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  پيشگفتار  

تـر آنـان از    هاي رشد و رفاه بيش آوردن زمينه  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 اقتصادي ـ اجتماعي كشور بشمار مي   هاي توسعه اي اصلي برنامهه 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  1353از سال  هاي قيمت 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   مدت با بهرهطي اين . را منتشر كرده است  داده و نتايج آن

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

بـا   1377قلم محصول و يك قلم خدمت كشاورزي آغاز شد، از سـال   18آوري قيمت  با جمع تنها 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    100شامل اطالعات مربوط به  طوري كه نشريه حاضر تري به خود گرفت به محصوالت و خدمات، شكل مطلوب

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

  هاي نمونه در دوره است كه با مراجعه به آبادي 1393حاضر نتايج حاصل از اجراي آمارگيري در فصل تابستان سال   نشريه. به دست آمده است

هـاي   گيـري  هاي اقتصادي و تصـميم  ريزي ها، برنامه اميد است كه اين اطالعات ابزار مناسبي را براي انجام بررسي. آمارگيري به دست آمده است

ها و بهبـود كيفيـت ايـن طـرح، مـؤثر و موجـب        نارساييمندان، در رفع  اعالم نظر و رهنمودهاي پژوهشگران و ديگر عالقه. اجرايي، فراهم سازد

  . امتنان خواهد بود

انـد   ها و مطلعين محلي كه در اجراي اين آمارگيري صميمانه تالش كـرده  استان  داند از تمامي همكاران استانداري مركز آمار ايران الزم مي

  . سپاسگزاري نمايد

   مركز آمار ايران
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  مقدمه

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

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

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

  . ريزان به آن معطوف شده است مسئوالن و برنامه  توجه

هاي انجام  ها و اقدام 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     ربوط به قيمت فروش محصوالت و هزينهآيد و در اين ميان اطالعات م شده به حساب مي

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

باشـد   هـاي كشـاورزي    ظور دستيابي به قيمتي كه فقط ناشي از فعاليتبه من. شود فروشي ناميده مي ، قيمت خرده فروشي سرخرمن، قيمت عمده

بدين جهت است كه مركـز 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 عات موردآوري اطال  نسبت به جمع“ خدمات كشاورزي  قيمت فروش محصوالت و هزينه”طرح 

  :ها به شرح زير است اطالعات به دست آمده از انجام اين فعاليت كاربردهاي متنوعي دارد كه برخي از آن      

  .كننده بخش كشاورزي ـ تهيه شاخص قيمت توليد

  .ـ استفاده در براورد ارزش توليد محصوالت كشاورزي

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

  : حاضر داراي چهار بخش است  در نشريه 1393نتايج آمارگيري فصل تابستان سال       

  تعاريف و كليات طرح : ـ بخش اول

  ها گزيده يافته: ـ بخش دوم

        نمودارها: ـ بخش سوم

  اي متوسط فصلي قيمت فروش محصوالت و متوسط فصلي هزينه خدمات كشاورزي به تفكيك استانه جدول: ـ بخش چهارم
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  بخش اول ـ تعاريف و كليات طرح

  

  

  الف ـ تعاريف

  

  قيمت فروش محصول 

كثر برداشت گرم از هر يك از محصوالت كشاورزي در زمان معمول حدا قيمت فروش در اين طرح عبارت است از متوسط قيمت فروش يك كيلو

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

  

  هاي قيمت فروش محصوالت ويژگي

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

   .است

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

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

  . است

اند مگر در مواردي كـه محصـول در عـرف پـس از تغييـر       گيري شده كه حاصل فعاليت كشاورزي است قيمت رزي به صورتيمحصوالت كشاو    

  . شكل، فروخته شود

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

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

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

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

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

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

  . درج شده است

  

  خدمات كشاورزي  هزينه

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

در اين آمـارگيري در هـر دوره مراجعـه،    . ز پرداخت، براورد و به وجه نقد اضافه شده استمحصول داده شده باشد، ارزش ريالي آن به قيمت رو

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

  .   سؤال شده است) قلم

______________________________________________________________________________________________________ 
   . شناسند را به نام زراعت آبي مي  ن شود و در عرف محلي آ بياري ميهايي است كه زراعت انجام شده در آن آ 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

  

   ـ هدف1

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

  

  ـ جامعه آماري 2

  .1382هاي طرح سرشماري عمومي كشاورزي سال  آماري اين طرح عبارت است از تمامي آبادي  جامعه

  

  ـ واحد آماري3

ين مقدار فروش محصول در هر استان، بر اساس محاسبات انجام گرفتـه در مركـز بودنـد بـه     تر هاي مذكور، آبادي كه داراي بيش از ميان آبادي 

  . عنوان واحد آماري انتخاب شده است

  

  ـ زمان آمارگيري4

  . باشد ام مهرماه مي20با توجه به زمان حداكثر برداشت محصول در فصل تابستان، زمان آمارگيري يكم تا 

  

  ـ چگونگي اجراي آمارگيري5

قلـم خـدمت    10، )1(قلـم محصـول   100اي شـامل   كشـاورزي، پرسشـنامه    آوري قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات عمده ظور جمعبه من

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

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

  

  ها ـ كنترل و بازبيني فني پرسشنامه6

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

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

  

  هاي براورد ـ فرمول6

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

  )v=1و 2و  … و126(

)m  1و 2و  …و=f(  

  )p=1و  2و …و  30(

  )s=1و 2و 3و 4(

)4< u <  1 u  1تا=b(  

  

    

 :كه در آن

v: انديس شمارنده محصول يا خدمت  

f: هاي داراي اطالع تعداد آبادي  انديس شمارنده  

______________________________________________________________________________________________________ 
  . است هاي دامي 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 vفرمول           برابر است با كل مقدار فروش محصول يا كل هزينه خدمت كه در اين 
  

  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

∑

∑
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==
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1
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  :كه در اين فرمول
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  )1(ها بخش دوم ـ گزيده يافته
  

  الف ـ محصوالت كشاورزي 

  ـ غالت1

  ـ گندم1ـ1

ريـال   7/12847گـيالن بـا    اسـتان . ريال بوده است2/10412قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  1393در فصل تابستان سال 

