۹۹۰۷۹۹۰۷۹////۹۹۹۹        ۹۸۹۶۹۸۹۶۹۸۹۶۹۸۹۶////۵۵۵۵        ۹۶۵۶۹۶۵۶۹۶۵۶۹۶۵۶////۶۶۶۶    .........................................................................................  ايالم  

        ۱۸۹۸۷۱۸۹۸۷۱۸۹۸۷۱۸۹۸۷////۷۷۷۷        ۱۹۳۹۱۱۹۳۹۱۱۹۳۹۱۱۹۳۹۱////۹۹۹۹        ۱۹۴۰۳۱۹۴۰۳۱۹۴۰۳۱۹۴۰۳////۷۷۷۷        ۱۹۱۲۷۱۹۱۲۷۱۹۱۲۷۱۹۱۲۷////۴۴۴۴        ۱۹۱۸۳۱۹۱۸۳۱۹۱۸۳۱۹۱۸۳////۰۰۰۰    .......................................................................................  بوشهر  

        ۱۲۱۱۶۱۲۱۱۶۱۲۱۱۶۱۲۱۱۶////۵۵۵۵        ۱۱۶۹۹۱۱۶۹۹۱۱۶۹۹۱۱۶۹۹////۴۴۴۴        ۱۰۹۴۹۱۰۹۴۹۱۰۹۴۹۱۰۹۴۹////۱۱۱۱        ۹۴۴۳۹۴۴۳۹۴۴۳۹۴۴۳////۴۴۴۴        ۱۱۱۰۰۱۱۱۰۰۱۱۱۰۰۱۱۱۰۰////۸۸۸۸    .......................................................................................  تهران  

        ۱۱۰۸۲۱۱۰۸۲۱۱۰۸۲۱۱۰۸۲////۳۳۳۳        ۹۹۳۸۹۹۳۸۹۹۳۸۹۹۳۸////۵۵۵۵        ۹۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴۹۴۶۴////۱۱۱۱        ۸۲۷۰۸۲۷۰۸۲۷۰۸۲۷۰////۱۱۱۱        ۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱////۳۳۳۳    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۱۱۴۸۸۱۱۴۸۸۱۱۴۸۸۱۱۴۸۸////۵۵۵۵        ۱۰۲۹۴۱۰۲۹۴۱۰۲۹۴۱۰۲۹۴////۵۵۵۵        ۱۰۲۵۳۱۰۲۵۳۱۰۲۵۳۱۰۲۵۳////۸۸۸۸        ۹۵۹۰۹۵۹۰۹۵۹۰۹۵۹۰////۱۱۱۱        ۱۰۳۶۷۱۰۳۶۷۱۰۳۶۷۱۰۳۶۷////۳۳۳۳     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ۱۰۲۴۳۱۰۲۴۳۱۰۲۴۳۱۰۲۴۳////۹۹۹۹        ۱۰۰۹۶۱۰۰۹۶۱۰۰۹۶۱۰۰۹۶////۲۲۲۲        ۹۴۳۵۹۴۳۵۹۴۳۵۹۴۳۵////۱۱۱۱        ۹۱۴۱۹۱۴۱۹۱۴۱۹۱۴۱////۷۷۷۷        ۹۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰۵۹۷۰۵////۳۳۳۳    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۱۰۶۳۸۱۰۶۳۸۱۰۶۳۸۱۰۶۳۸////۴۴۴۴        ۱۰۴۴۲۱۰۴۴۲۱۰۴۴۲۱۰۴۴۲////۱۱۱۱        ۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳////۴۴۴۴        ۹۲۲۹۹۲۲۹۹۲۲۹۹۲۲۹////۳۳۳۳        ۹۹۵۶۹۹۵۶۹۹۵۶۹۹۵۶////۳۳۳۳    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۹۸۶۱۹۸۶۱۹۸۶۱۹۸۶۱////۷۷۷۷        ۹۷۴۸۹۷۴۸۹۷۴۸۹۷۴۸////۸۸۸۸        ۹۸۴۵۹۸۴۵۹۸۴۵۹۸۴۵////۶۶۶۶        ۹۲۴۰۹۲۴۰۹۲۴۰۹۲۴۰////۴۴۴۴        ۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷////۷۷۷۷    .................................................................................  خوزستان  

        ۱۰۰۹۰۱۰۰۹۰۱۰۰۹۰۱۰۰۹۰////۲۲۲۲        ۱۰۰۵۹۱۰۰۵۹۱۰۰۵۹۱۰۰۵۹////۲۲۲۲        ۹۸۹۷۹۸۹۷۹۸۹۷۹۸۹۷////۱۱۱۱        ۹۶۰۴۹۶۰۴۹۶۰۴۹۶۰۴////۱۱۱۱        ۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲////۱۱۱۱    .......................................................................................  زنجان  

        ۱۱۴۵۲۱۱۴۵۲۱۱۴۵۲۱۱۴۵۲////۰۰۰۰        ۱۰۹۸۹۱۰۹۸۹۱۰۹۸۹۱۰۹۸۹////۶۶۶۶        ۱۰۵۰۲۱۰۵۰۲۱۰۵۰۲۱۰۵۰۲////۰۰۰۰        ۹۷۸۰۹۷۸۰۹۷۸۰۹۷۸۰////۶۶۶۶        ۱۰۷۱۰۱۰۷۱۰۱۰۷۱۰۱۰۷۱۰////۱۱۱۱    .....................................................................................  سمنان  

        ۸۹۹۴۸۹۹۴۸۹۹۴۸۹۹۴////۰۰۰۰        ۷۰۵۵۷۰۵۵۷۰۵۵۷۰۵۵////۹۹۹۹        ۷۱۶۷۷۱۶۷۷۱۶۷۷۱۶۷////۳۳۳۳        ۹۷۰۳۹۷۰۳۹۷۰۳۹۷۰۳////۵۵۵۵        ۸۲۱۹۸۲۱۹۸۲۱۹۸۲۱۹////۵۵۵۵          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۰۶۳۸۱۰۶۳۸۱۰۶۳۸۱۰۶۳۸////۰۰۰۰        ۱۰۵۸۲۱۰۵۸۲۱۰۵۸۲۱۰۵۸۲////۱۱۱۱        ۹۹۰۱۹۹۰۱۹۹۰۱۹۹۰۱////۹۹۹۹        ۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹////۵۵۵۵        ۱۰۱۳۳۱۰۱۳۳۱۰۱۳۳۱۰۱۳۳////۰۰۰۰    .......................................................................................  فارس  

        ۱۱۷۶۸۱۱۷۶۸۱۱۷۶۸۱۱۷۶۸////۶۶۶۶        ۱۰۶۸۱۱۰۶۸۱۱۰۶۸۱۱۰۶۸۱////۶۶۶۶        ۱۰۱۱۷۱۰۱۱۷۱۰۱۱۷۱۰۱۱۷////۹۹۹۹        ۹۰۵۴۹۰۵۴۹۰۵۴۹۰۵۴////۶۶۶۶        ۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱////۶۶۶۶    .......................................................................................  قزوين  

        ۱۱۳۳۴۱۱۳۳۴۱۱۳۳۴۱۱۳۳۴////۱۱۱۱        ۱۰۸۶۱۱۰۸۶۱۱۰۸۶۱۱۰۸۶۱////۳۳۳۳        ۱۰۰۶۵۱۰۰۶۵۱۰۰۶۵۱۰۰۶۵////۸۸۸۸        ۹۶۹۲۹۶۹۲۹۶۹۲۹۶۹۲////۹۹۹۹        ۱۰۴۲۸۱۰۴۲۸۱۰۴۲۸۱۰۴۲۸////۹۹۹۹    .............................................................................................  قم  

        ۱۰۹۸۰۱۰۹۸۰۱۰۹۸۰۱۰۹۸۰////۲۲۲۲        ۱۰۱۳۶۱۰۱۳۶۱۰۱۳۶۱۰۱۳۶////۵۵۵۵        ۱۰۵۷۶۱۰۵۷۶۱۰۵۷۶۱۰۵۷۶////۳۳۳۳        ۱۰۰۳۷۱۰۰۳۷۱۰۰۳۷۱۰۰۳۷////۵۵۵۵        ۱۰۳۶۴۱۰۳۶۴۱۰۳۶۴۱۰۳۶۴////۸۸۸۸    .................................................................................  كردستان  

        ۱۰۸۴۰۱۰۸۴۰۱۰۸۴۰۱۰۸۴۰////۷۷۷۷        ۹۰۹۶۹۰۹۶۹۰۹۶۹۰۹۶////۵۵۵۵        ۱۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱۱۰۶۹۱۱۰۶۹////۶۶۶۶        ۱۱۹۱۲۱۱۹۱۲۱۱۹۱۲۱۱۹۱۲////۱۱۱۱        ۱۰۷۵۰۱۰۷۵۰۱۰۷۵۰۱۰۷۵۰////۲۲۲۲    ......................................................................................  كرمان  

        ۱۰۲۳۵۱۰۲۳۵۱۰۲۳۵۱۰۲۳۵////۶۶۶۶        ۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰////۶۶۶۶        ۸۰۷۹۸۰۷۹۸۰۷۹۸۰۷۹////۹۹۹۹        ۸۳۱۴۸۳۱۴۸۳۱۴۸۳۱۴////۶۶۶۶        ۸۶۹۴۸۶۹۴۸۶۹۴۸۶۹۴////۸۸۸۸    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۱۴۴۲۳۱۴۴۲۳۱۴۴۲۳۱۴۴۲۳////۵۵۵۵        ۱۲۷۰۵۱۲۷۰۵۱۲۷۰۵۱۲۷۰۵////۵۵۵۵        ۱۲۴۵۳۱۲۴۵۳۱۲۴۵۳۱۲۴۵۳////۶۶۶۶        ۱۲۴۹۸۱۲۴۹۸۱۲۴۹۸۱۲۴۹۸////۵۵۵۵        ۱۲۸۵۴۱۲۸۵۴۱۲۸۵۴۱۲۸۵۴////۳۳۳۳    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۰۴۵۰۱۰۴۵۰۱۰۴۵۰۱۰۴۵۰////۶۶۶۶        ۱۰۶۴۹۱۰۶۴۹۱۰۶۴۹۱۰۶۴۹////۵۵۵۵        ۹۲۰۴۹۲۰۴۹۲۰۴۹۲۰۴////۲۲۲۲        ۹۳۰۳۹۳۰۳۹۳۰۳۹۳۰۳////۹۹۹۹        ۹۷۶۸۹۷۶۸۹۷۶۸۹۷۶۸////۲۲۲۲    ....................................................................................  گلستان  

        ۱۲۸۴۶۱۲۸۴۶۱۲۸۴۶۱۲۸۴۶////۸۸۸۸        ۱۲۹۹۸۱۲۹۹۸۱۲۹۹۸۱۲۹۹۸////۷۷۷۷        ۱۰۲۶۴۱۰۲۶۴۱۰۲۶۴۱۰۲۶۴////۰۰۰۰        ۹۶۰۵۹۶۰۵۹۶۰۵۹۶۰۵////۱۱۱۱        ۱۱۷۲۲۱۱۷۲۲۱۱۷۲۲۱۱۷۲۲////۱۱۱۱    .......................................................................................  گيالن  

        ۹۵۵۸۹۵۵۸۹۵۵۸۹۵۵۸////۷۷۷۷        ۹۵۲۳۹۵۲۳۹۵۲۳۹۵۲۳////۰۰۰۰        ۸۳۸۴۸۳۸۴۸۳۸۴۸۳۸۴////۶۶۶۶        ۷۸۶۶۷۸۶۶۷۸۶۶۷۸۶۶////۴۴۴۴        ۸۸۱۲۸۸۱۲۸۸۱۲۸۸۱۲////۴۴۴۴    .....................................................................................  لرستان  

        ۱۰۱۷۳۱۰۱۷۳۱۰۱۷۳۱۰۱۷۳////۸۸۸۸        ۱۰۲۵۶۱۰۲۵۶۱۰۲۵۶۱۰۲۵۶////۲۲۲۲        ۹۸۳۹۹۸۳۹۹۸۳۹۹۸۳۹////۱۱۱۱        ۹۲۵۶۹۲۵۶۹۲۵۶۹۲۵۶////۹۹۹۹        ۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶۲۹۸۶۲////۱۱۱۱    ..................................................................................  مازندران  

        ۱۱۷۴۳۱۱۷۴۳۱۱۷۴۳۱۱۷۴۳////۸۸۸۸        ۱۱۱۶۵۱۱۱۶۵۱۱۱۶۵۱۱۱۶۵////۳۳۳۳        ۱۰۸۴۵۱۰۸۴۵۱۰۸۴۵۱۰۸۴۵////۵۵۵۵        ۱۰۰۸۱۱۰۰۸۱۱۰۰۸۱۱۰۰۸۱////۰۰۰۰        ۱۰۹۵۸۱۰۹۵۸۱۰۹۵۸۱۰۹۵۸////۰۰۰۰    .....................................................................................  مركزي  

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

        ۹۹۱۷۹۹۱۷۹۹۱۷۹۹۱۷////۱۱۱۱        ۹۶۴۷۹۶۴۷۹۶۴۷۹۶۴۷////۷۷۷۷        ۸۳۸۰۸۳۸۰۸۳۸۰۸۳۸۰////۳۳۳۳        ۸۳۴۰۸۳۴۰۸۳۴۰۸۳۴۰////۲۲۲۲        ۸۹۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱////۰۰۰۰    .....................................................................................  همدان  

        ۱۱۳۸۴۱۱۳۸۴۱۱۳۸۴۱۱۳۸۴////۴۴۴۴        ۱۱۲۷۱۱۱۲۷۱۱۱۲۷۱۱۱۲۷۱////۶۶۶۶        ۱۰۹۰۷۱۰۹۰۷۱۰۹۰۷۱۰۹۰۷////۷۷۷۷        ۱۰۳۰۵۱۰۳۰۵۱۰۳۰۵۱۰۳۰۵////۰۰۰۰        ۱۰۹۳۱۱۰۹۳۱۱۰۹۳۱۱۰۹۳۱////۵۵۵۵    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۷۱۷۳۲۷۱۷۳۲۷۱۷۳۲۷۱۷۳////۵۵۵۵        ۲۲۵۲۷۲۲۵۲۷۲۲۵۲۷۲۲۵۲۷////۸۸۸۸        ۲۰۷۵۸۲۰۷۵۸۲۰۷۵۸۲۰۷۵۸////۵۵۵۵        ۲۱۶۴۴۲۱۶۴۴۲۱۶۴۴۲۱۶۴۴////۵۵۵۵        ۲۳۳۷۱۲۳۳۷۱۲۳۳۷۱۲۳۳۷۱////۹۹۹۹    .........................................................  كل كشور          

        ۳۳۳۰۸۳۳۳۰۸۳۳۳۰۸۳۳۳۰۸////۰۰۰۰        ۲۸۰۴۹۲۸۰۴۹۲۸۰۴۹۲۸۰۴۹////۳۳۳۳        ۲۶۲۰۲۲۶۲۰۲۲۶۲۰۲۲۶۲۰۲////۶۶۶۶        ۲۵۳۹۹۲۵۳۹۹۲۵۳۹۹۲۵۳۹۹////۶۶۶۶        ۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵////۴۴۴۴    ....................................................................  آذربايجان شرقي  
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        ۵۳۵۷۱۴۵۳۵۷۱۴۵۳۵۷۱۴۵۳۵۷۱۴////۳۳۳۳        ۵۴۷۲۷۶۵۴۷۲۷۶۵۴۷۲۷۶۵۴۷۲۷۶////۱۱۱۱        ۵۵۱۴۶۲۵۵۱۴۶۲۵۵۱۴۶۲۵۵۱۴۶۲////۵۵۵۵        ۴۰۷۷۴۲۴۰۷۷۴۲۴۰۷۷۴۲۴۰۷۷۴۲////۵۵۵۵        ۵۰۳۶۵۴۵۰۳۶۵۴۵۰۳۶۵۴۵۰۳۶۵۴////۹۹۹۹    .........................................................................................  ايالم  

        ۹۵۸۷۱۷۹۵۸۷۱۷۹۵۸۷۱۷۹۵۸۷۱۷////۹۹۹۹        ۷۸۷۳۸۹۷۸۷۳۸۹۷۸۷۳۸۹۷۸۷۳۸۹////۰۰۰۰        ۷۸۹۹۰۱۷۸۹۹۰۱۷۸۹۹۰۱۷۸۹۹۰۱////۱۱۱۱        ۷۹۰۷۲۲۷۹۰۷۲۲۷۹۰۷۲۲۷۹۰۷۲۲////۱۱۱۱        ۸۰۹۳۹۷۸۰۹۳۹۷۸۰۹۳۹۷۸۰۹۳۹۷////۸۸۸۸    .......................................................................................  بوشهر  

        ۱۱۸۵۹۵۳۱۱۸۵۹۵۳۱۱۸۵۹۵۳۱۱۸۵۹۵۳////۱۱۱۱        ۸۲۰۲۰۷۸۲۰۲۰۷۸۲۰۲۰۷۸۲۰۲۰۷////۲۲۲۲        ۸۱۷۷۸۹۸۱۷۷۸۹۸۱۷۷۸۹۸۱۷۷۸۹////۰۰۰۰        ۸۷۸۵۳۵۸۷۸۵۳۵۸۷۸۵۳۵۸۷۸۵۳۵////۵۵۵۵        ۸۵۲۴۷۷۸۵۲۴۷۷۸۵۲۴۷۷۸۵۲۴۷۷////۱۱۱۱    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۹۵۶۵۶۰۹۵۶۵۶۰۹۵۶۵۶۰۹۵۶۵۶۰////۳۳۳۳        ××××        ۱۰۱۳۲۱۲۱۰۱۳۲۱۲۱۰۱۳۲۱۲۱۰۱۳۲۱۲////۱۱۱۱        ۹۷۷۴۷۲۹۷۷۴۷۲۹۷۷۴۷۲۹۷۷۴۷۲////۰۰۰۰    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۶۷۴۰۷۴۶۷۴۰۷۴۶۷۴۰۷۴۶۷۴۰۷۴////۱۱۱۱        ۶۹۶۶۱۴۶۹۶۶۱۴۶۹۶۶۱۴۶۹۶۶۱۴////۴۴۴۴        ۷۳۴۱۸۸۷۳۴۱۸۸۷۳۴۱۸۸۷۳۴۱۸۸////۲۲۲۲        ۷۱۱۴۲۰۷۱۱۴۲۰۷۱۱۴۲۰۷۱۱۴۲۰////۸۸۸۸        ۷۰۹۱۰۳۷۰۹۱۰۳۷۰۹۱۰۳۷۰۹۱۰۳////۵۵۵۵     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ۷۱۶۷۲۵۷۱۶۷۲۵۷۱۶۷۲۵۷۱۶۷۲۵////۴۴۴۴        ۶۷۱۰۱۵۶۷۱۰۱۵۶۷۱۰۱۵۶۷۱۰۱۵////۳۳۳۳        ۵۹۴۵۹۷۵۹۴۵۹۷۵۹۴۵۹۷۵۹۴۵۹۷////۷۷۷۷        ۵۷۲۶۳۱۵۷۲۶۳۱۵۷۲۶۳۱۵۷۲۶۳۱////۴۴۴۴        ۶۳۵۸۳۶۶۳۵۸۳۶۶۳۵۸۳۶۶۳۵۸۳۶////۷۷۷۷    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۶۹۱۱۶۹۶۹۱۱۶۹۶۹۱۱۶۹۶۹۱۱۶۹////۵۵۵۵        ۶۶۵۹۸۳۶۶۵۹۸۳۶۶۵۹۸۳۶۶۵۹۸۳////۰۰۰۰        ۶۰۴۶۷۳۶۰۴۶۷۳۶۰۴۶۷۳۶۰۴۶۷۳////۵۵۵۵        ۶۲۷۲۰۵۶۲۷۲۰۵۶۲۷۲۰۵۶۲۷۲۰۵////۷۷۷۷        ۶۵۰۸۰۰۶۵۰۸۰۰۶۵۰۸۰۰۶۵۰۸۰۰////۹۹۹۹    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۵۵۲۰۹۴۵۵۲۰۹۴۵۵۲۰۹۴۵۵۲۰۹۴////۹۹۹۹        ۵۷۹۸۸۱۵۷۹۸۸۱۵۷۹۸۸۱۵۷۹۸۸۱////۸۸۸۸        ۵۲۸۹۴۳۵۲۸۹۴۳۵۲۸۹۴۳۵۲۸۹۴۳////۱۱۱۱        ۵۲۲۶۱۵۵۲۲۶۱۵۵۲۲۶۱۵۵۲۲۶۱۵////۴۴۴۴        ۵۴۴۶۲۱۵۴۴۶۲۱۵۴۴۶۲۱۵۴۴۶۲۱////۵۵۵۵    .................................................................................  خوزستان  

        ۷۴۷۹۲۱۷۴۷۹۲۱۷۴۷۹۲۱۷۴۷۹۲۱////۰۰۰۰        ۷۹۲۴۸۱۷۹۲۴۸۱۷۹۲۴۸۱۷۹۲۴۸۱////۲۲۲۲        ۸۳۵۴۵۲۸۳۵۴۵۲۸۳۵۴۵۲۸۳۵۴۵۲////۳۳۳۳        ۸۲۷۴۱۰۸۲۷۴۱۰۸۲۷۴۱۰۸۲۷۴۱۰////۸۸۸۸        ۸۰۹۲۰۸۸۰۹۲۰۸۸۰۹۲۰۸۸۰۹۲۰۸////۲۲۲۲    .......................................................................................  زنجان  

        ۹۱۵۲۵۴۹۱۵۲۵۴۹۱۵۲۵۴۹۱۵۲۵۴////۲۲۲۲        ××××        ۵۶۳۱۳۴۵۶۳۱۳۴۵۶۳۱۳۴۵۶۳۱۳۴////۵۵۵۵        ۴۶۸۰۸۸۴۶۸۰۸۸۴۶۸۰۸۸۴۶۸۰۸۸////۵۵۵۵        ۶۲۸۰۹۹۶۲۸۰۹۹۶۲۸۰۹۹۶۲۸۰۹۹////۴۴۴۴    .....................................................................................  سمنان  

        ۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۵۰۶۷۶۱۰۵۰۶۷۶۱۰۵۰۶۷۶۱۰۵۰۶۷۶////۷۷۷۷        ۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۰۸۰۲۸۱۰۰۸۰۲۸۱۰۰۸۰۲۸۱۰۰۸۰۲۸////۲۲۲۲          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۱۰۱۲۹۷۷۱۰۱۲۹۷۷۱۰۱۲۹۷۷۱۰۱۲۹۷۷////۱۱۱۱        ۹۴۲۳۷۳۹۴۲۳۷۳۹۴۲۳۷۳۹۴۲۳۷۳////۹۹۹۹        ۸۹۴۰۸۶۸۹۴۰۸۶۸۹۴۰۸۶۸۹۴۰۸۶////۵۵۵۵        ۸۳۸۳۲۹۸۳۸۳۲۹۸۳۸۳۲۹۸۳۸۳۲۹////۲۲۲۲        ۸۹۷۰۸۵۸۹۷۰۸۵۸۹۷۰۸۵۸۹۷۰۸۵////۸۸۸۸    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۱۰۴۷۷۱۰۱۰۴۷۷۱۰۱۰۴۷۷۱۰۱۰۴۷۷۱۰////۵۵۵۵        ۸۸۳۷۵۴۸۸۳۷۵۴۸۸۳۷۵۴۸۸۳۷۵۴////۹۹۹۹        ۸۷۶۶۲۷۸۷۶۶۲۷۸۷۶۶۲۷۸۷۶۶۲۷////۵۵۵۵        ۹۵۶۲۶۷۹۵۶۲۶۷۹۵۶۲۶۷۹۵۶۲۶۷////۹۹۹۹    .......................................................................................  قزوين  

        ۹۳۱۷۷۸۹۳۱۷۷۸۹۳۱۷۷۸۹۳۱۷۷۸////۶۶۶۶        ۹۱۶۸۰۵۹۱۶۸۰۵۹۱۶۸۰۵۹۱۶۸۰۵////۲۲۲۲        ۶۶۲۲۸۵۶۶۲۲۸۵۶۶۲۲۸۵۶۶۲۲۸۵////۰۰۰۰        ۷۱۷۹۶۸۷۱۷۹۶۸۷۱۷۹۶۸۷۱۷۹۶۸////۱۱۱۱        ۸۱۸۶۰۴۸۱۸۶۰۴۸۱۸۶۰۴۸۱۸۶۰۴////۸۸۸۸    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۸۹۰۴۲۳۸۹۰۴۲۳۸۹۰۴۲۳۸۹۰۴۲۳////۰۰۰۰        ××××        ۹۶۹۳۶۳۹۶۹۳۶۳۹۶۹۳۶۳۹۶۹۳۶۳////۸۸۸۸        ۹۲۵۶۷۶۹۲۵۶۷۶۹۲۵۶۷۶۹۲۵۶۷۶////۶۶۶۶    .................................................................................  كردستان  

        ۱۳۱۴۵۶۰۱۳۱۴۵۶۰۱۳۱۴۵۶۰۱۳۱۴۵۶۰////۶۶۶۶        ۱۴۴۱۶۵۴۱۴۴۱۶۵۴۱۴۴۱۶۵۴۱۴۴۱۶۵۴////۴۴۴۴        ۱۰۹۶۶۷۹۱۰۹۶۶۷۹۱۰۹۶۶۷۹۱۰۹۶۶۷۹////۰۰۰۰        ۱۳۶۸۵۱۲۱۳۶۸۵۱۲۱۳۶۸۵۱۲۱۳۶۸۵۱۲////۳۳۳۳        ۱۳۳۹۳۹۰۱۳۳۹۳۹۰۱۳۳۹۳۹۰۱۳۳۹۳۹۰////۱۱۱۱    ......................................................................................  كرمان  

        ۸۹۷۶۵۹۸۹۷۶۵۹۸۹۷۶۵۹۸۹۷۶۵۹////۵۵۵۵        ۷۱۸۹۶۹۷۱۸۹۶۹۷۱۸۹۶۹۷۱۸۹۶۹////۵۵۵۵        ۸۸۷۵۲۴۸۸۷۵۲۴۸۸۷۵۲۴۸۸۷۵۲۴////۴۴۴۴        ××××        ۸۰۰۶۳۳۸۰۰۶۳۳۸۰۰۶۳۳۸۰۰۶۳۳////۱۱۱۱    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۱۰۲۰۲۵۱۱۰۲۰۲۵۱۱۰۲۰۲۵۱۱۰۲۰۲۵۱////۴۴۴۴        ۸۲۹۳۰۰۸۲۹۳۰۰۸۲۹۳۰۰۸۲۹۳۰۰////۳۳۳۳        ۷۰۷۸۶۸۷۰۷۸۶۸۷۰۷۸۶۸۷۰۷۸۶۸////۰۰۰۰        ۷۰۷۶۰۸۷۰۷۶۰۸۷۰۷۶۰۸۷۰۷۶۰۸////۷۷۷۷        ۸۲۶۳۱۶۸۲۶۳۱۶۸۲۶۳۱۶۸۲۶۳۱۶////۵۵۵۵    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۹۰۷۶۹۲۹۰۷۶۹۲۹۰۷۶۹۲۹۰۷۶۹۲////۳۳۳۳        ۸۶۸۴۲۱۸۶۸۴۲۱۸۶۸۴۲۱۸۶۸۴۲۱////۱۱۱۱        ۱۰۰۹۸۴۹۱۰۰۹۸۴۹۱۰۰۹۸۴۹۱۰۰۹۸۴۹////۵۵۵۵        ۵۴۴۳۵۴۵۴۴۳۵۴۵۴۴۳۵۴۵۴۴۳۵۴////۸۸۸۸        ۸۴۱۲۹۴۸۴۱۲۹۴۸۴۱۲۹۴۸۴۱۲۹۴////۸۸۸۸    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۲۴۲۸۵۷۱۲۴۲۸۵۷۱۲۴۲۸۵۷۱۲۴۲۸۵۷////۱۱۱۱        ۱۲۴۲۸۵۷۱۲۴۲۸۵۷۱۲۴۲۸۵۷۱۲۴۲۸۵۷////۱۱۱۱    .......................................................................................  گيالن  

        ۶۷۶۷۳۶۶۷۶۷۳۶۶۷۶۷۳۶۶۷۶۷۳۶////۸۸۸۸        ۷۰۹۲۹۹۷۰۹۲۹۹۷۰۹۲۹۹۷۰۹۲۹۹////۰۰۰۰        ۶۳۷۲۲۲۶۳۷۲۲۲۶۳۷۲۲۲۶۳۷۲۲۲////۵۵۵۵        ۷۶۸۲۹۹۷۶۸۲۹۹۷۶۸۲۹۹۷۶۸۲۹۹////۸۸۸۸        ۷۱۹۵۷۲۷۱۹۵۷۲۷۱۹۵۷۲۷۱۹۵۷۲////۶۶۶۶    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ××××        ۱۴۸۴۳۰۴۱۴۸۴۳۰۴۱۴۸۴۳۰۴۱۴۸۴۳۰۴////۶۶۶۶        ۱۴۸۴۳۰۴۱۴۸۴۳۰۴۱۴۸۴۳۰۴۱۴۸۴۳۰۴////۶۶۶۶    ..................................................................................  مازندران  

        ۱۲۲۰۳۳۹۱۲۲۰۳۳۹۱۲۲۰۳۳۹۱۲۲۰۳۳۹////۰۰۰۰        ۹۶۸۷۶۳۹۶۸۷۶۳۹۶۸۷۶۳۹۶۸۷۶۳////۶۶۶۶        ۹۰۵۰۰۰۹۰۵۰۰۰۹۰۵۰۰۰۹۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۹۳۱۶۱۰۱۹۳۱۶۱۰۱۹۳۱۶۱۰۱۹۳۱۶////۵۵۵۵        ۹۷۴۰۲۳۹۷۴۰۲۳۹۷۴۰۲۳۹۷۴۰۲۳////۱۱۱۱    .....................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ۱۴۸۶۳۷۸۱۴۸۶۳۷۸۱۴۸۶۳۷۸۱۴۸۶۳۷۸////۲۲۲۲        ۱۴۰۸۹۸۸۱۴۰۸۹۸۸۱۴۰۸۹۸۸۱۴۰۸۹۸۸////۸۸۸۸        ۱۴۵۴۱۶۲۱۴۵۴۱۶۲۱۴۵۴۱۶۲۱۴۵۴۱۶۲////۸۸۸۸     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۸۶۶۹۷۵۸۶۶۹۷۵۸۶۶۹۷۵۸۶۶۹۷۵////۶۶۶۶        ۷۴۵۵۳۳۷۴۵۵۳۳۷۴۵۵۳۳۷۴۵۵۳۳////۶۶۶۶        ۸۲۳۴۷۰۸۲۳۴۷۰۸۲۳۴۷۰۸۲۳۴۷۰////۲۲۲۲        ۸۰۶۶۴۳۸۰۶۶۴۳۸۰۶۶۴۳۸۰۶۶۴۳////۲۲۲۲    .....................................................................................  همدان  

        ۲۰۹۸۸۴۲۲۰۹۸۸۴۲۲۰۹۸۸۴۲۲۰۹۸۸۴۲////۶۶۶۶        ۱۸۳۶۸۶۰۱۸۳۶۸۶۰۱۸۳۶۸۶۰۱۸۳۶۸۶۰////۸۸۸۸        ۱۵۶۶۷۹۸۱۵۶۶۷۹۸۱۵۶۶۷۹۸۱۵۶۶۷۹۸////۷۷۷۷        ۱۴۶۷۲۵۳۱۴۶۷۲۵۳۱۴۶۷۲۵۳۱۴۶۷۲۵۳////۵۵۵۵        ۱۷۵۷۷۷۶۱۷۵۷۷۷۶۱۷۵۷۷۷۶۱۷۵۷۷۷۶////۷۷۷۷    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۶۷۵۱۵۹۶۷۵۱۵۹۶۷۵۱۵۹۶۷۵۱۵۹////۱۱۱۱        ۵۹۷۹۵۷۵۹۷۹۵۷۵۹۷۹۵۷۵۹۷۹۵۷////۵۵۵۵        ۷۱۶۰۲۹۷۱۶۰۲۹۷۱۶۰۲۹۷۱۶۰۲۹////۶۶۶۶        ۵۹۶۹۱۹۵۹۶۹۱۹۵۹۶۹۱۹۵۹۶۹۱۹////۷۷۷۷        ۶۱۳۰۵۲۶۱۳۰۵۲۶۱۳۰۵۲۶۱۳۰۵۲////۲۲۲۲    .........................................................  كل كشور          

        ۱۰۷۵۹۷۶۱۰۷۵۹۷۶۱۰۷۵۹۷۶۱۰۷۵۹۷۶////۶۶۶۶        ۹۳۷۵۵۶۹۳۷۵۵۶۹۳۷۵۵۶۹۳۷۵۵۶////۳۳۳۳        ۹۴۳۴۴۸۹۴۳۴۴۸۹۴۳۴۴۸۹۴۳۴۴۸////۷۷۷۷        ۷۱۵۶۳۵۷۱۵۶۳۵۷۱۵۶۳۵۷۱۵۶۳۵////۸۸۸۸        ۸۰۷۲۵۲۸۰۷۲۵۲۸۰۷۲۵۲۸۰۷۲۵۲////۸۸۸۸    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۷۳۳۱۲۳۷۳۳۱۲۳۷۳۳۱۲۳۷۳۳۱۲۳////۰۰۰۰        ××××        ۷۱۶۰۰۰۷۱۶۰۰۰۷۱۶۰۰۰۷۱۶۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۲۷۶۲۳۷۲۷۶۲۳۷۲۷۶۲۳۷۲۷۶۲۳////۱۱۱۱    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۵۹۷۲۲۲۵۹۷۲۲۲۵۹۷۲۲۲۵۹۷۲۲۲////۲۲۲۲        ۶۱۸۶۳۴۶۱۸۶۳۴۶۱۸۶۳۴۶۱۸۶۳۴////۶۶۶۶        ۵۶۸۳۰۴۵۶۸۳۰۴۵۶۸۳۰۴۵۶۸۳۰۴////۴۴۴۴        ۶۱۵۷۱۵۶۱۵۷۱۵۶۱۵۷۱۵۶۱۵۷۱۵////۶۶۶۶        ۶۰۷۰۶۶۶۰۷۰۶۶۶۰۷۰۶۶۶۰۷۰۶۶////۶۶۶۶    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۳۸۹۶۱۰۱۳۸۹۶۱۰۱۳۸۹۶۱۰۱۳۸۹۶۱۰////۴۴۴۴        ××××        ۱۱۰۴۱۶۶۱۱۰۴۱۶۶۱۱۰۴۱۶۶۱۱۰۴۱۶۶////۷۷۷۷        ۱۲۸۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  اصفهان 

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

        ۶۲۹۷۰۷۶۲۹۷۰۷۶۲۹۷۰۷۶۲۹۷۰۷////۱۱۱۱        ۵۲۰۰۸۳۵۲۰۰۸۳۵۲۰۰۸۳۵۲۰۰۸۳////۹۹۹۹        ۴۸۸۸۸۸۴۸۸۸۸۸۴۸۸۸۸۸۴۸۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۴۳۲۸۵۰۴۳۲۸۵۰۴۳۲۸۵۰۴۳۲۸۵۰////۷۷۷۷        ۵۰۰۹۵۶۵۰۰۹۵۶۵۰۰۹۵۶۵۰۰۹۵۶////۴۴۴۴    .........................................................................................  ايالم  