قيمت فروش به دولـت ايـن محصـول در كـل     . اند ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته5/10083اردبيل با ترين و استان  بيش

قيمت فـروش  . ريال رسيده است 6/10439هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم  ط قيمتريال بوده است كه در نتيجه، متوس 1/10489كشور 

  . درصد افزايش داشت 7/33رابر ب 92اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 

  

  ـ جو1ـ2

ترين  ريال بيش 1/10058البرز با استان . بوده است ريال  6/8443قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور به  1393در فصل تابستان سال 

افـزايش   92درصد نسبت به فصل مشابه سـال   0/31قيمت فروش جو . اند هاي فروش را داشته ريال كمترين قيمت 4/7210همدان با و استان 

  . داشت

  

  ـ شلتوك1ـ3

تـرين   ريال بيش 4/28996استان گيالن با . ريال بوده است 1/23495قيمت فروش يك كيلوگرم شلتوك در كل كشور  1393در تابستان سال 

قيمت فروش اين محصـول نسـبت بـه فصـل     . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/15000سيستان و بلوچستان با و استان 

  . درصد داشته است 2/0برابر با  كاهشي، 92مشابه سال 

  

  

  ـ حبوب2

  ـ نخود2ـ1

تـرين   ريال بيش 2/37512كرمان با ريال بوده است كه استان  0/21401ر در كل كشو 1393تابستان سال قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در 

نسبت بـه   93تابستان سال قيمت فروش اين محصول در . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 0/16103كردستان با و استان 

  .داشت كاهش درصد 8/12، 92فصل مشابه سال 

   

  ـ عدس2ـ2

ترين و استان  ريال بيش 0/40000ايالم با   رسيد كه استان 7/27815روش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم قيمت ف 1393در تابستان 

با افزايشـي   92قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان سال . ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته است 9/15222لرستان با 

  . رو بوده است درصد روبه 5/9معادل 

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

  .   اند شده
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  حصوالت جاليزيـ م3

  ـ هندوانه3ـ1

ريال  2/8440سيستان و بلوچستان با استان . ريال بوده است 0/3741قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور  1393در تابستان سال 

ه فصل مشـابه  قيمت فروش اين محصول نسبت ب. اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 8/2053خوزستان با ترين و استان  بيش

  . درصد داشته است 6/1برابر با  كاهشي، 92سال 

  

  ـ خربزه3ـ2

تـرين و   ريـال بـيش   6/11766قم بـا  هاي  استان. ريال بوده است 3/7009در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور 

نسبت بـه فصـل    92قيمت فروش اين محصول در تابستان سال . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 1/3827اردبيل با استان 

   .رو بوده است درصد روبه 3/21با افزايشي معادل  92مشابه سال 

  

  ـ خيار3ـ3

ترين و  ريال بيش 3/16839مركزي با استان . ريال بوده است 1/12277قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور  1393در تابستان سال 

با افزايشي  92قيمت فروش خيار نسبت به فصل تابستان سال . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 7/5613فارس با استان 

  . رو بوده است درصد روبه 7/16معادل 

  

  

  ها  ـ سبزي4

  زميني ـ سيب4ـ1

 ريـال  2/11418كرمـان بـا   ن اسـتا . ريـال بـوده اسـت    5/7997زميني در كـل كشـور    قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 1393در تابستان سال 

 1393قيمت فروش اين محصول در تابسـتان سـال   . اند كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال 2/6977اردبيل با ترين و استان  بيش

  . داشته است درصد كاهش 5/32معادل  92نسبت به سال 

  

  فرنگي ـ گوجه4ـ2

سيستان باالترين قيمت فروش را استان . بوده استريال  5/3515فرنگي در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه 1393در تابستان سال 

قيمـت فـروش ايـن محصـول در     . اند ريال داشته 3/2404آذربايجان غربي با ترين قيمت فروش را استان  ريال و پايين 8/13126و بلوچستان با 

  . داشته است هشدرصد كا 4/31معادل 92نسبت به فصل مشابه سال  1393تابستان سال 

  

  ـ بادمجان4ـ3

ريـال بـاالترين و    5/13914ايالم بـا  استان . ريال بوده است 4/5112قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور  1393در تابستان سال 

 معادل 92ستان سال قيمت فروش اين محصول نسبت به تاب. اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته پايين ريال 9/4127اصفهان با   استان

  . داشته است كاهشدرصد  5/6

  

  ـ پياز4ـ4

ريـال   2/9972سيسـتان و بلوچسـتان بـا    اسـتان  . ريال  بوده است 5/5778در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور 

قيمـت فـروش ايـن محصـول در     . انـد  داشـته ترين قيمت فروش را در كل كشـور   ريال پايين 8/3465اصفهان با باالترين قيمت فروش و استان 

  . درصد افزايش داشته است 5/26معادل  92نسبت به فصل مشابه سال  1393تابستان 
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  اي ـ محصوالت علوفه5

  ـ يونجه5ـ1

 ريـال  9/9168خراسان شمالي بـا  استان . ريال بوده است 9/6673قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور  1393در فصل تابستان سال 

قيمت فروش ايـن محصـول نسـبت بـه تابسـتان      . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 1/3691خوزستان با ترين و استان  بيش

  . درصد افزايش داشته است 8/20معادل  92سال 

  

  كاهـ 5ـ2

ترين  ريال بيش 0/6863با  يراسان جنوبخاستان . ريال بوده است 0/2869در كل كشور  كاهقيمت فروش يك كيلوگرم  1393در تابستان سال 

نسبت بـه فصـل    1393قيمت فروش اين محصول در تابستان . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 5/623مازندران با و استان 

   .داشته است افزايشدرصد  3/42معادل  92مشابه سال 

  

  

  دار هاي هسته ـ ميوه6

  آلو زرد

تـرين و   ريال بيش 7/35915كرمان با استان . ريال بوده است 2/30640قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كشور  1393در تابستان سال 

 افزايشيبا  92قيمت فروش زردآلو نسبت به فصل مشابه سال . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 3/11798همدان با استان 

  .استرو بوده  درصد روبه 3/74معادل با 

  