        ۱۴۱۶۶۶۶۱۴۱۶۶۶۶۱۴۱۶۶۶۶۱۴۱۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۵۵۳۶۶۳۵۵۳۶۶۳۵۵۳۶۶۳۵۵۳۶۶۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۵۷۳۶۹۴۵۷۳۶۹۴۵۷۳۶۹۴۵۷۳۶۹۴////۴۴۴۴    .......................................................................................  بوشهر  

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

        ××××        ۸۲۳۰۳۴۸۲۳۰۳۴۸۲۳۰۳۴۸۲۳۰۳۴////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۸۲۳۰۳۴۸۲۳۰۳۴۸۲۳۰۳۴۸۲۳۰۳۴////۴۴۴۴    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۷۵۲۷۰۲۷۵۲۷۰۲۷۵۲۷۰۲۷۵۲۷۰۲////۷۷۷۷        ۶۴۳۴۲۱۶۴۳۴۲۱۶۴۳۴۲۱۶۴۳۴۲۱////۱۱۱۱        ۷۵۶۹۲۳۷۵۶۹۲۳۷۵۶۹۲۳۷۵۶۹۲۳////۱۱۱۱        ۶۰۹۶۷۷۶۰۹۶۷۷۶۰۹۶۷۷۶۰۹۶۷۷////۴۴۴۴        ۷۱۴۲۴۶۷۱۴۲۴۶۷۱۴۲۴۶۷۱۴۲۴۶////۶۶۶۶     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ۶۷۸۴۰۱۶۷۸۴۰۱۶۷۸۴۰۱۶۷۸۴۰۱////۲۲۲۲        ۴۵۱۱۷۶۴۵۱۱۷۶۴۵۱۱۷۶۴۵۱۱۷۶////۵۵۵۵        ××××        ۴۷۶۴۰۸۴۷۶۴۰۸۴۷۶۴۰۸۴۷۶۴۰۸////۷۷۷۷        ۶۰۹۱۵۳۶۰۹۱۵۳۶۰۹۱۵۳۶۰۹۱۵۳////۳۳۳۳    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۵۳۵۰۳۳۵۳۵۰۳۳۵۳۵۰۳۳۵۳۵۰۳۳////۳۳۳۳        ۶۲۰۶۲۷۶۲۰۶۲۷۶۲۰۶۲۷۶۲۰۶۲۷////۵۵۵۵        ××××        ۴۱۲۱۷۰۴۱۲۱۷۰۴۱۲۱۷۰۴۱۲۱۷۰////۹۹۹۹        ۵۸۴۳۷۷۵۸۴۳۷۷۵۸۴۳۷۷۵۸۴۳۷۷////۸۸۸۸    .........................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ۵۶۶۶۶۶۵۶۶۶۶۶۵۶۶۶۶۶۵۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۵۶۱۹۲۴۵۶۱۹۲۴۵۶۱۹۲۴۵۶۱۹۲۴////۱۱۱۱        ۵۶۱۹۴۹۵۶۱۹۴۹۵۶۱۹۴۹۵۶۱۹۴۹////۷۷۷۷    .......................................................................................  زنجان  

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

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

        ××××        ۹۰۲۷۷۷۹۰۲۷۷۷۹۰۲۷۷۷۹۰۲۷۷۷////۸۸۸۸        ۷۸۳۳۳۳۷۸۳۳۳۳۷۸۳۳۳۳۷۸۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۸۳۱۰۸۶۸۳۱۰۸۶۸۳۱۰۸۶۸۳۱۰۸۶////۱۱۱۱    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۶۵۱۴۹۲۶۵۱۴۹۲۶۵۱۴۹۲۶۵۱۴۹۲////۵۵۵۵        ××××        ۷۷۸۹۶۳۷۷۸۹۶۳۷۷۸۹۶۳۷۷۸۹۶۳////۴۴۴۴        ۶۸۲۸۵۸۶۸۲۸۵۸۶۸۲۸۵۸۶۸۲۸۵۸////۲۲۲۲    .......................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ۶۲۸۸۹۸۶۲۸۸۹۸۶۲۸۸۹۸۶۲۸۸۹۸////۴۴۴۴        ××××        ۵۷۸۴۲۵۵۷۸۴۲۵۵۷۸۴۲۵۵۷۸۴۲۵////۸۸۸۸        ۵۹۷۵۸۷۵۹۷۵۸۷۵۹۷۵۸۷۵۹۷۵۸۷////۴۴۴۴    .................................................................................  كردستان  

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

        ۵۰۱۸۸۶۵۰۱۸۸۶۵۰۱۸۸۶۵۰۱۸۸۶////۸۸۸۸        ۵۵۹۴۵۰۵۵۹۴۵۰۵۵۹۴۵۰۵۵۹۴۵۰////۰۰۰۰        ۳۶۶۶۶۶۳۶۶۶۶۶۳۶۶۶۶۶۳۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۵۵۳۶۱۶۵۵۳۶۱۶۵۵۳۶۱۶۵۵۳۶۱۶////۱۱۱۱    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۸۱۵۰۹۴۸۱۵۰۹۴۸۱۵۰۹۴۸۱۵۰۹۴////۳۳۳۳        ۷۸۴۰۳۹۷۸۴۰۳۹۷۸۴۰۳۹۷۸۴۰۳۹////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۷۸۸۶۱۱۷۸۸۶۱۱۷۸۸۶۱۱۷۸۸۶۱۱////۱۱۱۱    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۸۷۲۷۲۷۸۷۲۷۲۷۸۷۲۷۲۷۸۷۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۴۲۷۵۸۶۴۲۷۵۸۶۴۲۷۵۸۶۴۲۷۵۸۶////۰۰۰۰        ۷۵۴۵۲۵۷۵۴۵۲۵۷۵۴۵۲۵۷۵۴۵۲۵////۴۴۴۴        ××××        ۵۳۳۴۱۱۵۳۳۴۱۱۵۳۳۴۱۱۵۳۳۴۱۱////۳۳۳۳    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ۱۲۵۵۸۳۹۱۲۵۵۸۳۹۱۲۵۵۸۳۹۱۲۵۵۸۳۹////۴۴۴۴        ××××        ۱۷۸۵۷۱۴۱۷۸۵۷۱۴۱۷۸۵۷۱۴۱۷۸۵۷۱۴////۳۳۳۳        ۱۲۸۷۶۵۰۱۲۸۷۶۵۰۱۲۸۷۶۵۰۱۲۸۷۶۵۰////۱۱۱۱    .......................................................................................  گيالن  

        ۵۴۶۴۹۱۵۴۶۴۹۱۵۴۶۴۹۱۵۴۶۴۹۱////۲۲۲۲        ۴۷۷۹۲۲۴۷۷۹۲۲۴۷۷۹۲۲۴۷۷۹۲۲////۰۰۰۰        ۵۸۲۲۳۶۵۸۲۲۳۶۵۸۲۲۳۶۵۸۲۲۳۶////۸۸۸۸        ۶۴۳۰۵۹۶۴۳۰۵۹۶۴۳۰۵۹۶۴۳۰۵۹////۵۵۵۵        ۵۰۱۹۲۱۵۰۱۹۲۱۵۰۱۹۲۱۵۰۱۹۲۱////۰۰۰۰    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۱۱۲۹۲۸۲۱۱۲۹۲۸۲۱۱۲۹۲۸۲۱۱۲۹۲۸۲////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۱۱۲۹۲۸۲۱۱۲۹۲۸۲۱۱۲۹۲۸۲۱۱۲۹۲۸۲////۲۲۲۲    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۷۴۱۶۶۶۷۴۱۶۶۶۷۴۱۶۶۶۷۴۱۶۶۶////۷۷۷۷        ۶۹۷۴۸۹۶۹۷۴۸۹۶۹۷۴۸۹۶۹۷۴۸۹////۵۵۵۵        ۶۴۸۲۳۵۶۴۸۲۳۵۶۴۸۲۳۵۶۴۸۲۳۵////۳۳۳۳        ۶۹۲۲۲۰۶۹۲۲۲۰۶۹۲۲۲۰۶۹۲۲۲۰////۴۴۴۴    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۶۴۸۲۵۸۶۴۸۲۵۸۶۴۸۲۵۸۶۴۸۲۵۸////۲۲۲۲        ۶۲۱۷۷۹۶۲۱۷۷۹۶۲۱۷۷۹۶۲۱۷۷۹////۱۱۱۱        ۶۲۳۸۴۲۶۲۳۸۴۲۶۲۳۸۴۲۶۲۳۸۴۲////۲۲۲۲        ۶۳۳۵۶۴۶۳۳۵۶۴۶۳۳۵۶۴۶۳۳۵۶۴////۹۹۹۹    .....................................................................................  همدان  

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

        ۴۵۶۴۶۰۴۵۶۴۶۰۴۵۶۴۶۰۴۵۶۴۶۰////۳۳۳۳        ۳۸۲۱۰۴۳۸۲۱۰۴۳۸۲۱۰۴۳۸۲۱۰۴////۰۰۰۰        ۳۵۸۵۲۴۳۵۸۵۲۴۳۵۸۵۲۴۳۵۸۵۲۴////۹۹۹۹        ۴۱۷۱۹۵۴۱۷۱۹۵۴۱۷۱۹۵۴۱۷۱۹۵////۱۱۱۱        ۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱////۴۴۴۴    .........................................................  كل كشور          

        ۱۲۳۲۷۲۷۱۲۳۲۷۲۷۱۲۳۲۷۲۷۱۲۳۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۸۷۷۶۱۵۸۷۷۶۱۵۸۷۷۶۱۵۸۷۷۶۱۵////۷۷۷۷        ۶۸۷۰۵۴۶۸۷۰۵۴۶۸۷۰۵۴۶۸۷۰۵۴////۹۹۹۹        ۶۰۹۹۲۹۶۰۹۹۲۹۶۰۹۹۲۹۶۰۹۹۲۹////۱۱۱۱        ۷۹۳۵۶۱۷۹۳۵۶۱۷۹۳۵۶۱۷۹۳۵۶۱////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۵۷۶۹۹۶۵۷۶۹۹۶۵۷۶۹۹۶۵۷۶۹۹۶////۲۲۲۲        ××××        ۴۶۲۶۷۶۴۶۲۶۷۶۴۶۲۶۷۶۴۶۲۶۷۶////۱۱۱۱        ۵۳۶۹۱۳۵۳۶۹۱۳۵۳۶۹۱۳۵۳۶۹۱۳////۶۶۶۶    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۳۹۶۲۹۳۳۹۶۲۹۳۳۹۶۲۹۳۳۹۶۲۹////۲۲۲۲        ۳۱۱۲۱۲۳۱۱۲۱۲۳۱۱۲۱۲۳۱۱۲۱۲////۰۰۰۰        ۳۲۲۳۲۳۳۲۲۳۲۳۳۲۲۳۲۳۳۲۲۳۲۳////۵۵۵۵        ۳۲۴۷۴۱۳۲۴۷۴۱۳۲۴۷۴۱۳۲۴۷۴۱////۳۳۳۳    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۱۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۹۵۴۴۱۶۹۵۴۴۱۶۹۵۴۴۱۶۹۵۴۴۱۶////۲۲۲۲        ۹۶۰۴۸۴۹۶۰۴۸۴۹۶۰۴۸۴۹۶۰۴۸۴////۱۱۱۱    ......................................................................................  اصفهان 

        ۵۵۶۱۴۰۵۵۶۱۴۰۵۵۶۱۴۰۵۵۶۱۴۰////۴۴۴۴        ۵۱۹۰۵۸۵۱۹۰۵۸۵۱۹۰۵۸۵۱۹۰۵۸////۸۸۸۸        ۵۵۰۴۰۴۵۵۰۴۰۴۵۵۰۴۰۴۵۵۰۴۰۴////۳۳۳۳        ۶۲۳۸۶۶۶۲۳۸۶۶۶۲۳۸۶۶۶۲۳۸۶۶////۰۰۰۰        ۵۶۵۲۳۰۵۶۵۲۳۰۵۶۵۲۳۰۵۶۵۲۳۰////۰۰۰۰    ...........................................................................................   البرز

        ۳۶۶۶۶۶۳۶۶۶۶۶۳۶۶۶۶۶۳۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۲۹۹۰۱۰۲۹۹۰۱۰۲۹۹۰۱۰۲۹۹۰۱۰////۵۵۵۵        ۲۸۲۷۷۴۲۸۲۷۷۴۲۸۲۷۷۴۲۸۲۷۷۴////۵۵۵۵        ۲۰۲۰۵۱۲۰۲۰۵۱۲۰۲۰۵۱۲۰۲۰۵۱////۳۳۳۳        ۲۵۶۸۵۲۲۵۶۸۵۲۲۵۶۸۵۲۲۵۶۸۵۲////۹۹۹۹    .........................................................................................  ايالم  

        ۴۰۰۵۸۳۴۰۰۵۸۳۴۰۰۵۸۳۴۰۰۵۸۳////۹۹۹۹        ۴۲۰۹۳۸۴۲۰۹۳۸۴۲۰۹۳۸۴۲۰۹۳۸////۹۹۹۹        ۳۴۷۶۵۶۳۴۷۶۵۶۳۴۷۶۵۶۳۴۷۶۵۶////۲۲۲۲        ۳۹۷۷۳۷۳۹۷۷۳۷۳۹۷۷۳۷۳۹۷۷۳۷////۷۷۷۷        ۳۸۱۱۶۱۳۸۱۱۶۱۳۸۱۱۶۱۳۸۱۱۶۱////۴۴۴۴    .......................................................................................  بوشهر  

        ۳۵۲۷۸۶۳۵۲۷۸۶۳۵۲۷۸۶۳۵۲۷۸۶////۹۹۹۹        ۴۵۲۵۱۱۴۵۲۵۱۱۴۵۲۵۱۱۴۵۲۵۱۱////۶۶۶۶        ۳۹۴۷۶۳۳۹۴۷۶۳۳۹۴۷۶۳۳۹۴۷۶۳////۷۷۷۷        ۳۹۳۵۸۵۳۹۳۵۸۵۳۹۳۵۸۵۳۹۳۵۸۵////۸۸۸۸        ۴۲۶۵۸۱۴۲۶۵۸۱۴۲۶۵۸۱۴۲۶۵۸۱////۸۸۸۸    .......................................................................................  تهران  
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        ۵۷۳۶۸۴۵۷۳۶۸۴۵۷۳۶۸۴۵۷۳۶۸۴////۲۲۲۲        ۴۷۹۸۵۰۴۷۹۸۵۰۴۷۹۸۵۰۴۷۹۸۵۰////۷۷۷۷        ۳۶۳۶۹۸۳۶۳۶۹۸۳۶۳۶۹۸۳۶۳۶۹۸////۶۶۶۶        ۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۵۲۱۴۲۴۵۲۱۴۲۴۵۲۱۴۲۴۵۲۱۴۲////۹۹۹۹    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۴۵۳۸۴۶۴۵۳۸۴۶۴۵۳۸۴۶۴۵۳۸۴۶////۲۲۲۲        ۲۵۷۸۹۴۲۵۷۸۹۴۲۵۷۸۹۴۲۵۷۸۹۴////۷۷۷۷        ۴۲۱۶۲۵۴۲۱۶۲۵۴۲۱۶۲۵۴۲۱۶۲۵////۹۹۹۹        ۳۲۶۱۴۶۳۲۶۱۴۶۳۲۶۱۴۶۳۲۶۱۴۶////۸۸۸۸        ۳۴۶۵۲۸۳۴۶۵۲۸۳۴۶۵۲۸۳۴۶۵۲۸////۱۱۱۱    ....................................................................................  گلستان  
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        ××××        ۱۶۷۹۷۸۶۱۶۷۹۷۸۶۱۶۷۹۷۸۶۱۶۷۹۷۸۶////۰۰۰۰        ۱۸۲۶۰۶۶۱۸۲۶۰۶۶۱۸۲۶۰۶۶۱۸۲۶۰۶۶////۱۱۱۱        ۸۳۰۴۲۴۸۳۰۴۲۴۸۳۰۴۲۴۸۳۰۴۲۴////۸۸۸۸        ۱۰۵۸۲۵۹۱۰۵۸۲۵۹۱۰۵۸۲۵۹۱۰۵۸۲۵۹////۱۱۱۱    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۶۱۷۹۲۲۱۶۱۷۹۲۲۱۶۱۷۹۲۲۱۶۱۷۹۲۲۱////۹۹۹۹        ××××        ۶۱۷۹۲۲۱۶۱۷۹۲۲۱۶۱۷۹۲۲۱۶۱۷۹۲۲۱////۹۹۹۹    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۱۴۱۱۷۱۳۱۴۱۱۷۱۳۱۴۱۱۷۱۳۱۴۱۱۷۱۳////۷۷۷۷        ۱۴۲۰۰۷۸۱۴۲۰۰۷۸۱۴۲۰۰۷۸۱۴۲۰۰۷۸////۰۰۰۰        ۱۳۰۸۸۲۳۱۳۰۸۸۲۳۱۳۰۸۸۲۳۱۳۰۸۸۲۳////۵۵۵۵        ۱۴۱۰۳۵۱۱۴۱۰۳۵۱۱۴۱۰۳۵۱۱۴۱۰۳۵۱////۷۷۷۷    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۳۷۹۱۲۶۲۳۷۹۱۲۶۲۳۷۹۱۲۶۲۳۷۹۱۲۶۲////۳۳۳۳        ۶۶۲۰۲۶۱۶۶۲۰۲۶۱۶۶۲۰۲۶۱۶۶۲۰۲۶۱////۶۶۶۶        ۲۱۵۵۵۴۵۲۱۵۵۵۴۵۲۱۵۵۵۴۵۲۱۵۵۵۴۵////۲۲۲۲        ۵۷۹۳۳۷۰۵۷۹۳۳۷۰۵۷۹۳۳۷۰۵۷۹۳۳۷۰////۶۶۶۶    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۱۴۱۷۹۱۵۱۴۱۷۹۱۵۱۴۱۷۹۱۵۱۴۱۷۹۱۵////۵۵۵۵        ۱۲۱۳۱۱۴۱۲۱۳۱۱۴۱۲۱۳۱۱۴۱۲۱۳۱۱۴////۸۸۸۸        ۱۳۵۷۷۹۶۱۳۵۷۷۹۶۱۳۵۷۷۹۶۱۳۵۷۷۹۶////۰۰۰۰    .....................................................................................  مركزي  

        ۱۴۶۹۱۷۱۱۴۶۹۱۷۱۱۴۶۹۱۷۱۱۴۶۹۱۷۱////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۴۵۰۷۹۱۱۴۵۰۷۹۱۱۴۵۰۷۹۱۱۴۵۰۷۹۱////۰۰۰۰        ۱۴۵۹۲۲۴۱۴۵۹۲۲۴۱۴۵۹۲۲۴۱۴۵۹۲۲۴////۷۷۷۷     ..................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ۷۸۹۴۰۴۷۸۹۴۰۴۷۸۹۴۰۴۷۸۹۴۰۴////۰۰۰۰        ۷۸۸۸۷۰۷۸۸۸۷۰۷۸۸۸۷۰۷۸۸۸۷۰////۹۹۹۹        ××××        ۷۸۸۸۸۱۷۸۸۸۸۱۷۸۸۸۸۱۷۸۸۸۸۱////۱۱۱۱    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۷۹۵۴۵۴۲۷۹۵۴۵۴۲۷۹۵۴۵۴۲۷۹۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۲۴۷۸۳۹۵۲۴۷۸۳۹۵۲۴۷۸۳۹۵۲۴۷۸۳۹۵////۱۱۱۱        ۲۴۶۳۱۹۸۲۴۶۳۱۹۸۲۴۶۳۱۹۸۲۴۶۳۱۹۸////۰۰۰۰    ............................................................................................  يزد  

  



  101  1392در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                       1392 سال در فصول و) مرد(چين  ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر ميوه46

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۸۹۰۹۰۲۸۹۰۹۰۲۸۹۰۹۰۲۸۹۰۹۰////۳۳۳۳        ۳۸۷۱۷۶۳۸۷۱۷۶۳۸۷۱۷۶۳۸۷۱۷۶////۲۲۲۲        ۳۶۲۵۹۲۳۶۲۵۹۲۳۶۲۵۹۲۳۶۲۵۹۲////۳۳۳۳        ۳۱۶۹۴۸۳۱۶۹۴۸۳۱۶۹۴۸۳۱۶۹۴۸////۳۳۳۳        ۳۴۳۱۸۸۳۴۳۱۸۸۳۴۳۱۸۸۳۴۳۱۸۸////۶۶۶۶    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۴۶۶۶۶۶۴۶۶۶۶۶۴۶۶۶۶۶۴۶۶۶۶۶////۳۳۳۳        ۴۴۴۱۸۱۴۴۴۱۸۱۴۴۴۱۸۱۴۴۴۱۸۱////۴۴۴۴        ۴۲۴۰۹۱۴۲۴۰۹۱۴۲۴۰۹۱۴۲۴۰۹۱////۳۳۳۳        ۴۵۴۲۸۸۴۵۴۲۸۸۴۵۴۲۸۸۴۵۴۲۸۸////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۳۳۹۴۲۷۳۳۹۴۲۷۳۳۹۴۲۷۳۳۹۴۲۷////۱۱۱۱        ۳۶۷۸۱۶۳۶۷۸۱۶۳۶۷۸۱۶۳۶۷۸۱۶////۱۱۱۱        ××××        ۳۴۳۲۴۱۳۴۳۲۴۱۳۴۳۲۴۱۳۴۳۲۴۱////۰۰۰۰    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۳۱۲۵۲۳۳۱۲۵۲۳۳۱۲۵۲۳۳۱۲۵۲۳////۷۷۷۷        ××××        ۳۱۲۵۲۳۳۱۲۵۲۳۳۱۲۵۲۳۳۱۲۵۲۳////۷۷۷۷    ......................................................................................  اردبيل  

        ۴۱۷۳۷۶۴۱۷۳۷۶۴۱۷۳۷۶۴۱۷۳۷۶////۵۵۵۵        ۳۹۹۸۸۷۳۹۹۸۸۷۳۹۹۸۸۷۳۹۹۸۸۷////۶۶۶۶        ××××        ۴۳۵۵۲۰۴۳۵۵۲۰۴۳۵۵۲۰۴۳۵۵۲۰////۸۸۸۸        ۴۱۷۹۸۹۴۱۷۹۸۹۴۱۷۹۸۹۴۱۷۹۸۹////۴۴۴۴    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۳۹۲۰۰۱۳۹۲۰۰۱۳۹۲۰۰۱۳۹۲۰۰۱////۹۹۹۹        ۳۹۱۵۳۳۳۹۱۵۳۳۳۹۱۵۳۳۳۹۱۵۳۳////۳۳۳۳        ۳۸۸۱۱۹۳۸۸۱۱۹۳۸۸۱۱۹۳۸۸۱۱۹////۸۸۸۸        ۳۹۱۵۰۵۳۹۱۵۰۵۳۹۱۵۰۵۳۹۱۵۰۵////۴۴۴۴    ...........................................................................................   البرز

        ××××        ۲۹۳۳۷۳۲۹۳۳۷۳۲۹۳۳۷۳۲۹۳۳۷۳////۵۵۵۵        ۳۱۳۵۹۴۳۱۳۵۹۴۳۱۳۵۹۴۳۱۳۵۹۴////۲۲۲۲        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۱۹۷۱۳۰۱۹۷۱۳۰۱۹۷۱۳۰۱۹۷۱////۸۸۸۸    .........................................................................................  ايالم  

        ۲۵۴۳۸۷۲۵۴۳۸۷۲۵۴۳۸۷۲۵۴۳۸۷////۷۷۷۷        ۴۱۸۹۳۴۴۱۸۹۳۴۴۱۸۹۳۴۴۱۸۹۳۴////۶۶۶۶        ۴۱۷۵۴۵۴۱۷۵۴۵۴۱۷۵۴۵۴۱۷۵۴۵////۲۲۲۲        ۳۵۰۴۸۱۳۵۰۴۸۱۳۵۰۴۸۱۳۵۰۴۸۱////۶۶۶۶        ۲۶۴۹۹۷۲۶۴۹۹۷۲۶۴۹۹۷۲۶۴۹۹۷////۸۸۸۸    .......................................................................................  بوشهر  

        ۳۹۱۷۷۳۳۹۱۷۷۳۳۹۱۷۷۳۳۹۱۷۷۳////۸۸۸۸        ۴۰۳۲۰۳۴۰۳۲۰۳۴۰۳۲۰۳۴۰۳۲۰۳////۰۰۰۰        ۳۸۷۱۳۵۳۸۷۱۳۵۳۸۷۱۳۵۳۸۷۱۳۵////۹۹۹۹        ۴۱۰۰۸۷۴۱۰۰۸۷۴۱۰۰۸۷۴۱۰۰۸۷////۷۷۷۷        ۳۹۸۰۹۸۳۹۸۰۹۸۳۹۸۰۹۸۳۹۸۰۹۸////۸۸۸۸    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۳۶۲۲۳۴۳۶۲۲۳۴۳۶۲۲۳۴۳۶۲۲۳۴////۶۶۶۶        ۳۷۲۴۵۳۳۷۲۴۵۳۳۷۲۴۵۳۳۷۲۴۵۳////۵۵۵۵        ××××        ۳۶۸۳۷۰۳۶۸۳۷۰۳۶۸۳۷۰۳۶۸۳۷۰////۵۵۵۵    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۹۶۳۶۲۳۹۶۳۶۲۳۹۶۳۶۲۳۹۶۳۶////۸۸۸۸        ۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۲۱۴۶۱۲۲۱۴۶۱۲۲۱۴۶۱۲۲۱۴۶۱////۳۳۳۳        ۲۲۵۴۹۰۲۲۵۴۹۰۲۲۵۴۹۰۲۲۵۴۹۰////۱۱۱۱     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۲۶۵۲۶۷۲۶۵۲۶۷۲۶۵۲۶۷۲۶۵۲۶۷////۵۵۵۵        ۲۵۳۴۰۷۲۵۳۴۰۷۲۵۳۴۰۷۲۵۳۴۰۷////۶۶۶۶        ××××        ۲۵۵۷۲۷۲۵۵۷۲۷۲۵۵۷۲۷۲۵۵۷۲۷////۸۸۸۸    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۳۲۱۲۵۰۳۲۱۲۵۰۳۲۱۲۵۰۳۲۱۲۵۰////۰۰۰۰        ۳۱۰۷۱۱۳۱۰۷۱۱۳۱۰۷۱۱۳۱۰۷۱۱////۴۴۴۴        ۴۲۸۵۳۴۴۲۸۵۳۴۴۲۸۵۳۴۴۲۸۵۳۴////۰۰۰۰        ۲۸۸۰۰۸۲۸۸۰۰۸۲۸۸۰۰۸۲۸۸۰۰۸////۲۲۲۲        ۳۶۹۹۱۹۳۶۹۹۱۹۳۶۹۹۱۹۳۶۹۹۱۹////۵۵۵۵    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۲۶۶۳۳۳۲۶۶۳۳۳۲۶۶۳۳۳۲۶۶۳۳۳////۰۰۰۰        ۲۵۵۰۰۵۲۵۵۰۰۵۲۵۵۰۰۵۲۵۵۰۰۵////۸۸۸۸        ۲۲۳۲۵۹۲۲۳۲۵۹۲۲۳۲۵۹۲۲۳۲۵۹////۷۷۷۷        ۲۳۴۹۰۷۲۳۴۹۰۷۲۳۴۹۰۷۲۳۴۹۰۷////۲۲۲۲        ۲۴۴۲۳۸۲۴۴۲۳۸۲۴۴۲۳۸۲۴۴۲۳۸////۷۷۷۷    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۴۵۰۴۶۶۴۵۰۴۶۶۴۵۰۴۶۶۴۵۰۴۶۶////۴۴۴۴        ۴۵۰۵۸۲۴۵۰۵۸۲۴۵۰۵۸۲۴۵۰۵۸۲////۰۰۰۰        ××××        ۴۵۰۵۳۰۴۵۰۵۳۰۴۵۰۵۳۰۴۵۰۵۳۰////۰۰۰۰    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۳۱۰۱۹۵۳۱۰۱۹۵۳۱۰۱۹۵۳۱۰۱۹۵////۵۵۵۵        ۳۰۷۵۷۳۳۰۷۵۷۳۳۰۷۵۷۳۳۰۷۵۷۳////۹۹۹۹        ۲۷۷۴۲۵۲۷۷۴۲۵۲۷۷۴۲۵۲۷۷۴۲۵////۷۷۷۷        ۳۰۶۳۲۲۳۰۶۳۲۲۳۰۶۳۲۲۳۰۶۳۲۲////۰۰۰۰    .....................................................................................  سمنان  

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۱۶۴۶۲۴۱۶۴۶۲۴۱۶۴۶۲۴۱۶۴۶////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۷۵۳۵۲۴۷۵۳۵۲۴۷۵۳۵۲۴۷۵۳۵////۷۷۷۷          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۳۹۷۸۳۳۳۹۷۸۳۳۳۹۷۸۳۳۳۹۷۸۳////۲۲۲۲        ۳۵۵۳۸۱۳۵۵۳۸۱۳۵۵۳۸۱۳۵۵۳۸۱////۸۸۸۸        ۴۲۳۳۹۴۴۲۳۳۹۴۴۲۳۳۹۴۴۲۳۳۹۴////۳۳۳۳        ۳۶۶۷۱۶۳۶۶۷۱۶۳۶۶۷۱۶۳۶۶۷۱۶////۳۳۳۳        ۳۸۵۱۸۳۳۸۵۱۸۳۳۸۵۱۸۳۳۸۵۱۸۳////۴۴۴۴    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۴۲۱۰۰۴۴۲۱۰۰۴۴۲۱۰۰۴۴۲۱۰۰۴////۳۳۳۳        ۴۰۸۹۰۹۴۰۸۹۰۹۴۰۸۹۰۹۴۰۸۹۰۹////۰۰۰۰        ××××        ۴۱۳۸۱۸۴۱۳۸۱۸۴۱۳۸۱۸۴۱۳۸۱۸////۶۶۶۶    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۴۵۰۳۲۷۴۵۰۳۲۷۴۵۰۳۲۷۴۵۰۳۲۷////۷۷۷۷        ۴۲۳۸۵۰۴۲۳۸۵۰۴۲۳۸۵۰۴۲۳۸۵۰////۶۶۶۶        ۴۵۵۸۱۴۴۵۵۸۱۴۴۵۵۸۱۴۴۵۵۸۱۴////۸۸۸۸        ۴۴۴۲۸۴۴۴۴۲۸۴۴۴۴۲۸۴۴۴۴۲۸۴////۴۴۴۴    .............................................................................................  قم  

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۹۷۱۴۲۸۹۷۱۴۲۸۹۷۱۴۲۸۹۷۱۴////۳۳۳۳    .................................................................................  كردستان  

        ۳۹۸۶۱۸۳۹۸۶۱۸۳۹۸۶۱۸۳۹۸۶۱۸////۴۴۴۴        ۳۸۲۷۰۶۳۸۲۷۰۶۳۸۲۷۰۶۳۸۲۷۰۶////۵۵۵۵        ۳۳۳۷۶۶۳۳۳۷۶۶۳۳۳۷۶۶۳۳۳۷۶۶////۴۴۴۴        ۳۰۰۸۵۶۳۰۰۸۵۶۳۰۰۸۵۶۳۰۰۸۵۶////۰۰۰۰        ۳۲۳۶۵۱۳۲۳۶۵۱۳۲۳۶۵۱۳۲۳۶۵۱////۱۱۱۱    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۳۵۷۶۸۳۳۵۷۶۸۳۳۵۷۶۸۳۳۵۷۶۸۳////۵۵۵۵        ۲۸۰۱۷۷۲۸۰۱۷۷۲۸۰۱۷۷۲۸۰۱۷۷////۱۱۱۱        ۲۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۳۴۲۷۹۷۳۴۲۷۹۷۳۴۲۷۹۷۳۴۲۷۹۷////۸۸۸۸    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۰۶۸۳۳۶۰۶۸۳۳۶۰۶۸۳۳۶۰۶۸۳////۸۸۸۸        ۳۹۵۵۰۰۳۹۵۵۰۰۳۹۵۵۰۰۳۹۵۵۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۹۶۶۱۳۶۹۶۶۱۳۶۹۶۶۱۳۶۹۶۶۱////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۲۸۶۳۶۳۲۸۶۳۶۳۲۸۶۳۶۳۲۸۶۳۶۳////۶۶۶۶        ۲۲۲۱۴۹۲۲۲۱۴۹۲۲۲۱۴۹۲۲۲۱۴۹////۱۱۱۱        ۱۹۳۴۸۸۱۹۳۴۸۸۱۹۳۴۸۸۱۹۳۴۸۸////۸۸۸۸        ۱۷۵۱۵۱۱۷۵۱۵۱۱۷۵۱۵۱۱۷۵۱۵۱////۵۵۵۵        ۱۹۸۱۳۸۱۹۸۱۳۸۱۹۸۱۳۸۱۹۸۱۳۸////۲۲۲۲    ....................................................................................  گلستان  

        ۳۷۴۶۰۴۳۷۴۶۰۴۳۷۴۶۰۴۳۷۴۶۰۴////۲۲۲۲        ۳۱۲۱۵۹۳۱۲۱۵۹۳۱۲۱۵۹۳۱۲۱۵۹////۹۹۹۹        ۳۵۱۸۴۶۳۵۱۸۴۶۳۵۱۸۴۶۳۵۱۸۴۶////۶۶۶۶        ××××        ۳۳۲۸۱۳۳۳۲۸۱۳۳۳۲۸۱۳۳۳۲۸۱۳////۴۴۴۴    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۷۵۳۱۹۲۷۵۳۱۹۲۷۵۳۱۹۲۷۵۳۱۹////۱۱۱۱    .....................................................................................  لرستان  

        ۳۴۵۳۳۳۳۴۵۳۳۳۳۴۵۳۳۳۳۴۵۳۳۳////۵۵۵۵        ۳۱۱۵۷۴۳۱۱۵۷۴۳۱۱۵۷۴۳۱۱۵۷۴////۴۴۴۴        ۳۲۰۹۴۵۳۲۰۹۴۵۳۲۰۹۴۵۳۲۰۹۴۵////۲۲۲۲        ۴۱۹۷۷۹۴۱۹۷۷۹۴۱۹۷۷۹۴۱۹۷۷۹////۴۴۴۴        ۳۳۷۱۳۸۳۳۷۱۳۸۳۳۷۱۳۸۳۳۷۱۳۸////۱۱۱۱    ..................................................................................  مازندران  

        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۶۸۱۱۵۳۶۸۱۱۵۳۶۸۱۱۵۳۶۸۱۱۵////۹۹۹۹        ۴۴۷۷۳۹۴۴۷۷۳۹۴۴۷۷۳۹۴۴۷۷۳۹////۱۱۱۱        ۳۵۱۰۴۴۳۵۱۰۴۴۳۵۱۰۴۴۳۵۱۰۴۴////۰۰۰۰        ۳۹۰۳۵۴۳۹۰۳۵۴۳۹۰۳۵۴۳۹۰۳۵۴////۱۱۱۱    .....................................................................................  مركزي  

        ۲۹۱۶۱۸۲۹۱۶۱۸۲۹۱۶۱۸۲۹۱۶۱۸////۵۵۵۵        ۲۳۰۹۰۷۲۳۰۹۰۷۲۳۰۹۰۷۲۳۰۹۰۷////۳۳۳۳        ۲۱۷۱۹۳۲۱۷۱۹۳۲۱۷۱۹۳۲۱۷۱۹۳////۲۲۲۲        ۲۳۲۸۸۶۲۳۲۸۸۶۲۳۲۸۸۶۲۳۲۸۸۶////۴۴۴۴        ۲۶۳۴۱۸۲۶۳۴۱۸۲۶۳۴۱۸۲۶۳۴۱۸////۲۲۲۲     ..................................................................................  هرمزگان  