  

   دار هاي دانه ـ ميوه7

  درختي ـ سيب7ـ1

ريال و استان  0/23875با  قم استان . ريال بوده است 4/18627در كل كشور  1393درختي در تابستان سال  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 

قيمـت فـروش ايـن محصـول در     . انـد  ترين قيمت فروش در كل كشور بـوده  به ترتيب داراي باالترين و پايين ريال 3/10080خراسان شمالي با 

  . داشته است افزايشدرصد  3/17معادل  92نسبت به فصل مشابه سال  1393تابستان سال 

  

  ـ انگور7ـ2

تـرين و   ريال بـيش  4/26585اردبيل با استان . ريال بوده است 1/10612قيمت فروش يك كيلوگرم انگور در كل كشور  1393در تابستان سال 

معـادل   92قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه تابسـتان سـال     . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 1/7335فارس با   استان

  . درصد افزايش داشته است 1/13

  

  

  هاي دامي ب ـ دام و فراورده

  ـ دام 1

  پرواري  زنده  ـ گوسفند و بره1ـ1

سيسـتان و  اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    2/105981ت زنده در كل كشور در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صور

. انـد  ترين قيمت فـروش را در كـل كشـور داشـته     ريال پايين 2/85728كهگيلويه و بويراحمد با ريال باالترين و استان  0/152036بلوچستان با 

  . داشته است درصد افزايش 5/0برابر با  92نسبت به فصل مشابه سال  1393قيمت فروش آن در فصل تابستان سال 
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  ـ گاو و كمتر از دو سال پرواري1ـ2

استان . ريال بوده است 8/109580قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در كل كشور  1393در تابستان سال 

قيمـت فـروش ايـن    . انـد  فروش را در كل كشور داشـته ريال كمترين قيمت  5/81507گلستان با   ترين و استان ريال بيش 6/130731گيالن با 

  . است تغيري نداشته 92محصول نسبت به تابستان سال 

  

  

  هاي دامي ـ فراورده2

  )شسته نشده(ـ پشم گوسفند 2ـ1

آذربايجـان  اسـتان  . بـوده اسـت   ريـال  0/24339در كل كشـور  ) شسته نشده(قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند  1393در تابستان سال 

قيمت فروش ايـن  . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 6/6589قم با ريال و استان  6/27174شرقي با 

  . رو بوده است درصد روبه 3/34با افزايشي معادل با  92محصول نسبت به فصل مشابه سال 

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گوسفند 2ـ2

ريال بوده است كـه نسـبت بـه     5/21728قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نكرده در كل كشور  1393در تابستان سال 

ريـال   6/13510كردسـتان بـا   ريـال بـاالترين و اسـتان     7/25322زنجـان بـا   اسـتان  . رو بوده اسـت  درصد روبه 5/6برابر با  افزايشيبا  92سال 

  . اند هترين قيمت فروش را در كل كشور داشت پايين

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گاو 2ـ3

بـا    92ريال بوده است كه نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال       2/10916قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور  1393در تابستان سال 

ريـال   5/8065بـا  سيسـتان و بلوچسـتان   ريـال بـاالترين و اسـتان     4/16630استان بوشـهر بـا   . رو بوده است درصد روبه 7/13افزايشي برابر با 

  .اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته پايين

  

  

  ج ـ خدمات كشاورزي 

  ـ خدمات ماشيني1

  ـ شخم زمين زراعي آبي با تراكتور1ـ1

يـزد بـا    اسـتان . ريـال بـوده اسـت    2/753818بار شخم يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشـور   يك  هزينه 1393در تابستان سال 

  هزينـه . انـد  انجام اين خدمت را در كل كشور داشته  ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 3/674484ريال  و استان ايالم با  1/2391265

  . داشته است كاهشدرصد  3/2معادل  92انجام اين خدمت نسبت به فصل مشابه  سال 

  

  ـ شخم زمين زراعي ديم با تراكتور 1ـ2

خراسـان  اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    1/732203بار شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشـور   يك  ينهدر فصل مورد بررسي هز

انجـام ايـن خـدمت را در كـل كشـور        تـرين و كمتـرين هزينـه    ريال به ترتيب بـيش  7/697737همدان با ريال و استان  4/928723جنوبي با 

  . درصد افزايش داشته است 3/2معادل  92فصل مشابه سال  انجام اين خدمت نسبت به  هزينه. اند داشته

  

  ـ ديسك زمين آبي با تراكتور1ـ3

يـزد بـا   اسـتان  . ريال بوده اسـت  0/628339بار ديسك يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور   يك  هزينه 1393در تابستان سال 

تـرين و كمتـرين هزينـه انجـام ايـن خـدمت را در كـل كشـور          به ترتيب بـيش ل ريا 3/316406خراسان رضوي با ريال و استان  4/1201071
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  . افزايش داشته است درصد 3/75معادل  92هزينه انجام اين خدمت نسبت به فصل مشابه سال . اند داشته

  

  ـ ديسك زمين ديم با تراكتور1ـ4

گلسـتان بـا   استان . بوده است ريال 9/464413ر در كل كشور  بار ديسك يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتو در فصل مورد بررسي هزينه يك

  هزينـه . انـد  انجام اين خدمت را در كل كشور داشته  ترين و كمترين هزينه به ترتيب بيش ريال  7/461069بوشهر با ريال و استان  0/500000

  . داشته است كاهشدرصد  6/11معادل  92انجام اين خدمت نسبت به فصل مشابه سال 

   

  

  ـ خدمات نيروي انساني2

  ) مرد(چين  ـ كارگر ميوه2ـ1

آذربايجـان شـرقي بـا    اسـتان  . بـوده اسـت   ريال 8/450234چين مرد در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  دستمزد روزانه 1393در تابستان سال 

سـطح ايـن   . انـد  د را در كـل كشـور داشـته   ترين سطح دستمز ريال به ترتيب باالترين و پايين 5/231176گلستان با ريال و استان  1/584854

  . درصد افزايش داشته است2/24معادل  92دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 

  