        ۴۲۶۴۶۷۴۲۶۴۶۷۴۲۶۴۶۷۴۲۶۴۶۷////۸۸۸۸        ۳۷۳۵۹۸۳۷۳۵۹۸۳۷۳۵۹۸۳۷۳۵۹۸////۲۲۲۲        ۳۵۶۳۷۱۳۵۶۳۷۱۳۵۶۳۷۱۳۵۶۳۷۱////۳۳۳۳        ۳۵۳۶۸۶۳۵۳۶۸۶۳۵۳۶۸۶۳۵۳۶۸۶////۱۱۱۱        ۳۷۱۴۱۳۳۷۱۴۱۳۳۷۱۴۱۳۳۷۱۴۱۳////۳۳۳۳    .....................................................................................  همدان  

        ۳۸۸۵۲۹۳۸۸۵۲۹۳۸۸۵۲۹۳۸۸۵۲۹////۶۶۶۶        ۳۷۹۹۰۴۳۷۹۹۰۴۳۷۹۹۰۴۳۷۹۹۰۴////۶۶۶۶        ۳۶۰۰۷۹۳۶۰۰۷۹۳۶۰۰۷۹۳۶۰۰۷۹////۷۷۷۷        ۳۳۸۶۱۱۳۳۸۶۱۱۳۳۸۶۱۱۳۳۸۶۱۱////۷۷۷۷        ۳۶۶۸۱۴۳۶۶۸۱۴۳۶۶۸۱۴۳۶۶۸۱۴////۹۹۹۹    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۳۵۱۷۷۲۳۵۱۷۷۲۳۵۱۷۷۲۳۵۱۷۷////۳۳۳۳        ۲۵۵۶۸۲۲۵۵۶۸۲۲۵۵۶۸۲۲۵۵۶۸۲////۵۵۵۵        ۲۰۸۸۵۲۲۰۸۸۵۲۲۰۸۸۵۲۲۰۸۸۵۲////۳۳۳۳        ۲۰۶۷۵۸۲۰۶۷۵۸۲۰۶۷۵۸۲۰۶۷۵۸////۹۹۹۹        ۲۲۷۲۷۶۲۲۷۲۷۶۲۲۷۲۷۶۲۲۷۲۷۶////۹۹۹۹    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۴۹۲۰۰۱۴۹۲۰۰۱۴۹۲۰۰۱۴۹۲۰۰۱////۸۸۸۸        ۳۶۵۰۰۶۳۶۵۰۰۶۳۶۵۰۰۶۳۶۵۰۰۶////۲۲۲۲        ××××        ۴۵۸۰۶۶۴۵۸۰۶۶۴۵۸۰۶۶۴۵۸۰۶۶////۲۲۲۲    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۳۳۰۲۴۳۳۳۰۲۴۳۳۳۰۲۴۳۳۳۰۲۴۳////۷۷۷۷        ۲۶۷۱۲۰۲۶۷۱۲۰۲۶۷۱۲۰۲۶۷۱۲۰////۶۶۶۶        ××××        ۳۲۶۴۹۸۳۲۶۴۹۸۳۲۶۴۹۸۳۲۶۴۹۸////۸۸۸۸    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۳۰۱۵۸۸۳۰۱۵۸۸۳۰۱۵۸۸۳۰۱۵۸۸////۴۴۴۴        ××××        ۳۰۱۵۸۸۳۰۱۵۸۸۳۰۱۵۸۸۳۰۱۵۸۸////۴۴۴۴    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۳۰۱۵۰۳۳۰۱۵۰۳۳۰۱۵۰۳۳۰۱۵۰۳////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۳۰۱۵۰۳۳۰۱۵۰۳۳۰۱۵۰۳۳۰۱۵۰۳////۸۸۸۸    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۳۳۲۷۹۸۳۳۲۷۹۸۳۳۲۷۹۸۳۳۲۷۹۸////۵۵۵۵        ۲۶۲۰۸۳۲۶۲۰۸۳۲۶۲۰۸۳۲۶۲۰۸۳////۵۵۵۵        ۳۰۹۰۷۰۳۰۹۰۷۰۳۰۹۰۷۰۳۰۹۰۷۰////۸۸۸۸        ۳۰۰۳۷۵۳۰۰۳۷۵۳۰۰۳۷۵۳۰۰۳۷۵////۴۴۴۴    ...........................................................................................   البرز

        ××××        ۲۹۴۶۸۰۲۹۴۶۸۰۲۹۴۶۸۰۲۹۴۶۸۰////۹۹۹۹        ۳۱۸۶۵۱۳۱۸۶۵۱۳۱۸۶۵۱۳۱۸۶۵۱////۸۸۸۸        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۶۳۸۹۳۰۶۳۸۹۳۰۶۳۸۹۳۰۶۳۸۹////۳۳۳۳    .........................................................................................  ايالم  

        ۲۵۸۹۷۲۲۵۸۹۷۲۲۵۸۹۷۲۲۵۸۹۷۲////۵۵۵۵        ۳۶۷۸۲۳۳۶۷۸۲۳۳۶۷۸۲۳۳۶۷۸۲۳////۵۵۵۵        ۳۷۵۹۷۰۳۷۵۹۷۰۳۷۵۹۷۰۳۷۵۹۷۰////۱۱۱۱        ۳۳۰۰۸۷۳۳۰۰۸۷۳۳۰۰۸۷۳۳۰۰۸۷////۳۳۳۳        ۲۶۵۱۵۷۲۶۵۱۵۷۲۶۵۱۵۷۲۶۵۱۵۷////۲۲۲۲    .......................................................................................  بوشهر  

        ۲۴۶۱۵۴۲۴۶۱۵۴۲۴۶۱۵۴۲۴۶۱۵۴////۴۴۴۴        ۲۴۰۶۴۵۲۴۰۶۴۵۲۴۰۶۴۵۲۴۰۶۴۵////۸۸۸۸        ۲۲۱۳۰۳۲۲۱۳۰۳۲۲۱۳۰۳۲۲۱۳۰۳////۰۰۰۰        ۲۱۶۲۵۰۲۱۶۲۵۰۲۱۶۲۵۰۲۱۶۲۵۰////۹۹۹۹        ۲۲۸۲۶۸۲۲۸۲۶۸۲۲۸۲۶۸۲۲۸۲۶۸////۹۹۹۹    .......................................................................................  تهران  

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

        ××××        ۱۷۸۳۹۰۱۷۸۳۹۰۱۷۸۳۹۰۱۷۸۳۹۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۷۸۳۹۰۱۷۸۳۹۰۱۷۸۳۹۰۱۷۸۳۹۰////۰۰۰۰     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۱۷۱۱۰۳۱۷۱۱۰۳۱۷۱۱۰۳۱۷۱۱۰۳////۱۱۱۱        ۱۸۹۳۳۸۱۸۹۳۳۸۱۸۹۳۳۸۱۸۹۳۳۸////۸۸۸۸        ××××        ۱۸۶۶۵۰۱۸۶۶۵۰۱۸۶۶۵۰۱۸۶۶۵۰////۶۶۶۶    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۲۱۳۹۰۴۲۱۳۹۰۴۲۱۳۹۰۴۲۱۳۹۰۴////۸۸۸۸        ۱۸۰۲۰۴۱۸۰۲۰۴۱۸۰۲۰۴۱۸۰۲۰۴////۸۸۸۸        ۱۹۳۰۹۴۱۹۳۰۹۴۱۹۳۰۹۴۱۹۳۰۹۴////۹۹۹۹        ۱۹۰۹۴۹۱۹۰۹۴۹۱۹۰۹۴۹۱۹۰۹۴۹////۰۰۰۰        ۱۸۷۴۹۶۱۸۷۴۹۶۱۸۷۴۹۶۱۸۷۴۹۶////۷۷۷۷    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۲۰۷۰۸۶۲۰۷۰۸۶۲۰۷۰۸۶۲۰۷۰۸۶////۹۹۹۹        ۲۰۵۰۹۴۲۰۵۰۹۴۲۰۵۰۹۴۲۰۵۰۹۴////۹۹۹۹        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۷۴۵۱۱۸۷۴۵۱۱۸۷۴۵۱۱۸۷۴۵۱////۶۶۶۶        ۱۹۷۷۷۸۱۹۷۷۷۸۱۹۷۷۷۸۱۹۷۷۷۸////۳۳۳۳    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱////۴۴۴۴        ××××        ۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱////۴۴۴۴    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ۲۱۶۵۵۴۲۱۶۵۵۴۲۱۶۵۵۴۲۱۶۵۵۴////۸۸۸۸        ۲۲۱۱۳۸۲۲۱۱۳۸۲۲۱۱۳۸۲۲۱۱۳۸////۵۵۵۵        ۱۹۱۳۷۹۱۹۱۳۷۹۱۹۱۳۷۹۱۹۱۳۷۹////۳۳۳۳        ۲۱۷۷۷۲۲۱۷۷۷۲۲۱۷۷۷۲۲۱۷۷۷۲////۴۴۴۴    .....................................................................................  سمنان  

        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۵۵۲۹۴۲۵۵۲۹۴۲۵۵۲۹۴۲۵۵۲۹۴////۱۱۱۱        ۲۷۹۱۳۷۲۷۹۱۳۷۲۷۹۱۳۷۲۷۹۱۳۷////۹۹۹۹        ۳۶۷۲۳۵۳۶۷۲۳۵۳۶۷۲۳۵۳۶۷۲۳۵////۲۲۲۲        ۳۴۵۴۰۰۳۴۵۴۰۰۳۴۵۴۰۰۳۴۵۴۰۰////۰۰۰۰        ۳۴۷۹۳۳۳۴۷۹۳۳۳۴۷۹۳۳۳۴۷۹۳۳////۰۰۰۰    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۴۲۶۵۲۵۴۲۶۵۲۵۴۲۶۵۲۵۴۲۶۵۲۵////۷۷۷۷        ۳۷۸۴۰۱۳۷۸۴۰۱۳۷۸۴۰۱۳۷۸۴۰۱////۶۶۶۶        ××××        ۴۰۷۹۳۸۴۰۷۹۳۸۴۰۷۹۳۸۴۰۷۹۳۸////۶۶۶۶    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ۲۸۷۳۵۶۲۸۷۳۵۶۲۸۷۳۵۶۲۸۷۳۵۶////۸۸۸۸        ۳۲۴۶۷۶۳۲۴۶۷۶۳۲۴۶۷۶۳۲۴۶۷۶////۸۸۸۸        ××××        ۲۸۸۹۹۵۲۸۸۹۹۵۲۸۸۹۹۵۲۸۸۹۹۵////۲۲۲۲    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................................................  كردستان  

        ۲۹۵۰۳۹۲۹۵۰۳۹۲۹۵۰۳۹۲۹۵۰۳۹////۰۰۰۰        ۲۴۶۴۲۴۲۴۶۴۲۴۲۴۶۴۲۴۲۴۶۴۲۴////۵۵۵۵        ۲۴۰۳۱۹۲۴۰۳۱۹۲۴۰۳۱۹۲۴۰۳۱۹////۰۰۰۰        ۲۹۶۷۱۱۲۹۶۷۱۱۲۹۶۷۱۱۲۹۶۷۱۱////۶۶۶۶        ۲۸۹۳۸۹۲۸۹۳۸۹۲۸۹۳۸۹۲۸۹۳۸۹////۹۹۹۹    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ۳۲۸۸۱۲۳۲۸۸۱۲۳۲۸۸۱۲۳۲۸۸۱۲////۸۸۸۸        ۳۲۳۱۷۰۳۲۳۱۷۰۳۲۳۱۷۰۳۲۳۱۷۰////۷۷۷۷        ××××        ۳۲۷۷۴۰۳۲۷۷۴۰۳۲۷۷۴۰۳۲۷۷۴۰////۰۰۰۰    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۷۸۰۱۱۱۷۸۰۱۱۱۷۸۰۱۱۱۷۸۰۱۱////۲۲۲۲        ۱۶۱۹۸۵۱۶۱۹۸۵۱۶۱۹۸۵۱۶۱۹۸۵////۲۲۲۲        ۱۵۲۰۸۳۱۵۲۰۸۳۱۵۲۰۸۳۱۵۲۰۸۳////۳۳۳۳        ۱۶۳۰۶۸۱۶۳۰۶۸۱۶۳۰۶۸۱۶۳۰۶۸////۷۷۷۷    ....................................................................................  گلستان  

        ۲۶۳۸۳۰۲۶۳۸۳۰۲۶۳۸۳۰۲۶۳۸۳۰////۵۵۵۵        ۲۶۵۶۵۱۲۶۵۶۵۱۲۶۵۶۵۱۲۶۵۶۵۱////۶۶۶۶        ۳۴۷۶۱۹۳۴۷۶۱۹۳۴۷۶۱۹۳۴۷۶۱۹////۰۰۰۰        ××××        ۲۶۸۷۱۷۲۶۸۷۱۷۲۶۸۷۱۷۲۶۸۷۱۷////۰۰۰۰    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۲۶۶۹۶۲۲۶۶۹۶۲۲۶۶۹۶۲۲۶۶۹۶۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۶۶۹۶۲۲۶۶۹۶۲۲۶۶۹۶۲۲۶۶۹۶۲////۰۰۰۰    .....................................................................................  لرستان  

        ۲۶۶۸۷۵۲۶۶۸۷۵۲۶۶۸۷۵۲۶۶۸۷۵////۶۶۶۶        ۲۴۹۹۱۰۲۴۹۹۱۰۲۴۹۹۱۰۲۴۹۹۱۰////۲۲۲۲        ۲۶۷۰۰۶۲۶۷۰۰۶۲۶۷۰۰۶۲۶۷۰۰۶////۹۹۹۹        ۳۲۱۰۰۹۳۲۱۰۰۹۳۲۱۰۰۹۳۲۱۰۰۹////۰۰۰۰        ۲۶۶۴۹۶۲۶۶۴۹۶۲۶۶۴۹۶۲۶۶۴۹۶////۶۶۶۶    ..................................................................................  مازندران  

        ۱۸۶۳۶۳۱۸۶۳۶۳۱۸۶۳۶۳۱۸۶۳۶۳////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۱۸۶۳۶۳۱۸۶۳۶۳۱۸۶۳۶۳۱۸۶۳۶۳////۶۶۶۶    .....................................................................................  مركزي  

        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۲۷۵۱۵۰۲۷۵۱۵۰۲۷۵۱۵۰۲۷۵////۰۰۰۰        ۱۲۵۰۹۴۱۲۵۰۹۴۱۲۵۰۹۴۱۲۵۰۹۴////۵۵۵۵        ۱۴۱۶۸۴۱۴۱۶۸۴۱۴۱۶۸۴۱۴۱۶۸۴////۵۵۵۵        ۱۶۵۷۸۸۱۶۵۷۸۸۱۶۵۷۸۸۱۶۵۷۸۸////۵۵۵۵     ..................................................................................  هرمزگان  

        ۳۵۷۶۵۶۳۵۷۶۵۶۳۵۷۶۵۶۳۵۷۶۵۶////۸۸۸۸        ۳۱۰۲۶۰۳۱۰۲۶۰۳۱۰۲۶۰۳۱۰۲۶۰////۶۶۶۶        ۲۶۸۹۲۸۲۶۸۹۲۸۲۶۸۹۲۸۲۶۸۹۲۸////۴۴۴۴        ۲۵۸۲۸۸۲۵۸۲۸۸۲۵۸۲۸۸۲۵۸۲۸۸////۷۷۷۷        ۲۹۰۸۳۱۲۹۰۸۳۱۲۹۰۸۳۱۲۹۰۸۳۱////۳۳۳۳    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ۳۸۳۱۵۷۳۸۳۱۵۷۳۸۳۱۵۷۳۸۳۱۵۷////۹۹۹۹        ۳۴۷۲۲۲۳۴۷۲۲۲۳۴۷۲۲۲۳۴۷۲۲۲////۲۲۲۲        ۳۲۹۶۴۹۳۲۹۶۴۹۳۲۹۶۴۹۳۲۹۶۴۹////۱۱۱۱        ۳۳۸۰۳۸۳۳۸۰۳۸۳۳۸۰۳۸۳۳۸۰۳۸////۹۹۹۹    ............................................................................................  يزد  

  



  103  1392در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                  1392 سال در فصول و) مرد(ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر دروگر غالت 48

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۴۳۷۵۰۰۴۳۷۵۰۰۴۳۷۵۰۰۴۳۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۴۹۹۶۶۸۴۹۹۶۶۸۴۹۹۶۶۸۴۹۹۶۶۸////۶۶۶۶        ۵۱۸۹۱۸۵۱۸۹۱۸۵۱۸۹۱۸۵۱۸۹۱۸////۱۱۱۱        ۳۴۱۷۰۷۳۴۱۷۰۷۳۴۱۷۰۷۳۴۱۷۰۷////۳۳۳۳        ۵۰۱۶۹۷۵۰۱۶۹۷۵۰۱۶۹۷۵۰۱۶۹۷////۲۲۲۲    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ۶۷۱۵۲۷۶۷۱۵۲۷۶۷۱۵۲۷۶۷۱۵۲۷////۸۸۸۸        ۵۷۶۲۶۱۵۷۶۲۶۱۵۷۶۲۶۱۵۷۶۲۶۱////۰۰۰۰        ۵۲۴۷۸۲۵۲۴۷۸۲۵۲۴۷۸۲۵۲۴۷۸۲////۶۶۶۶        ۵۷۸۶۵۱۵۷۸۶۵۱۵۷۸۶۵۱۵۷۸۶۵۱////۳۳۳۳    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ۴۸۲۵۰۰۴۸۲۵۰۰۴۸۲۵۰۰۴۸۲۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۴۸۲۵۰۰۴۸۲۵۰۰۴۸۲۵۰۰۴۸۲۵۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۴۰۸۰۰۰۴۰۸۰۰۰۴۰۸۰۰۰۴۰۸۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۴۱۰۹۹۴۴۱۰۹۹۴۴۱۰۹۹۴۴۱۰۹۹۴////۸۸۸۸    ......................................................................................  اصفهان 

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

        ××××        ۳۱۳۲۸۵۳۱۳۲۸۵۳۱۳۲۸۵۳۱۳۲۸۵////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۵۲۶۸۳۰۵۲۶۸۳۰۵۲۶۸۳۰۵۲۶۸////۲۲۲۲    .........................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۵۰۰۴۸۷۵۰۰۴۸۷۵۰۰۴۸۷۵۰۰۴۸۷////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۵۰۰۴۸۷۵۰۰۴۸۷۵۰۰۴۸۷۵۰۰۴۸۷////۴۴۴۴    .......................................................................................  تهران  

        ××××        ۳۹۸۶۵۳۳۹۸۶۵۳۳۹۸۶۵۳۳۹۸۶۵۳////۸۸۸۸        ۳۵۸۳۳۲۳۵۸۳۳۲۳۵۸۳۳۲۳۵۸۳۳۲////۱۱۱۱        ۳۴۱۸۵۳۳۴۱۸۵۳۳۴۱۸۵۳۳۴۱۸۵۳////۴۴۴۴        ۳۵۸۵۵۱۳۵۸۵۵۱۳۵۸۵۵۱۳۵۸۵۵۱////۲۲۲۲    ............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ۲۴۵۷۴۴۲۴۵۷۴۴۲۴۵۷۴۴۲۴۵۷۴۴////۷۷۷۷        ۲۴۵۲۲۴۲۴۵۲۲۴۲۴۵۲۲۴۲۴۵۲۲۴////۶۶۶۶        ۲۴۵۳۰۹۲۴۵۳۰۹۲۴۵۳۰۹۲۴۵۳۰۹////۷۷۷۷     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۰۵۰۳۲۶۰۵۰۳۲۶۰۵۰۳۲۶۰۵۰۳////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۸۰۶۸۲۵۸۰۶۸۲۵۸۰۶۸۲۵۸۰۶۸////۰۰۰۰    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۲۷۲۱۹۶۲۷۲۱۹۶۲۷۲۱۹۶۲۷۲۱۹۶////۳۳۳۳        ۴۳۷۵۶۸۴۳۷۵۶۸۴۳۷۵۶۸۴۳۷۵۶۸////۷۷۷۷        ۳۳۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۲۹۰۸۴۴۲۹۰۸۴۴۲۹۰۸۴۴۲۹۰۸۴////۵۵۵۵    .........................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ۴۲۲۲۸۲۴۲۲۲۸۲۴۲۲۲۸۲۴۲۲۲۸۲////۲۲۲۲        ۴۰۶۳۵۲۴۰۶۳۵۲۴۰۶۳۵۲۴۰۶۳۵۲////۰۰۰۰        ××××        ۴۰۸۶۷۸۴۰۸۶۷۸۴۰۸۶۷۸۴۰۸۶۷۸////۸۸۸۸    .......................................................................................  زنجان  

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

        ××××        ××××        ۲۳۵۲۲۷۲۳۵۲۲۷۲۳۵۲۲۷۲۳۵۲۲۷////۳۳۳۳        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۴۶۵۴۲۲۴۶۵۴۲۲۴۶۵۴۲۲۴۶۵۴۲////۶۶۶۶          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۵۹۴۹۸۶۵۹۴۹۸۶۵۹۴۹۸۶۵۹۴۹۸۶////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۵۹۴۹۸۶۵۹۴۹۸۶۵۹۴۹۸۶۵۹۴۹۸۶////۱۱۱۱    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ۴۷۷۱۸۲۴۷۷۱۸۲۴۷۷۱۸۲۴۷۷۱۸۲////۶۶۶۶        ۳۷۹۴۱۱۳۷۹۴۱۱۳۷۹۴۱۱۳۷۹۴۱۱////۸۸۸۸        ××××        ۴۵۷۱۳۳۴۵۷۱۳۳۴۵۷۱۳۳۴۵۷۱۳۳////۱۱۱۱    .......................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۴۲۰۱۶۱۴۲۰۱۶۱۴۲۰۱۶۱۴۲۰۱۶۱////۳۳۳۳        ۴۲۵۰۰۰۴۲۵۰۰۰۴۲۵۰۰۰۴۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۲۰۷۱۴۴۲۰۷۱۴۴۲۰۷۱۴۴۲۰۷۱۴////۳۳۳۳    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۴۶۴۱۳۰۴۶۴۱۳۰۴۶۴۱۳۰۴۶۴۱۳۰////۴۴۴۴        ××××        ۴۶۴۱۳۰۴۶۴۱۳۰۴۶۴۱۳۰۴۶۴۱۳۰////۴۴۴۴    .................................................................................  كردستان  

        ۴۳۷۵۰۰۴۳۷۵۰۰۴۳۷۵۰۰۴۳۷۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۱۶۲۲۳۰۱۶۲۲۳۰۱۶۲۲۳۰۱۶۲۲////۰۰۰۰        ۳۲۵۴۵۹۳۲۵۴۵۹۳۲۵۴۵۹۳۲۵۴۵۹////۵۵۵۵        ۳۱۳۱۵۵۳۱۳۱۵۵۳۱۳۱۵۵۳۱۳۱۵۵////۷۷۷۷    ......................................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۳۸۹۹۲۴۳۸۹۹۲۴۳۸۹۹۲۴۳۸۹۹۲۴////۴۴۴۴        ۲۶۰۶۶۶۲۶۰۶۶۶۲۶۰۶۶۶۲۶۰۶۶۶////۷۷۷۷        ۳۵۴۴۷۹۳۵۴۴۷۹۳۵۴۴۷۹۳۵۴۴۷۹////۰۰۰۰    ..................................................................................  كرمانشاه  

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

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۱۱۶۷۲۲۱۱۶۷۲۲۱۱۶۷۲۲۱۱۶۷۲////۴۴۴۴        ××××        ۲۱۸۹۴۵۲۱۸۹۴۵۲۱۸۹۴۵۲۱۸۹۴۵////۷۷۷۷    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ۵۹۰۵۶۶۵۹۰۵۶۶۵۹۰۵۶۶۵۹۰۵۶۶////۷۷۷۷        ۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۸۷۲۲۹۵۸۷۲۲۹۵۸۷۲۲۹۵۸۷۲۲۹////۲۲۲۲    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۴۶۴۶۹۷۴۶۴۶۹۷۴۶۴۶۹۷۴۶۴۶۹۷////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۴۶۴۶۹۷۴۶۴۶۹۷۴۶۴۶۹۷۴۶۴۶۹۷////۰۰۰۰    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۶۷۰۸۳۳۶۷۰۸۳۳۶۷۰۸۳۳۶۷۰۸۳۳////۳۳۳۳        ۵۰۴۲۵۲۵۰۴۲۵۲۵۰۴۲۵۲۵۰۴۲۵۲////۸۸۸۸        ××××        ۵۰۸۰۱۵۵۰۸۰۱۵۵۰۸۰۱۵۵۰۸۰۱۵////۳۳۳۳    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۵۸۴۷۴۱۵۸۴۷۴۱۵۸۴۷۴۱۵۸۴۷۴۱////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۵۸۴۷۴۱۵۸۴۷۴۱۵۸۴۷۴۱۵۸۴۷۴۱////۸۸۸۸    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ××××        ۴۰۰۸۳۳۴۰۰۸۳۳۴۰۰۸۳۳۴۰۰۸۳۳////۳۳۳۳        ۴۰۰۸۳۳۴۰۰۸۳۳۴۰۰۸۳۳۴۰۰۸۳۳////۳۳۳۳    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۳۶۸۸۲۸۳۶۸۸۲۸۳۶۸۸۲۸۳۶۸۸۲۸////۸۸۸۸        ۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰////۰۰۰۰        ۳۷۲۵۰۳۳۷۲۵۰۳۳۷۲۵۰۳۳۷۲۵۰۳////۸۸۸۸    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                       1392 سال در فصول و) مرد(كار  كار و تنك ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر وجين49

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۴۳۰۹۵۱۴۳۰۹۵۱۴۳۰۹۵۱۴۳۰۹۵۱////۲۲۲۲        ۴۷۸۱۸۳۴۷۸۱۸۳۴۷۸۱۸۳۴۷۸۱۸۳////۱۱۱۱        ۳۶۶۱۱۰۳۶۶۱۱۰۳۶۶۱۱۰۳۶۶۱۱۰////۹۹۹۹        ۳۳۹۷۹۲۳۳۹۷۹۲۳۳۹۷۹۲۳۳۹۷۹۲////۷۷۷۷        ۳۶۱۵۸۴۳۶۱۵۸۴۳۶۱۵۸۴۳۶۱۵۸۴////۰۰۰۰    .........................................................  كل كشور          

        ۷۷۳۷۶۴۷۷۳۷۶۴۷۷۳۷۶۴۷۷۳۷۶۴////۸۸۸۸        ۶۲۹۷۱۳۶۲۹۷۱۳۶۲۹۷۱۳۶۲۹۷۱۳////۳۳۳۳        ۴۴۹۳۷۴۴۴۹۳۷۴۴۴۹۳۷۴۴۴۹۳۷۴////۱۱۱۱        ۴۴۹۳۳۵۴۴۹۳۳۵۴۴۹۳۳۵۴۴۹۳۳۵////۴۴۴۴        ۴۸۱۷۱۱۴۸۱۷۱۱۴۸۱۷۱۱۴۸۱۷۱۱////۴۴۴۴    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۳۳۹۸۲۱۳۳۹۸۲۱۳۳۹۸۲۱۳۳۹۸۲۱////۱۱۱۱        ۳۴۸۶۳۰۳۴۸۶۳۰۳۴۸۶۳۰۳۴۸۶۳۰////۰۰۰۰        ۳۴۷۲۴۰۳۴۷۲۴۰۳۴۷۲۴۰۳۴۷۲۴۰////۶۶۶۶    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۴۰۴۰۵۹۴۰۴۰۵۹۴۰۴۰۵۹۴۰۴۰۵۹////۵۵۵۵        ۲۸۸۶۲۰۲۸۸۶۲۰۲۸۸۶۲۰۲۸۸۶۲۰////۵۵۵۵        ۲۹۶۳۴۲۲۹۶۳۴۲۲۹۶۳۴۲۲۹۶۳۴۲////۹۹۹۹    ......................................................................................  اردبيل  

        ۴۹۸۷۶۵۴۹۸۷۶۵۴۹۸۷۶۵۴۹۸۷۶۵////۴۴۴۴        ××××        ۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۷۴۸۴۳۵۷۴۸۴۳۵۷۴۸۴۳۵۷۴۸۴////۶۶۶۶        ۴۱۷۳۵۶۴۱۷۳۵۶۴۱۷۳۵۶۴۱۷۳۵۶////۸۸۸۸    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۴۱۷۹۱۳۴۱۷۹۱۳۴۱۷۹۱۳۴۱۷۹۱////۰۰۰۰        ۳۸۶۲۵۱۳۸۶۲۵۱۳۸۶۲۵۱۳۸۶۲۵۱////۵۵۵۵    ...........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ۳۳۲۲۵۸۳۳۲۲۵۸۳۳۲۲۵۸۳۳۲۲۵۸////۱۱۱۱        ××××        ۳۳۲۲۵۸۳۳۲۲۵۸۳۳۲۲۵۸۳۳۲۲۵۸////۱۱۱۱    .........................................................................................  ايالم  

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

        ۴۰۰۷۷۷۴۰۰۷۷۷۴۰۰۷۷۷۴۰۰۷۷۷////۴۴۴۴        ۴۲۸۶۱۴۴۲۸۶۱۴۴۲۸۶۱۴۴۲۸۶۱۴////۹۹۹۹        ۳۵۴۸۷۰۳۵۴۸۷۰۳۵۴۸۷۰۳۵۴۸۷۰////۳۳۳۳        ۴۱۶۸۵۳۴۱۶۸۵۳۴۱۶۸۵۳۴۱۶۸۵۳////۸۸۸۸        ۳۹۰۶۵۸۳۹۰۶۵۸۳۹۰۶۵۸۳۹۰۶۵۸////۶۶۶۶    .......................................................................................  تهران  

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

        ۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۱۰۳۳۰۲۱۰۳۳۰۲۱۰۳۳۰۲۱۰۳۳۰////۶۶۶۶        ۲۱۰۰۹۷۲۱۰۰۹۷۲۱۰۰۹۷۲۱۰۰۹۷////۳۳۳۳     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۲۳۰۸۲۴۲۳۰۸۲۴۲۳۰۸۲۴۲۳۰۸۲۴////۳۳۳۳        ۲۲۷۱۲۶۲۲۷۱۲۶۲۲۷۱۲۶۲۲۷۱۲۶////۶۶۶۶        ۲۲۸۹۳۳۲۲۸۹۳۳۲۲۸۹۳۳۲۲۸۹۳۳////۱۱۱۱    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ۳۰۸۶۸۳۳۰۸۶۸۳۳۰۸۶۸۳۳۰۸۶۸۳////۸۸۸۸        ۲۹۶۵۳۳۲۹۶۵۳۳۲۹۶۵۳۳۲۹۶۵۳۳////۵۵۵۵        ۳۰۰۰۹۱۳۰۰۰۹۱۳۰۰۰۹۱۳۰۰۰۹۱////۷۷۷۷    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۲۵۱۷۱۸۲۵۱۷۱۸۲۵۱۷۱۸۲۵۱۷۱۸////۸۸۸۸        ۲۴۸۹۵۹۲۴۸۹۵۹۲۴۸۹۵۹۲۴۸۹۵۹////۸۸۸۸        ۲۴۶۴۸۴۲۴۶۴۸۴۲۴۶۴۸۴۲۴۶۴۸۴////۴۴۴۴        ۲۲۲۷۱۴۲۲۲۷۱۴۲۲۲۷۱۴۲۲۲۷۱۴////۹۹۹۹        ۲۴۲۹۷۱۲۴۲۹۷۱۲۴۲۹۷۱۲۴۲۹۷۱////۴۴۴۴    .................................................................................  خوزستان  

        ۴۴۹۲۸۴۴۴۹۲۸۴۴۴۹۲۸۴۴۴۹۲۸۴////۴۴۴۴        ××××        ۳۶۵۶۵۵۳۶۵۶۵۵۳۶۵۶۵۵۳۶۵۶۵۵////۷۷۷۷        ۳۸۴۰۵۰۳۸۴۰۵۰۳۸۴۰۵۰۳۸۴۰۵۰////۱۱۱۱        ۳۹۸۳۲۲۳۹۸۳۲۲۳۹۸۳۲۲۳۹۸۳۲۲////۹۹۹۹    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۲۸۹۷۲۱۲۸۹۷۲۱۲۸۹۷۲۱۲۸۹۷۲۱////۳۳۳۳        ۳۰۵۰۱۱۳۰۵۰۱۱۳۰۵۰۱۱۳۰۵۰۱۱////۱۱۱۱        ۲۹۹۹۳۳۲۹۹۹۳۳۲۹۹۹۳۳۲۹۹۹۳۳////۴۴۴۴    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ××××        ۴۳۷۵۰۰۴۳۷۵۰۰۴۳۷۵۰۰۴۳۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۷۸۳۴۳۱۷۸۳۴۳۱۷۸۳۴۳۱۷۸۳۴////۹۹۹۹        ۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹////۶۶۶۶    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۴۰۳۸۶۰۴۰۳۸۶۰۴۰۳۸۶۰۴۰۳۸۶۰////۳۳۳۳        ۳۸۰۵۰۵۳۸۰۵۰۵۳۸۰۵۰۵۳۸۰۵۰۵////۱۱۱۱        ۳۹۷۵۵۹۳۹۷۵۵۹۳۹۷۵۵۹۳۹۷۵۵۹////۵۵۵۵    .......................................................................................  قزوين  

        ۳۸۷۸۰۴۳۸۷۸۰۴۳۸۷۸۰۴۳۸۷۸۰۴////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۳۸۷۸۰۴۳۸۷۸۰۴۳۸۷۸۰۴۳۸۷۸۰۴////۲۲۲۲    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۳۲۱۴۲۸۳۲۱۴۲۸۳۲۱۴۲۸۳۲۱۴۲۸////۶۶۶۶        ۳۲۱۴۲۸۳۲۱۴۲۸۳۲۱۴۲۸۳۲۱۴۲۸////۶۶۶۶    .................................................................................  كردستان  

        ۳۹۷۲۱۳۳۹۷۲۱۳۳۹۷۲۱۳۳۹۷۲۱۳////۸۸۸۸        ۲۹۰۸۱۶۲۹۰۸۱۶۲۹۰۸۱۶۲۹۰۸۱۶////۳۳۳۳        ××××        ۳۱۱۸۱۹۳۱۱۸۱۹۳۱۱۸۱۹۳۱۱۸۱۹////۸۸۸۸        ۳۲۳۲۶۶۳۲۳۲۶۶۳۲۳۲۶۶۳۲۳۲۶۶////۲۲۲۲    ......................................................................................  كرمان  

        ۲۷۱۸۳۷۲۷۱۸۳۷۲۷۱۸۳۷۲۷۱۸۳۷////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۲۵۹۰۹۰۲۵۹۰۹۰۲۵۹۰۹۰۲۵۹۰۹۰////۹۹۹۹        ۲۶۴۹۱۳۲۶۴۹۱۳۲۶۴۹۱۳۲۶۴۹۱۳////۶۶۶۶    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰۳۹۳۷۵۰////۰۰۰۰    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۲۰۳۳۳۳۲۰۳۳۳۳۲۰۳۳۳۳۲۰۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۴۲۵۲۳۱۴۲۵۲۳۱۴۲۵۲۳۱۴۲۵۲۳////۴۴۴۴        ۱۸۲۸۰۷۱۸۲۸۰۷۱۸۲۸۰۷۱۸۲۸۰۷////۶۶۶۶    ....................................................................................  گلستان  