  )زن(چين  ـ كارگر ميوه2ـ2

و  0/502000زنجـان بـا   اسـتان  . بـوده اسـت   ريال 5/257811چين زن در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  در فصل مورد بررسي دستمزد روزانه

سطح اين دستمزد نسبت بـه فصـل   . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين1/166688گان با هرمزاستان 

  . درصد افزايش داشته است 4/23معادل  92مشابه سال 

  

  )مرد(ـ دروگر غالت 2ـ3

آذربايجـان غربـي بـا    اسـتان  . ريال بوده اسـت  0/649417ر دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشو 1393در تابستان سال 

سـطح  . انـد  ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 1/270238خراسان جنوبي با ريال و استان  9/759090

  .درصد افزايش داشته است 1/25معادل  92اين دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 

  

  )مرد(كار  كار و تنك جينـ كارگر و2ـ4

آذربايجان شرقي استان . ريال بوده است 9/565352كار مرد در كل كشور  كار و تنك يك نفر كارگر وجين  دستمزد روزانه1393در تابستان سال

سـطح ايـن   . انـد  تهترين سطح دستمزد را در كل كشـور داشـ   به ترتيب باالترين و پايينريال  0/230000بوشهر با ريال و استان  1/599077با 

  . درصد افزايش داشته است 4/54معادل  92دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 

  

  )زن(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ5

مازنـدران بـا   اسـتان  . بـوده اسـت   ريـال  1/313014كار زن در كل كشـور   كار و تنك يك نفر كارگر وجين  در فصل مورد بررسي دستمزد روزانه

سـطح ايـن   . انـد  ترين سطح دستمزد را در كـل كشـور داشـته    به ترتيب باالترين و پايينريال  1/198341استان گلستان با و  ريال 0/600000

  .درصد افزايش داشته است 3/52معادل  92دستمزد نسبت به فصل تابستان سال 
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  بخش سوم

 نمودارهاي منتخب
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    1371- 1393هاي  ابستان، طي سالقيمت فروش غالت در كل كشور، فصل ت
  

  گندم

  
  

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

  عدس

  
  

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

  سيب زميني

 
  

  پياز
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  )دنباله( 1371-1393هاي  ها در كل كشور، فصل تابستان، طي سال قيمت فروش سبزي

  

  گوجه فرنگي

  
  

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

  خربزه

  
  

  خيار
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  1371- 1393هاي  ن، طي سالقيمت فروش علوفه در كل كشور، فصل تابستا

  يونجه خشك

 
  

  1377- 1393هاي  در كل كشور، فصل تابستان، طي سال هاي روغني  دانهقيمت فروش 

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

 
  سيب درختي

  
 
  انگور
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    1371-1393هاي مت فروش دام به صورت زنده در كل كشور، فصل تابستان، طي سالقي
  

  گوسفند

  
  

  گاو كمتر از دو سال پرواري
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    1371- 1393هاي  دستمزد كارگر كشاورزي در كل كشور، فصل تابستان، طي سال
  

  )مرد(كارگر وجين كار 

  
  

  )زن(كارگر وجين كار 
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  )دنباله( 1371- 1393هاي  ر، فصل تابستان، طي سالدستمزد كارگر كشاورزي در كل كشو

  

  )مرد(كارگر ميوه چين 

  
  

  )زن(كارگر ميوه چين 
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  1371-1393هاي روند هزينه خدمات كشاورزي در كل كشور، فصل تابستان، طي سال

  شخم زمين آبي با تراكتور

  
 

 شخم زمين ديم با تراكتور
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  هارمبخش چ

  قيمت فروش محصوالت و فصليمتوسط  هاي جدول

  خدمات كشاورزي به تفكيك استان  هزينه فصليمتوسط  
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  )ريال(                                                         )نبالهد( 1393تابستان  :متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  لوبيا چيتي  لوبيا قرمز  لوبيا سفيد  نخود   سيب زميني   استان 
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        ××××        ۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۷۲۳۵۱۷۲۳۵۱۷۲۳۵۱۷۲۳۵////۵۵۵۵        ××××  .........................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××  .........................................................................................  مركزي  
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  سير  بادنجان   گوجه فرنگي   پياز  عدس   استان 
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        ۸۷۷۲۸۷۷۲۸۷۷۲۸۷۷۲////۶۶۶۶        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۱۵۳۵۱۵۳۵۱۵۳۵۱۵////۲۲۲۲        ۸۰۴۴۸۰۴۴۸۰۴۴۸۰۴۴////۹۹۹۹        ۲۶۹۳۵۲۶۹۳۵۲۶۹۳۵۲۶۹۳۵////۳۳۳۳    .......................................................................  آذربايجان شرقي  
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        ××××        ××××        ۲۴۴۱۲۴۴۱۲۴۴۱۲۴۴۱////۴۴۴۴        ××××        ۳۱۸۷۴۳۱۸۷۴۳۱۸۷۴۳۱۸۷۴////۵۵۵۵    .........................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۴۱۴۱۴۱۴۱۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۹۹۹        ۵۵۳۷۵۵۳۷۵۵۳۷۵۵۳۷////۶۶۶۶        ۳۴۶۵۳۴۶۵۳۴۶۵۳۴۶۵////۸۸۸۸        ۱۹۹۵۲۱۹۹۵۲۱۹۹۵۲۱۹۹۵۲////۸۸۸۸    .........................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۷۱۹۹۷۱۹۹۷۱۹۹۷۱۹۹////۱۱۱۱        ۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷۱۵////۳۳۳۳        ۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶////۵۵۵۵        ××××    ................................................................................................  البرز

        ××××        ۱۳۹۱۴۱۳۹۱۴۱۳۹۱۴۱۳۹۱۴////۵۵۵۵        ۱۲۶۸۳۱۲۶۸۳۱۲۶۸۳۱۲۶۸۳////۸۸۸۸        ××××        ۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ۷۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳۳////۳۳۳۳        ××××        ××××    ..........................................................................................  بوشهر  