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

        ××××        ××××        ۲۵۵۶۸۳۲۵۵۶۸۳۲۵۵۶۸۳۲۵۵۶۸۳////۸۸۸۸        ××××        ۲۵۵۶۸۳۲۵۵۶۸۳۲۵۵۶۸۳۲۵۵۶۸۳////۸۸۸۸    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ××××        ۴۵۱۱۹۴۴۵۱۱۹۴۴۵۱۱۹۴۴۵۱۱۹۴////۹۹۹۹        ۴۵۱۱۹۴۴۵۱۱۹۴۴۵۱۱۹۴۴۵۱۱۹۴////۹۹۹۹    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۵۵۹۹۷۳۵۵۹۹۷۳۵۵۹۹۷۳۵۵۹۹۷////۲۲۲۲        ۳۶۴۹۰۳۳۶۴۹۰۳۳۶۴۹۰۳۳۶۴۹۰۳////۱۱۱۱    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ۳۵۸۰۰۰۳۵۸۰۰۰۳۵۸۰۰۰۳۵۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۳۴۱۵۳۵۳۴۱۵۳۵۳۴۱۵۳۵۳۴۱۵////۸۸۸۸        ۳۵۳۹۲۰۳۵۳۹۲۰۳۵۳۹۲۰۳۵۳۹۲۰////۷۷۷۷    .....................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ۳۹۵۴۵۴۳۹۵۴۵۴۳۹۵۴۵۴۳۹۵۴۵۴////۵۵۵۵        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۸۵۸۱۶۳۸۵۸۱۶۳۸۵۸۱۶۳۸۵۸۱۶////۶۶۶۶    ............................................................................................  يزد  

  



  105  1392در مناطق روستايي كشور  خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                        1392 سال در فصول و) زن(كار  كار و تنك ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر وجين 50

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۲۴۵۰۶۳۲۴۵۰۶۳۲۴۵۰۶۳۲۴۵۰۶۳////۶۶۶۶        ۲۰۴۰۲۵۲۰۴۰۲۵۲۰۴۰۲۵۲۰۴۰۲۵////۸۸۸۸        ۲۰۵۵۲۲۲۰۵۵۲۲۲۰۵۵۲۲۲۰۵۵۲۲////۴۴۴۴        ۲۳۴۵۰۳۲۳۴۵۰۳۲۳۴۵۰۳۲۳۴۵۰۳////۵۵۵۵        ۲۲۳۸۹۴۲۲۳۸۹۴۲۲۳۸۹۴۲۲۳۸۹۴////۴۴۴۴    .........................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۴۵۵۰۰۰۴۵۵۰۰۰۴۵۵۰۰۰۴۵۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۱۸۲۱۸۴۱۸۲۱۸۴۱۸۲۱۸۴۱۸۲۱۸////۶۶۶۶        ۴۳۰۹۰۱۴۳۰۹۰۱۴۳۰۹۰۱۴۳۰۹۰۱////۹۹۹۹    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۲۹۰۵۵۴۲۹۰۵۵۴۲۹۰۵۵۴۲۹۰۵۵۴////۸۸۸۸        ۲۷۹۲۶۲۲۷۹۲۶۲۲۷۹۲۶۲۲۷۹۲۶۲////۸۸۸۸        ۲۸۲۰۳۲۲۸۲۰۳۲۲۸۲۰۳۲۲۸۲۰۳۲////۲۲۲۲    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ××××        ۲۰۷۹۹۸۲۰۷۹۹۸۲۰۷۹۹۸۲۰۷۹۹۸////۳۳۳۳        ۲۰۷۹۹۸۲۰۷۹۹۸۲۰۷۹۹۸۲۰۷۹۹۸////۳۳۳۳    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۲۴۵۰۰۰۲۴۵۰۰۰۲۴۵۰۰۰۲۴۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۶۷۳۰۲۵۶۷۳۰۲۵۶۷۳۰۲۵۶۷۳۰////۸۸۸۸    ...........................................................................................   البرز

        ××××        ××××        ۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۳////۶۶۶۶        ××××        ۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۳۳۳۱۴۱۳////۶۶۶۶    .........................................................................................  ايالم  

        ××××        ۳۴۰۳۲۲۳۴۰۳۲۲۳۴۰۳۲۲۳۴۰۳۲۲////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۳۴۰۳۲۲۳۴۰۳۲۲۳۴۰۳۲۲۳۴۰۳۲۲////۶۶۶۶    .......................................................................................  بوشهر  

        ۲۵۳۸۴۸۲۵۳۸۴۸۲۵۳۸۴۸۲۵۳۸۴۸////۸۸۸۸        ۲۰۱۰۸۸۲۰۱۰۸۸۲۰۱۰۸۸۲۰۱۰۸۸////۷۷۷۷        ۲۲۲۱۰۳۲۲۲۱۰۳۲۲۲۱۰۳۲۲۲۱۰۳////۹۹۹۹        ۲۲۰۹۸۳۲۲۰۹۸۳۲۲۰۹۸۳۲۲۰۹۸۳////۰۰۰۰        ۲۳۲۴۶۴۲۳۲۴۶۴۲۳۲۴۶۴۲۳۲۴۶۴////۵۵۵۵    .......................................................................................  تهران  

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

        ××××        ۱۸۶۶۶۶۱۸۶۶۶۶۱۸۶۶۶۶۱۸۶۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۵۵۵۵۵۱۵۵۵۵۵۱۵۵۵۵۵۱۵۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۱۸۰۹۵۲۱۸۰۹۵۲۱۸۰۹۵۲۱۸۰۹۵۲////۴۴۴۴     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۱۸۰۵۰۳۱۸۰۵۰۳۱۸۰۵۰۳۱۸۰۵۰۳////۳۳۳۳        ۱۷۱۹۶۳۱۷۱۹۶۳۱۷۱۹۶۳۱۷۱۹۶۳////۶۶۶۶        ۱۷۶۳۸۷۱۷۶۳۸۷۱۷۶۳۸۷۱۷۶۳۸۷////۶۶۶۶    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ۱۸۱۷۱۷۱۸۱۷۱۷۱۸۱۷۱۷۱۸۱۷۱۷////۶۶۶۶        ۱۶۱۹۵۱۱۶۱۹۵۱۱۶۱۹۵۱۱۶۱۹۵۱////۸۸۸۸        ۱۶۸۵۲۴۱۶۸۵۲۴۱۶۸۵۲۴۱۶۸۵۲۴////۴۴۴۴    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۱۷۷۵۸۲۱۷۷۵۸۲۱۷۷۵۸۲۱۷۷۵۸۲////۴۴۴۴        ۱۶۶۵۸۴۱۶۶۵۸۴۱۶۶۵۸۴۱۶۶۵۸۴////۱۱۱۱        ۱۸۹۷۸۵۱۸۹۷۸۵۱۸۹۷۸۵۱۸۹۷۸۵////۴۴۴۴        ۱۷۵۱۸۵۱۷۵۱۸۵۱۷۵۱۸۵۱۷۵۱۸۵////۲۲۲۲        ۱۷۳۰۱۲۱۷۳۰۱۲۱۷۳۰۱۲۱۷۳۰۱۲////۸۸۸۸    .................................................................................  خوزستان  

        ۴۵۴۰۵۶۴۵۴۰۵۶۴۵۴۰۵۶۴۵۴۰۵۶////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۴۵۴۰۵۶۴۵۴۰۵۶۴۵۴۰۵۶۴۵۴۰۵۶////۶۶۶۶    .......................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۲۰۱۴۹۵۲۰۱۴۹۵۲۰۱۴۹۵۲۰۱۴۹۵////۲۲۲۲        ۱۸۶۲۳۶۱۸۶۲۳۶۱۸۶۲۳۶۱۸۶۲۳۶////۶۶۶۶        ۱۸۹۲۵۴۱۸۹۲۵۴۱۸۹۲۵۴۱۸۹۲۵۴////۴۴۴۴    .....................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۸۹۹۰۱۲۸۹۹۰۱۲۸۹۹۰۱۲۸۹۹۰۱////۶۶۶۶        ۲۹۱۷۸۰۲۹۱۷۸۰۲۹۱۷۸۰۲۹۱۷۸۰////۴۴۴۴    .......................................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۳۹۸۵۷۷۳۹۸۵۷۷۳۹۸۵۷۷۳۹۸۵۷۷////۸۸۸۸        ۳۰۶۹۷۲۳۰۶۹۷۲۳۰۶۹۷۲۳۰۶۹۷۲////۱۱۱۱        ۳۹۲۳۳۵۳۹۲۳۳۵۳۹۲۳۳۵۳۹۲۳۳۵////۸۸۸۸    .......................................................................................  قزوين  

        ۲۵۷۵۰۰۲۵۷۵۰۰۲۵۷۵۰۰۲۵۷۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۲۵۷۵۰۰۲۵۷۵۰۰۲۵۷۵۰۰۲۵۷۵۰۰////۰۰۰۰    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۱۱////۵۵۵۵        ۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۱۱////۵۵۵۵    .................................................................................  كردستان  

        ۲۹۸۰۵۸۲۹۸۰۵۸۲۹۸۰۵۸۲۹۸۰۵۸////۳۳۳۳        ۲۲۶۲۰۴۲۲۶۲۰۴۲۲۶۲۰۴۲۲۶۲۰۴////۸۸۸۸        ××××        ۲۹۵۰۶۳۲۹۵۰۶۳۲۹۵۰۶۳۲۹۵۰۶۳////۶۶۶۶        ۲۷۳۰۳۹۲۷۳۰۳۹۲۷۳۰۳۹۲۷۳۰۳۹////۶۶۶۶    ......................................................................................  كرمان  

        ۲۶۵۲۱۴۲۶۵۲۱۴۲۶۵۲۱۴۲۶۵۲۱۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۲۵۳۵۳۹۲۵۳۵۳۹۲۵۳۵۳۹۲۵۳۵۳۹////۸۸۸۸        ۲۵۸۴۳۱۲۵۸۴۳۱۲۵۸۴۳۱۲۵۸۴۳۱////۹۹۹۹    ..................................................................................  كرمانشاه  

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

        ××××        ××××        ۱۵۱۱۸۰۱۵۱۱۸۰۱۵۱۱۸۰۱۵۱۱۸۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۵۱۱۸۰۱۵۱۱۸۰۱۵۱۱۸۰۱۵۱۱۸۰////۰۰۰۰    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ۵۳۵۱۷۲۵۳۵۱۷۲۵۳۵۱۷۲۵۳۵۱۷۲////۶۶۶۶        ۵۳۵۱۷۲۵۳۵۱۷۲۵۳۵۱۷۲۵۳۵۱۷۲////۶۶۶۶    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ۲۲۱۸۰۷۲۲۱۸۰۷۲۲۱۸۰۷۲۲۱۸۰۷////۶۶۶۶        ××××        ۲۲۱۸۰۷۲۲۱۸۰۷۲۲۱۸۰۷۲۲۱۸۰۷////۶۶۶۶    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ۳۴۶۱۵۳۳۴۶۱۵۳۳۴۶۱۵۳۳۴۶۱۵۳////۸۸۸۸        ××××        ۳۰۸۸۹۱۳۰۸۸۹۱۳۰۸۸۹۱۳۰۸۸۹۱////۶۶۶۶        ۳۰۹۱۱۶۳۰۹۱۱۶۳۰۹۱۱۶۳۰۹۱۱۶////۳۳۳۳    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۳۷۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۷۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ××××        ××××        ۲۶۲۰۰۰۲۶۲۰۰۰۲۶۲۰۰۰۲۶۲۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۶۲۰۰۰۲۶۲۰۰۰۲۶۲۰۰۰۲۶۲۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  همدان  

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

  



  1392در مناطق روستايي كشور  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  106

 

  )ريال(                                                           1392 سال در فصول و) مرد(بند  ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر نهركش و مرز 51

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۳۷۸۰۲۳۳۷۸۰۲۳۳۷۸۰۲۳۳۷۸۰۲۳////۸۸۸۸        ۳۳۱۸۱۶۳۳۱۸۱۶۳۳۱۸۱۶۳۳۱۸۱۶////۹۹۹۹        ۳۵۴۷۴۲۳۵۴۷۴۲۳۵۴۷۴۲۳۵۴۷۴۲////۲۲۲۲        ۳۸۱۹۵۳۳۸۱۹۵۳۳۸۱۹۵۳۳۸۱۹۵۳////۴۴۴۴        ۳۶۸۳۶۱۳۶۸۳۶۱۳۶۸۳۶۱۳۶۸۳۶۱////۳۳۳۳    .........................................................  كل كشور          

        ۴۹۱۰۲۵۴۹۱۰۲۵۴۹۱۰۲۵۴۹۱۰۲۵////۶۶۶۶        ۴۹۲۹۵۷۴۹۲۹۵۷۴۹۲۹۵۷۴۹۲۹۵۷////۲۲۲۲        ۴۳۲۲۰۹۴۳۲۲۰۹۴۳۲۲۰۹۴۳۲۲۰۹////۳۳۳۳        ۴۳۱۱۲۲۴۳۱۱۲۲۴۳۱۱۲۲۴۳۱۱۲۲////۴۴۴۴        ۴۴۸۸۷۳۴۴۸۸۷۳۴۴۸۸۷۳۴۴۸۸۷۳////۰۰۰۰    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

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

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

        ۴۹۰۶۲۵۴۹۰۶۲۵۴۹۰۶۲۵۴۹۰۶۲۵////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۴۹۰۶۲۵۴۹۰۶۲۵۴۹۰۶۲۵۴۹۰۶۲۵////۰۰۰۰    ......................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۴۴۳۸۵۹۴۴۳۸۵۹۴۴۳۸۵۹۴۴۳۸۵۹////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۴۴۳۸۵۹۴۴۳۸۵۹۴۴۳۸۵۹۴۴۳۸۵۹////۶۶۶۶    ...........................................................................................   البرز

        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۴۴۱۱۷۳۴۴۱۱۷۳۴۴۱۱۷۳۴۴۱۱۷////۶۶۶۶        ۳۳۷۷۳۵۳۳۷۷۳۵۳۳۷۷۳۵۳۳۷۷۳۵////۸۸۸۸        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۳۳۵۶۳۱۳۳۵۶۳۱۳۳۵۶۳۱۳۳۵۶////۶۶۶۶    .........................................................................................  ايالم  

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

        ۴۵۰۴۸۸۴۵۰۴۸۸۴۵۰۴۸۸۴۵۰۴۸۸////۶۶۶۶        ۳۹۳۱۵۷۳۹۳۱۵۷۳۹۳۱۵۷۳۹۳۱۵۷////۹۹۹۹        ۴۰۰۲۳۰۴۰۰۲۳۰۴۰۰۲۳۰۴۰۰۲۳۰////۴۴۴۴        ××××        ۴۲۰۳۵۵۴۲۰۳۵۵۴۲۰۳۵۵۴۲۰۳۵۵////۳۳۳۳    .......................................................................................  تهران  

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

        ۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۷۲۱۰۲۰۷۲۱۰۲۰۷۲۱۰۲۰۷۲۱۰////۰۰۰۰        ۲۰۱۴۸۹۲۰۱۴۸۹۲۰۱۴۸۹۲۰۱۴۸۹////۴۴۴۴        ۲۱۴۰۹۰۲۱۴۰۹۰۲۱۴۰۹۰۲۱۴۰۹۰////۹۹۹۹        ۲۱۱۷۵۵۲۱۱۷۵۵۲۱۱۷۵۵۲۱۱۷۵۵////۸۸۸۸     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۲۴۱۹۳۵۲۴۱۹۳۵۲۴۱۹۳۵۲۴۱۹۳۵////۵۵۵۵        ××××        ۲۳۶۱۴۷۲۳۶۱۴۷۲۳۶۱۴۷۲۳۶۱۴۷////۲۲۲۲        ۲۳۷۳۷۲۲۳۷۳۷۲۲۳۷۳۷۲۲۳۷۳۷۲////۰۰۰۰    .........................................................................  رضويخراسان 

        ۳۸۱۲۷۵۳۸۱۲۷۵۳۸۱۲۷۵۳۸۱۲۷۵////۶۶۶۶        ۳۵۴۷۵۱۳۵۴۷۵۱۳۵۴۷۵۱۳۵۴۷۵۱////۱۱۱۱        ۳۴۳۰۱۵۳۴۳۰۱۵۳۴۳۰۱۵۳۴۳۰۱۵////۴۴۴۴        ۳۴۳۲۶۷۳۴۳۲۶۷۳۴۳۲۶۷۳۴۳۲۶۷////۱۱۱۱        ۳۴۵۸۹۶۳۴۵۸۹۶۳۴۵۸۹۶۳۴۵۸۹۶////۰۰۰۰    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۲۹۶۴۷۰۲۹۶۴۷۰۲۹۶۴۷۰۲۹۶۴۷۰////۶۶۶۶        ۲۷۶۲۳۷۲۷۶۲۳۷۲۷۶۲۳۷۲۷۶۲۳۷////۸۸۸۸        ۲۵۵۷۸۱۲۵۵۷۸۱۲۵۵۷۸۱۲۵۵۷۸۱////۰۰۰۰        ××××        ۲۷۸۴۷۱۲۷۸۴۷۱۲۷۸۴۷۱۲۷۸۴۷۱////۷۷۷۷    .................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ۳۵۶۷۷۴۳۵۶۷۷۴۳۵۶۷۷۴۳۵۶۷۷۴////۲۲۲۲        ۳۵۶۷۷۴۳۵۶۷۷۴۳۵۶۷۷۴۳۵۶۷۷۴////۲۲۲۲    .......................................................................................  زنجان  

        ۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۹۴۵۲۳۰۹۴۵۲۳۰۹۴۵۲۳۰۹۴۵۲////۵۵۵۵        ××××        ۲۹۶۵۰۲۲۹۶۵۰۲۲۹۶۵۰۲۲۹۶۵۰۲////۹۹۹۹        ۳۰۷۳۴۰۳۰۷۳۴۰۳۰۷۳۴۰۳۰۷۳۴۰////۸۸۸۸    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۶۶۶۶۶۳۶۶۶۶۶۳۶۶۶۶۶۳۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۳۶۳۰۴۱۳۶۳۰۴۱۳۶۳۰۴۱۳۶۳۰۴۱////۸۸۸۸    .......................................................................................  فارس  

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

        ۳۸۹۹۹۷۳۸۹۹۹۷۳۸۹۹۹۷۳۸۹۹۹۷////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۳۸۹۹۹۷۳۸۹۹۹۷۳۸۹۹۹۷۳۸۹۹۹۷////۶۶۶۶    .............................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۲۷۶۰۸۷۲۷۶۰۸۷۲۷۶۰۸۷۲۷۶۰۸۷////۰۰۰۰        ۲۷۶۰۸۷۲۷۶۰۸۷۲۷۶۰۸۷۲۷۶۰۸۷////۰۰۰۰    .................................................................................  كردستان  

        ××××        ۳۲۲۶۸۹۳۲۲۶۸۹۳۲۲۶۸۹۳۲۲۶۸۹////۱۱۱۱        ××××        ۳۰۹۸۹۱۳۰۹۸۹۱۳۰۹۸۹۱۳۰۹۸۹۱////۷۷۷۷        ۳۱۳۰۰۹۳۱۳۰۰۹۳۱۳۰۰۹۳۱۳۰۰۹////۲۲۲۲    ......................................................................................  كرمان  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۲۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۲۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳////۳۳۳۳    ....................................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ۵۰۸۷۱۶۵۰۸۷۱۶۵۰۸۷۱۶۵۰۸۷۱۶////۶۶۶۶        ۵۰۸۷۱۶۵۰۸۷۱۶۵۰۸۷۱۶۵۰۸۷۱۶////۶۶۶۶    .......................................................................................  گيالن  

        ××××        ۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ××××        ۴۵۰۶۶۵۴۵۰۶۶۵۴۵۰۶۶۵۴۵۰۶۶۵////۹۹۹۹        ۴۵۰۶۶۵۴۵۰۶۶۵۴۵۰۶۶۵۴۵۰۶۶۵////۹۹۹۹    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ۴۹۲۷۰۸۴۹۲۷۰۸۴۹۲۷۰۸۴۹۲۷۰۸////۳۳۳۳        ××××        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۷۶۸۵۱۴۷۶۸۵۱۴۷۶۸۵۱۴۷۶۸۵۱////۹۹۹۹    .....................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰     ..................................................................................  هرمزگان  

        ۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۷۸۱۲۵۳۷۸۱۲۵۳۷۸۱۲۵۳۷۸۱۲۵////۰۰۰۰        ۳۴۴۱۶۴۳۴۴۱۶۴۳۴۴۱۶۴۳۴۴۱۶۴////۴۴۴۴        ۳۶۷۲۴۲۳۶۷۲۴۲۳۶۷۲۴۲۳۶۷۲۴۲////۸۸۸۸    .....................................................................................  همدان  

        ۴۱۴۰۴۸۴۱۴۰۴۸۴۱۴۰۴۸۴۱۴۰۴۸////۵۵۵۵        ۳۹۸۶۱۱۳۹۸۶۱۱۳۹۸۶۱۱۳۹۸۶۱۱////۶۶۶۶        ۳۶۰۷۶۶۳۶۰۷۶۶۳۶۰۷۶۶۳۶۰۷۶۶////۳۳۳۳        ۳۷۲۹۹۴۳۷۲۹۹۴۳۷۲۹۹۴۳۷۲۹۹۴////۱۱۱۱        ۳۹۴۰۷۰۳۹۴۰۷۰۳۹۴۰۷۰۳۹۴۰۷۰////۴۴۴۴    ............................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                      1392 سال در فصول و) مرد(زمين زراعي زن  ـ متوسط دستمزد يك روز كارگر بيل 52

  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۳۶۹۳۵۸۳۶۹۳۵۸۳۶۹۳۵۸۳۶۹۳۵۸////۲۲۲۲        ۳۰۳۲۲۲۳۰۳۲۲۲۳۰۳۲۲۲۳۰۳۲۲۲////۰۰۰۰        ۳۶۷۸۰۳۳۶۷۸۰۳۳۶۷۸۰۳۳۶۷۸۰۳////۶۶۶۶        ۲۸۳۸۵۹۲۸۳۸۵۹۲۸۳۸۵۹۲۸۳۸۵۹////۸۸۸۸        ۳۲۰۸۶۵۳۲۰۸۶۵۳۲۰۸۶۵۳۲۰۸۶۵////۴۴۴۴    .........................................................  كل كشور          

        ۴۷۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۱۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۳۷۷۶۶۵۳۷۷۶۶۵۳۷۷۶۶۵۳۷۷۶۶////۶۶۶۶        ۴۵۱۷۹۵۴۵۱۷۹۵۴۵۱۷۹۵۴۵۱۷۹۵////۴۴۴۴        ۴۹۷۶۵۰۴۹۷۶۵۰۴۹۷۶۵۰۴۹۷۶۵۰////۴۴۴۴    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ۴۷۰۸۷۳۴۷۰۸۷۳۴۷۰۸۷۳۴۷۰۸۷۳////۸۸۸۸        ۴۷۰۸۷۳۴۷۰۸۷۳۴۷۰۸۷۳۴۷۰۸۷۳////۸۸۸۸    .....................................................................  آذربايجان غربي  

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

        ۴۵۱۶۴۴۴۵۱۶۴۴۴۵۱۶۴۴۴۵۱۶۴۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۴۶۶۲۴۳۴۶۶۲۴۳۴۶۶۲۴۳۴۶۶۲۴۳////۴۴۴۴        ۴۶۱۹۲۵۴۶۱۹۲۵۴۶۱۹۲۵۴۶۱۹۲۵////۵۵۵۵    ......................................................................................  اصفهان 

        ۵۵۲۹۴۱۵۵۲۹۴۱۵۵۲۹۴۱۵۵۲۹۴۱////۲۲۲۲        ۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۶۷۸۰۱۳۶۷۸۰۱۳۶۷۸۰۱۳۶۷۸۰۱////۰۰۰۰        ۴۵۲۸۱۶۴۵۲۸۱۶۴۵۲۸۱۶۴۵۲۸۱۶////۹۹۹۹    ...........................................................................................   البرز

        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۳۶۳۶۲۹۳۶۳۶۲۹۳۶۳۶۲۹۳۶۳۶////۴۴۴۴        ۳۱۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۰۳۰۱۴۳۰۳۰۱۴۳۰۳۰۱۴۳۰۳۰۱۴////۲۲۲۲    .........................................................................................  ايالم  

        ۳۴۷۴۶۸۳۴۷۴۶۸۳۴۷۴۶۸۳۴۷۴۶۸////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ۳۴۷۴۶۸۳۴۷۴۶۸۳۴۷۴۶۸۳۴۷۴۶۸////۴۴۴۴    .......................................................................................  بوشهر  

        ۳۶۰۷۲۷۳۶۰۷۲۷۳۶۰۷۲۷۳۶۰۷۲۷////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××        ۳۶۰۷۲۷۳۶۰۷۲۷۳۶۰۷۲۷۳۶۰۷۲۷////۸۸۸۸    .......................................................................................  تهران  

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

        ۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۴۹۷۱۲۰۴۹۷۱۲۰۴۹۷۱۲۰۴۹۷۱////۴۴۴۴        ۲۰۱۰۰۰۲۰۱۰۰۰۲۰۱۰۰۰۲۰۱۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۰۸۷۰۰۲۰۸۷۰۰۲۰۸۷۰۰۲۰۸۷۰۰////۲۲۲۲        ۲۰۷۰۴۴۲۰۷۰۴۴۲۰۷۰۴۴۲۰۷۰۴۴////۲۲۲۲     .........................................................................  جنوبيخراسان 

        ۲۷۲۴۲۵۲۷۲۴۲۵۲۷۲۴۲۵۲۷۲۴۲۵////۲۲۲۲        ۲۶۸۵۲۲۲۶۸۵۲۲۲۶۸۵۲۲۲۶۸۵۲۲////۵۵۵۵        ۲۵۵۳۵۷۲۵۵۳۵۷۲۵۵۳۵۷۲۵۵۳۵۷////۱۱۱۱        ۲۴۰۹۹۸۲۴۰۹۹۸۲۴۰۹۹۸۲۴۰۹۹۸////۸۸۸۸        ۲۴۷۱۳۱۲۴۷۱۳۱۲۴۷۱۳۱۲۴۷۱۳۱////۳۳۳۳    .........................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ۲۸۷۰۲۸۲۸۷۰۲۸۲۸۷۰۲۸۲۸۷۰۲۸////۴۴۴۴        ۲۸۷۰۲۸۲۸۷۰۲۸۲۸۷۰۲۸۲۸۷۰۲۸////۴۴۴۴    .........................................................................  شماليخراسان 

        ۳۳۲۶۰۸۳۳۲۶۰۸۳۳۲۶۰۸۳۳۲۶۰۸////۷۷۷۷        ۲۸۸۷۲۱۲۸۸۷۲۱۲۸۸۷۲۱۲۸۸۷۲۱////۸۸۸۸        ۲۵۶۸۳۵۲۵۶۸۳۵۲۵۶۸۳۵۲۵۶۸۳۵////۴۴۴۴        ۱۹۲۸۶۹۱۹۲۸۶۹۱۹۲۸۶۹۱۹۲۸۶۹////۱۱۱۱        ۲۴۱۰۳۱۲۴۱۰۳۱۲۴۱۰۳۱۲۴۱۰۳۱////۶۶۶۶    .................................................................................  خوزستان  

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

        ۴۰۰۵۸۱۴۰۰۵۸۱۴۰۰۵۸۱۴۰۰۵۸۱////۴۴۴۴        ۳۳۶۰۱۰۳۳۶۰۱۰۳۳۶۰۱۰۳۳۶۰۱۰////۲۲۲۲        ۳۴۵۸۷۳۳۴۵۸۷۳۳۴۵۸۷۳۳۴۵۸۷۳////۶۶۶۶        ۲۷۸۰۴۵۲۷۸۰۴۵۲۷۸۰۴۵۲۷۸۰۴۵////۲۲۲۲        ۳۲۲۰۹۴۳۲۲۰۹۴۳۲۲۰۹۴۳۲۲۰۹۴////۵۵۵۵    .....................................................................................  سمنان  

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰          ............................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۳۷۵۶۷۵۳۷۵۶۷۵۳۷۵۶۷۵۳۷۵۶۷۵////۷۷۷۷        ۳۶۳۱۵۷۳۶۳۱۵۷۳۶۳۱۵۷۳۶۳۱۵۷////۹۹۹۹        ۳۷۶۲۵۰۳۷۶۲۵۰۳۷۶۲۵۰۳۷۶۲۵۰////۰۰۰۰        ۲۹۵۰۴۵۲۹۵۰۴۵۲۹۵۰۴۵۲۹۵۰۴۵////۰۰۰۰        ۳۲۶۱۸۱۳۲۶۱۸۱۳۲۶۱۸۱۳۲۶۱۸۱////۴۴۴۴    .......................................................................................  فارس  

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

        ۳۷۸۹۵۲۳۷۸۹۵۲۳۷۸۹۵۲۳۷۸۹۵۲////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ۳۷۸۹۵۲۳۷۸۹۵۲۳۷۸۹۵۲۳۷۸۹۵۲////۲۲۲۲    .............................................................................................  قم  

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

        ۳۹۶۹۸۲۳۹۶۹۸۲۳۹۶۹۸۲۳۹۶۹۸۲////۰۰۰۰        ۳۰۱۸۳۹۳۰۱۸۳۹۳۰۱۸۳۹۳۰۱۸۳۹////۷۷۷۷        ۳۰۳۴۷۱۳۰۳۴۷۱۳۰۳۴۷۱۳۰۳۴۷۱////۰۰۰۰        ۳۰۶۱۳۳۳۰۶۱۳۳۳۰۶۱۳۳۳۰۶۱۳۳////۶۶۶۶        ۳۰۸۴۳۱۳۰۸۴۳۱۳۰۸۴۳۱۳۰۸۴۳۱////۸۸۸۸    ......................................................................................  كرمان  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۲۲۰۹۶۷۲۲۰۹۶۷۲۲۰۹۶۷۲۲۰۹۶۷////۷۷۷۷        ۲۲۰۹۶۷۲۲۰۹۶۷۲۲۰۹۶۷۲۲۰۹۶۷////۷۷۷۷    ....................................................................................  گلستان  

        ۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶۴۱۶۶۶۶////۷۷۷۷    .......................................................................................  گيالن  

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

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

        ××××        ۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۴۸۴۵۸۶۴۸۴۵۸۶۴۸۴۵۸۶۴۸۴۵۸۶////۵۵۵۵        ××××        ۴۸۶۵۱۳۴۸۶۵۱۳۴۸۶۵۱۳۴۸۶۵۱۳////۲۲۲۲    .....................................................................................  مركزي  

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

        ۴۴۸۰۳۹۴۴۸۰۳۹۴۴۸۰۳۹۴۴۸۰۳۹////۲۲۲۲        ۳۷۲۸۴۴۳۷۲۸۴۴۳۷۲۸۴۴۳۷۲۸۴۴////۲۲۲۲        ۳۶۲۱۳۸۳۶۲۱۳۸۳۶۲۱۳۸۳۶۲۱۳۸////۷۷۷۷        ۳۳۸۷۹۷۳۳۸۷۹۷۳۳۸۷۹۷۳۳۸۷۹۷////۵۵۵۵        ۳۵۸۴۵۷۳۵۸۴۵۷۳۵۸۴۵۷۳۵۸۴۵۷////۳۳۳۳    .....................................................................................  همدان  

        ۳۹۸۲۰۹۳۹۸۲۰۹۳۹۸۲۰۹۳۹۸۲۰۹////۷۷۷۷        ۳۷۴۹۴۰۳۷۴۹۴۰۳۷۴۹۴۰۳۷۴۹۴۰////۲۲۲۲        ۳۶۵۳۱۸۳۶۵۳۱۸۳۶۵۳۱۸۳۶۵۳۱۸////۰۰۰۰        ۳۴۴۰۳۱۳۴۴۰۳۱۳۴۴۰۳۱۳۴۴۰۳۱////۳۳۳۳        ۳۷۳۸۲۸۳۷۳۸۲۸۳۷۳۸۲۸۳۷۳۸۲۸////۹۹۹۹    ............................................................................................  يزد  
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  زمستان   پاييز  تابستان   بهار   سال   استان

        ۳۷۹۸۶۳۳۷۹۸۶۳۳۷۹۸۶۳۳۷۹۸۶۳////۵۵۵۵        ۳۸۷۸۶۶۳۸۷۸۶۶۳۸۷۸۶۶۳۸۷۸۶۶////۶۶۶۶        ۴۰۳۶۷۳۴۰۳۶۷۳۴۰۳۶۷۳۴۰۳۶۷۳////۴۴۴۴        ۳۸۲۷۸۹۳۸۲۷۸۹۳۸۲۷۸۹۳۸۲۷۸۹////۷۷۷۷        ۳۸۳۸۳۹۳۸۳۸۳۹۳۸۳۸۳۹۳۸۳۸۳۹////۲۲۲۲    .........................................................  كل كشور          

        ۴۹۲۴۰۵۴۹۲۴۰۵۴۹۲۴۰۵۴۹۲۴۰۵////۱۱۱۱        ۴۰۱۲۹۰۴۰۱۲۹۰۴۰۱۲۹۰۴۰۱۲۹۰////۳۳۳۳        ۴۸۱۷۳۰۴۸۱۷۳۰۴۸۱۷۳۰۴۸۱۷۳۰////۸۸۸۸        ۴۷۰۶۱۰۴۷۰۶۱۰۴۷۰۶۱۰۴۷۰۶۱۰////۹۹۹۹        ۴۷۳۸۱۲۴۷۳۸۱۲۴۷۳۸۱۲۴۷۳۸۱۲////۹۹۹۹    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ۴۳۸۸۵۹۴۳۸۸۵۹۴۳۸۸۵۹۴۳۸۸۵۹////۷۷۷۷        ۴۳۸۸۵۹۴۳۸۸۵۹۴۳۸۸۵۹۴۳۸۸۵۹////۷۷۷۷    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۳۷۸۰۰۰۳۷۸۰۰۰۳۷۸۰۰۰۳۷۸۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۴۳۲۴۳۳۴۳۲۴۳۳۴۳۲۴۳۳۴۳۲۴۳////۲۲۲۲        ۳۵۷۲۵۸۳۵۷۲۵۸۳۵۷۲۵۸۳۵۷۲۵۸////۱۱۱۱    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ۳۵۹۹۰۵۳۵۹۹۰۵۳۵۹۹۰۵۳۵۹۹۰۵////۷۷۷۷        ۳۵۹۹۰۵۳۵۹۹۰۵۳۵۹۹۰۵۳۵۹۹۰۵////۷۷۷۷    ......................................................................................  اصفهان 

        ۴۳۰۹۱۵۴۳۰۹۱۵۴۳۰۹۱۵۴۳۰۹۱۵////۴۴۴۴        ۴۰۱۷۵۸۴۰۱۷۵۸۴۰۱۷۵۸۴۰۱۷۵۸////۸۸۸۸        ۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۷۲۱۶۹۳۷۲۱۶۹۳۷۲۱۶۹۳۷۲۱۶۹////۸۸۸۸        ۴۲۱۶۳۸۴۲۱۶۳۸۴۲۱۶۳۸۴۲۱۶۳۸////۱۱۱۱    ...........................................................................................   البرز
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