        ××××        ۴۴۴۸۴۴۴۸۴۴۴۸۴۴۴۸////۴۴۴۴        ۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵////۵۵۵۵        ××××        ××××    ..........................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۶۵۹۶۲۶۵۹۶۲۶۵۹۶۲۶۵۹۶////۶۶۶۶    ...............................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۷۸۴۵۷۸۴۵۷۸۴۵۷۸۴۵////۷۷۷۷        ۹۸۶۹۹۸۶۹۹۸۶۹۹۸۶۹////۸۸۸۸        ××××        ××××     ............................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴۳۲۲۴////۹۹۹۹        ××××        ××××    ............................................................................  رضويخراسان 
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        ××××        ۸۰۶۶۸۰۶۶۸۰۶۶۸۰۶۶////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××    ....................................................................................  خوزستان  
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        ××××        ۶۳۹۲۶۳۹۲۶۳۹۲۶۳۹۲////۵۵۵۵        ۸۴۸۳۸۴۸۳۸۴۸۳۸۴۸۳////۳۳۳۳        ۶۵۶۲۶۵۶۲۶۵۶۲۶۵۶۲////۵۵۵۵        ××××    ...............................................................................................  يزد  
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  تره  لوبيا سبز   كاهو   تربچه   هويج فرنگي   استان 

        ۶۹۲۶۶۹۲۶۶۹۲۶۶۹۲۶////۳۳۳۳        ۱۴۴۸۰۱۴۴۸۰۱۴۴۸۰۱۴۴۸۰////۰۰۰۰        ۸۱۶۸۸۱۶۸۸۱۶۸۸۱۶۸////۰۰۰۰        ۵۹۸۵۵۹۸۵۵۹۸۵۵۹۸۵////۹۹۹۹        ۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۲۲۲    ............................................................  كل كشور          

        ××××        ۹۹۲۳۹۹۲۳۹۹۲۳۹۹۲۳////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××    ........................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷////۳۳۳۳        ۱۶۴۸۷۱۶۴۸۷۱۶۴۸۷۱۶۴۸۷////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۳۸۷۶۱۳۸۷۶۱۳۸۷۶۱۳۸۷۶////۰۰۰۰        ××××        ۱۹۸۸۰۱۹۸۸۰۱۹۸۸۰۱۹۸۸۰////۷۷۷۷        ۱۶۱۱۲۱۶۱۱۲۱۶۱۱۲۱۶۱۱۲////۳۳۳۳        ۱۰۱۹۶۱۰۱۹۶۱۰۱۹۶۱۰۱۹۶////۴۴۴۴    ..........................................................................................  اردبيل  

        ۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................................................  اصفهان 

        ۱۲۴۹۳۱۲۴۹۳۱۲۴۹۳۱۲۴۹۳////۶۶۶۶        ۱۷۵۰۱۱۷۵۰۱۱۷۵۰۱۱۷۵۰۱////۵۵۵۵        ۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵////۱۱۱۱        ××××        ××××    .................................................................................................  البرز

        ××××        ۱۵۶۹۸۱۵۶۹۸۱۵۶۹۸۱۵۶۹۸////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  ايالم  

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

        ۵۹۵۵۵۹۵۵۵۹۵۵۵۹۵۵////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۵۴۸۸۵۴۸۸۵۴۸۸۵۴۸۸////۵۵۵۵        ××××    ...........................................................................................  تهران  

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

        ۱۷۵۰۰۱۷۵۰۰۱۷۵۰۰۱۷۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××     .............................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۶۷۰۵۶۷۰۵۶۷۰۵۶۷۰۵////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××    .............................................................................  رضويان خراس

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

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۶۳۴۹۶۳۴۹۶۳۴۹۶۳۴////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۳۵۰۲۳۵۰۲۳۵۰۲۳۵۰////۰۰۰۰    ...........................................................................................  زنجان  

        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    .........................................................................................  سمنان  

        ۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷////۱۱۱۱        ××××        ۸۳۸۱۸۳۸۱۸۳۸۱۸۳۸۱////۶۶۶۶        ۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶۶۶۱۶////۶۶۶۶        ××××          ................................................................  سيستان و بلوچستان  

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

        ۱۰۵۵۹۱۰۵۵۹۱۰۵۵۹۱۰۵۵۹////۶۶۶۶        ۹۹۴۰۹۹۴۰۹۹۴۰۹۹۴۰////۱۱۱۱        ۸۰۸۱۸۰۸۱۸۰۸۱۸۰۸۱////۸۸۸۸        ۹۶۸۷۹۶۸۷۹۶۸۷۹۶۸۷////۵۵۵۵        ××××    ...........................................................................................  قزوين  

        ۴۸۶۳۴۸۶۳۴۸۶۳۴۸۶۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................................    قم

        ××××        ۱۴۸۹۸۱۴۸۹۸۱۴۸۹۸۱۴۸۹۸////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۲۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳۸////۱۱۱۱    .....................................................................................  كردستان  

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

        ۶۷۵۰۶۷۵۰۶۷۵۰۶۷۵۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۶۷۵۰۶۷۵۰۶۷۵۰۶۷۵۰////۰۰۰۰        ××××    ......................................................................................  كرمانشاه  

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

        ××××        ××××        ××××        ۳۷۷۷۳۷۷۷۳۷۷۷۳۷۷۷////۶۶۶۶        ××××    ........................................................................................  گلستان  

        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۱۲۱۹۲۱۲۱۹۲۱۲۱۹۲۱۲۱۹////۵۵۵۵        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ...........................................................................................  گيالن  

        ۶۹۶۱۶۹۶۱۶۹۶۱۶۹۶۱////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۷۳۵۲۷۳۵۲۷۳۵۲۷۳۵۲////۱۱۱۱        ××××    .........................................................................................  لرستان  

        ۱۳۷۷۴۱۳۷۷۴۱۳۷۷۴۱۳۷۷۴////۹۹۹۹        ۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۳۵۳۲۱۳۵۳۲۱۳۵۳۲۱۳۵۳۲////۲۲۲۲        ××××    ......................................................................................  مازندران  

        ۱۲۱۹۷۱۲۱۹۷۱۲۱۹۷۱۲۱۹۷////۸۸۸۸        ۱۸۴۸۴۱۸۴۸۴۱۸۴۸۴۱۸۴۸۴////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................  مركزي  

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

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

        ۷۶۹۷۷۶۹۷۷۶۹۷۷۶۹۷////۰۰۰۰        ۱۸۱۲۵۱۸۱۲۵۱۸۱۲۵۱۸۱۲۵////۰۰۰۰        ۵۰۹۹۵۰۹۹۵۰۹۹۵۰۹۹////۵۵۵۵        ۹۱۵۶۹۱۵۶۹۱۵۶۹۱۵۶////۶۶۶۶        ××××    ................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                        )دنباله( 1393تابستان  :متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  اسفناج  شاهي  جعفري  استان 
  خرما

  )  آبي و ديم(
  انجير

        ۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱۱۸۷۶۱////۱۱۱۱        ۱۶۲۸۲۱۶۲۸۲۱۶۲۸۲۱۶۲۸۲////۷۷۷۷        ۹۵۷۹۹۵۷۹۹۵۷۹۹۵۷۹////۵۵۵۵        ۷۷۱۱۷۷۱۱۷۷۱۱۷۷۱۱////۷۷۷۷        ۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶////۷۷۷۷    ...........................................................  كل كشور          

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

        ××××        ××××        ××××        ۸۵۳۴۸۵۳۴۸۵۳۴۸۵۳۴////۶۶۶۶        ۸۷۳۲۸۷۳۲۸۷۳۲۸۷۳۲////۱۱۱۱    ........................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ۱۶۱۶۷۱۶۱۶۷۱۶۱۶۷۱۶۱۶۷////۱۱۱۱        ۱۶۵۸۲۱۶۵۸۲۱۶۵۸۲۱۶۵۸۲////۹۹۹۹        ۱۶۱۱۰۱۶۱۱۰۱۶۱۱۰۱۶۱۱۰////۵۵۵۵    .........................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰////۰۰۰۰    .........................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۱۳۷۹۱۱۳۷۹۱۱۳۷۹۱۱۳۷۹۱////۹۹۹۹        ۱۳۸۰۷۱۳۸۰۷۱۳۸۰۷۱۳۸۰۷////۶۶۶۶        ۱۲۲۹۵۱۲۲۹۵۱۲۲۹۵۱۲۲۹۵////۸۸۸۸    ................................................................................................  البرز

        ۳۵۴۵۸۳۵۴۵۸۳۵۴۵۸۳۵۴۵۸////۷۷۷۷        ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  ايالم  

        ××××        ۱۶۷۰۳۱۶۷۰۳۱۶۷۰۳۱۶۷۰۳////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××    ..........................................................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۹۸۴۱۹۸۴۱۹۸۴۱۹۸۴۱////۷۷۷۷        ۷۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳۳۷۷۳۳////۵۵۵۵        ۷۴۸۷۷۴۸۷۷۴۸۷۷۴۸۷////۳۳۳۳    ..........................................................................................  تهران  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۶۶۶۶۱۶۶۶۶۱۶۶۶۶۱۶۶۶۶////۷۷۷۷     ............................................................................  جنوبيخراسان 

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

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

        ××××        ۱۰۱۷۵۱۰۱۷۵۱۰۱۷۵۱۰۱۷۵////۷۷۷۷        ××××        ۳۰۲۳۳۰۲۳۳۰۲۳۳۰۲۳////۷۷۷۷        ××××    ....................................................................................  ن  خوزستا

        ۶۱۷۵۳۶۱۷۵۳۶۱۷۵۳۶۱۷۵۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................................................  زنجان  

        ۲۲۹۱۶۲۲۹۱۶۲۲۹۱۶۲۲۹۱۶////۷۷۷۷        ××××        ۱۴۱۱۱۱۴۱۱۱۱۴۱۱۱۱۴۱۱۱////۱۱۱۱        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    ........................................................................................  سمنان  

        ۲۸۶۴۳۲۸۶۴۳۲۸۶۴۳۲۸۶۴۳////۴۴۴۴        ۱۴۹۴۸۱۴۹۴۸۱۴۹۴۸۱۴۹۴۸////۰۰۰۰        ۶۵۶۵۶۵۶۵۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۶۶۶        ۶۵۸۰۶۵۸۰۶۵۸۰۶۵۸۰////۰۰۰۰        ۶۷۴۲۶۷۴۲۶۷۴۲۶۷۴۲////۰۰۰۰          ...............................................................  سيستان و بلوچستان  

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

        ××××        ××××        ۹۹۲۱۹۹۲۱۹۹۲۱۹۹۲۱////۷۷۷۷        ۱۰۴۴۳۱۰۴۴۳۱۰۴۴۳۱۰۴۴۳////۷۷۷۷        ۱۰۷۳۷۱۰۷۳۷۱۰۷۳۷۱۰۷۳۷////۱۱۱۱    ..........................................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۴۹۸۵۴۹۸۵۴۹۸۵۴۹۸۵////۳۳۳۳    ................................................................................................  قم  

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

        ××××        ۲۶۴۴۹۲۶۴۴۹۲۶۴۴۹۲۶۴۴۹////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××    .........................................................................................  كرمان  

        ۴۵۰۰۰۴۵۰۰۰۴۵۰۰۰۴۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۶۷۶۹۶۷۶۹۶۷۶۹۶۷۶۹////۲۲۲۲        ۶۸۰۶۶۸۰۶۶۸۰۶۶۸۰۶////۰۰۰۰    .....................................................................................  كرمانشاه  

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

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

        ۱۸۹۲۸۱۸۹۲۸۱۸۹۲۸۱۸۹۲۸////۶۶۶۶        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................................  گيالن  

        ۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۵۲۲۹۵۲۲۹۵۲۲۹۵۲۲////۱۱۱۱        ۹۵۷۷۹۵۷۷۹۵۷۷۹۵۷۷////۸۸۸۸    ........................................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۲۱۰۷۱۲۱۰۷۱۲۱۰۷۱۲۱۰۷////۶۶۶۶    .....................................................................................  مازندران  

        ۲۹۱۹۰۲۹۱۹۰۲۹۱۹۰۲۹۱۹۰////۸۸۸۸        ××××        ۸۶۹۵۸۶۹۵۸۶۹۵۸۶۹۵////۴۴۴۴        ××××        ۱۲۲۵۲۱۲۲۵۲۱۲۲۵۲۱۲۲۵۲////۳۳۳۳    ........................................................................................  مركزي  

        ××××        ۳۱۵۷۰۳۱۵۷۰۳۱۵۷۰۳۱۵۷۰////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××     .....................................................................................  هرمزگان  

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

        ۲۲۰۴۵۲۲۰۴۵۲۲۰۴۵۲۲۰۴۵////۵۵۵۵        ××××        ۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶////۷۷۷۷        ۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰////۰۰۰۰        ۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰////۰۰۰۰    ...............................................................................................  يزد  
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  خربزه  انگور  ليمو ترش  انبه  موز  استان 
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  قيسي  زردآلو  شليل  شفتالو    هلو   استان 

        ۴۸۶۴۷۴۸۶۴۷۴۸۶۴۷۴۸۶۴۷////۳۳۳۳        ۳۰۶۴۰۳۰۶۴۰۳۰۶۴۰۳۰۶۴۰////۲۲۲۲        ۲۴۴۱۲۲۴۴۱۲۲۴۴۱۲۲۴۴۱۲////۸۸۸۸        ۲۴۶۰۴۲۴۶۰۴۲۴۶۰۴۲۴۶۰۴////۰۰۰۰        ۲۴۵۳۰۲۴۵۳۰۲۴۵۳۰۲۴۵۳۰////۰۰۰۰    .............................................................  كل كشور          

        ××××        ۲۷۳۰۷۲۷۳۰۷۲۷۳۰۷۲۷۳۰۷////۷۷۷۷        ۲۴۵۳۴۲۴۵۳۴۲۴۵۳۴۲۴۵۳۴////۱۱۱۱        ××××        ۲۰۳۱۶۲۰۳۱۶۲۰۳۱۶۲۰۳۱۶////۱۱۱۱    .........................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۱۸۲۳۶۱۸۲۳۶۱۸۲۳۶۱۸۲۳۶////۳۳۳۳        ××××        ۱۳۳۸۲۱۳۳۸۲۱۳۳۸۲۱۳۳۸۲////۴۴۴۴    ..........................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۲۰۸۸۸۲۰۸۸۸۲۰۸۸۸۲۰۸۸۸////۹۹۹۹        ۲۱۶۱۱۲۱۶۱۱۲۱۶۱۱۲۱۶۱۱////۸۸۸۸        ××××        ۱۷۶۶۷۱۷۶۶۷۱۷۶۶۷۱۷۶۶۷////۳۳۳۳    ...........................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۶۳۶۳۱۶۳۶۳۱۶۳۶۳۱۶۳۶۳////۶۶۶۶    ...........................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۳۰۸۹۵۳۰۸۹۵۳۰۸۹۵۳۰۸۹۵////۳۳۳۳        ××××        ۳۳۲۰۸۳۳۲۰۸۳۳۲۰۸۳۳۲۰۸////۹۹۹۹    ..................................................................................................  البرز

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰////۰۰۰۰    ..............................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ××××        ۲۵۵۸۸۲۵۵۸۸۲۵۵۸۸۲۵۵۸۸////۲۲۲۲        ××××        ۲۲۴۹۵۲۲۴۹۵۲۲۴۹۵۲۲۴۹۵////۲۲۲۲    ............................................................................................  تهران  

        ××××        ۳۳۵۲۹۳۳۵۲۹۳۳۵۲۹۳۳۵۲۹////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۲۱۲۸۹۲۱۲۸۹۲۱۲۸۹۲۱۲۸۹////۸۸۸۸    .................................................................  چهارمحال و بختياري 

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

        ××××        ××××        ۲۳۵۹۷۲۳۵۹۷۲۳۵۹۷۲۳۵۹۷////۷۷۷۷        ××××        ۲۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۲۴۰۱////۷۷۷۷    ..............................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۰۵۱۸۲۰۵۱۸۲۰۵۱۸۲۰۵۱۸////۲۲۲۲    ..............................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ۱۸۸۸۸۱۸۸۸۸۱۸۸۸۸۱۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴۱////۵۵۵۵        ××××        ۱۸۳۴۷۱۸۳۴۷۱۸۳۴۷۱۸۳۴۷////۹۹۹۹    ............................................................................................  ن  زنجا

        ××××        ۳۲۸۵۹۳۲۸۵۹۳۲۸۵۹۳۲۸۵۹////۳۳۳۳        ۲۲۶۳۱۲۲۶۳۱۲۲۶۳۱۲۲۶۳۱////۶۶۶۶        ××××        ۲۴۵۳۹۲۴۵۳۹۲۴۵۳۹۲۴۵۳۹////۵۵۵۵    ..........................................................................................  سمنان  

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

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

        ××××        ۱۸۹۳۹۱۸۹۳۹۱۸۹۳۹۱۸۹۳۹////۶۶۶۶        ۲۰۵۷۸۲۰۵۷۸۲۰۵۷۸۲۰۵۷۸////۱۱۱۱        ××××        ۱۹۳۱۴۱۹۳۱۴۱۹۳۱۴۱۹۳۱۴////۴۴۴۴    ............................................................................................  قزوين  

        ۳۹۹۰۱۳۹۹۰۱۳۹۹۰۱۳۹۹۰۱////۶۶۶۶        ۳۳۸۱۰۳۳۸۱۰۳۳۸۱۰۳۳۸۱۰////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۶۹۰۰۲۶۹۰۰۲۶۹۰۰۲۶۹۰۰////۰۰۰۰    ..................................................................................................  قم  

        ۴۷۷۲۷۴۷۷۲۷۴۷۷۲۷۴۷۷۲۷////۳۳۳۳        ××××        ۲۵۴۳۰۲۵۴۳۰۲۵۴۳۰۲۵۴۳۰////۹۹۹۹        ۲۵۰۳۴۲۵۰۳۴۲۵۰۳۴۲۵۰۳۴////۳۳۳۳        ××××    ......................................................................................  كردستان  

        ۳۴۴۵۹۳۴۴۵۹۳۴۴۵۹۳۴۴۵۹////۵۵۵۵        ۳۵۹۱۵۳۵۹۱۵۳۵۹۱۵۳۵۹۱۵////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۲۶۲۶۲۶۲۶۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷////۱۱۱۱    ...........................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ۲۹۳۳۳۲۹۳۳۳۲۹۳۳۳۲۹۳۳۳////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰////۰۰۰۰    ................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۱۵۹۴۵۱۵۹۴۵۱۵۹۴۵۱۵۹۴۵////۹۹۹۹        ۱۴۰۶۸۱۴۰۶۸۱۴۰۶۸۱۴۰۶۸////۴۴۴۴        ۱۸۴۷۹۱۸۴۷۹۱۸۴۷۹۱۸۴۷۹////۹۹۹۹    .........................................................................................  گلستان  

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

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

        ××××        ××××        ۲۶۰۷۰۲۶۰۷۰۲۶۰۷۰۲۶۰۷۰////۱۱۱۱        ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۹۹۴۳۱۹۹۴۳۱۹۹۴۳۱۹۹۴////۲۲۲۲    .......................................................................................  مازندران  

        ۶۴۳۱۶۴۳۱۶۴۳۱۶۴۳۱۸۸۸۸////۲۲۲۲        ۲۰۵۰۵۲۰۵۰۵۲۰۵۰۵۲۰۵۰۵////۱۱۱۱        ۲۵۱۶۱۲۵۱۶۱۲۵۱۶۱۲۵۱۶۱////۳۳۳۳        ××××        ۲۰۶۶۰۲۰۶۶۰۲۰۶۶۰۲۰۶۶۰////۶۶۶۶    ..........................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۱۱۷۹۸۱۱۷۹۸۱۱۷۹۸۱۱۷۹۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۲۰۲۴۵۲۰۲۴۵۲۰۲۴۵۲۰۲۴۵////۵۵۵۵    ..........................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۹۵۳۵۱۹۵۳۵۱۹۵۳۵۱۹۵۳۵////۲۲۲۲    .................................................................................................  يزد  
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  وت درختيت  گالبي  سيب درختي  آلبالو  گيالس  استان 

        ۵۸۵۱۰۵۸۵۱۰۵۸۵۱۰۵۸۵۱۰////۴۴۴۴        ۳۳۷۹۱۳۳۷۹۱۳۳۷۹۱۳۳۷۹۱////۸۸۸۸        ۱۸۶۲۷۱۸۶۲۷۱۸۶۲۷۱۸۶۲۷////۴۴۴۴        ۲۸۳۴۰۲۸۳۴۰۲۸۳۴۰۲۸۳۴۰////۵۵۵۵        ۳۷۴۲۷۳۷۴۲۷۳۷۴۲۷۳۷۴۲۷////۶۶۶۶    ............................................................  كل كشور          

        ××××        ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۵۵۵۵        ۲۰۸۸۵۲۰۸۸۵۲۰۸۸۵۲۰۸۸۵////۸۸۸۸        ۲۵۵۵۳۲۵۵۵۳۲۵۵۵۳۲۵۵۵۳////۲۲۲۲    ........................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ۱۷۸۶۲۱۷۸۶۲۱۷۸۶۲۱۷۸۶۲////۸۸۸۸        ××××    .........................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۳۰۵۷۱۳۰۵۷۱۳۰۵۷۱۳۰۵۷۱////۶۶۶۶        ××××        ۲۶۲۵۶۲۶۲۵۶۲۶۲۵۶۲۶۲۵۶////۴۴۴۴        ۲۳۴۸۴۲۳۴۸۴۲۳۴۸۴۲۳۴۸۴////۲۲۲۲    ..........................................................................................  اردبيل  

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

        ××××        ۳۴۹۷۴۳۴۹۷۴۳۴۹۷۴۳۴۹۷۴////۳۳۳۳        ۲۰۶۱۶۲۰۶۱۶۲۰۶۱۶۲۰۶۱۶////۰۰۰۰        ۳۵۳۱۶۳۵۳۱۶۳۵۳۱۶۳۵۳۱۶////۰۰۰۰        ۵۵۰۰۰۵۵۰۰۰۵۵۰۰۰۵۵۰۰۰////۰۰۰۰    .................................................................................................  البرز

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

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

        ××××        ۳۹۱۹۹۳۹۱۹۹۳۹۱۹۹۳۹۱۹۹////۸۸۸۸        ۱۹۷۰۴۱۹۷۰۴۱۹۷۰۴۱۹۷۰۴////۴۴۴۴        ۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۹۷۳۶۲۹۷۳۶۲۹۷۳۶۲۹۷۳۶////۵۵۵۵    ...........................................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ۱۹۲۰۵۱۹۲۰۵۱۹۲۰۵۱۹۲۰۵////۹۹۹۹        ××××        ××××    ................................................................  چهارمحال و بختياري 

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

        ××××        ۲۱۰۳۲۲۱۰۳۲۲۱۰۳۲۲۱۰۳۲////۴۴۴۴        ۱۸۴۲۳۱۸۴۲۳۱۸۴۲۳۱۸۴۲۳////۱۱۱۱        ۲۱۰۴۹۲۱۰۴۹۲۱۰۴۹۲۱۰۴۹////۶۶۶۶        ۳۰۷۱۳۳۰۷۱۳۳۰۷۱۳۳۰۷۱۳////۰۰۰۰    .............................................................................  رضويخراسان 

        ××××        ۲۹۶۸۹۲۹۶۸۹۲۹۶۸۹۲۹۶۸۹////۷۷۷۷        ۱۰۰۸۰۱۰۰۸۰۱۰۰۸۰۱۰۰۸۰////۳۳۳۳        ۱۳۴۰۶۱۳۴۰۶۱۳۴۰۶۱۳۴۰۶////۳۳۳۳        ۲۵۹۱۶۲۵۹۱۶۲۵۹۱۶۲۵۹۱۶////۳۳۳۳    .............................................................................  شماليخراسان 

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

        ××××        ××××        ۱۰۰۸۲۱۰۰۸۲۱۰۰۸۲۱۰۰۸۲////۸۸۸۸        ××××        ××××    ...........................................................................................  زنجان  

        ××××        ۴۳۷۵۰۴۳۷۵۰۴۳۷۵۰۴۳۷۵۰////۰۰۰۰        ۲۰۲۲۳۲۰۲۲۳۲۰۲۲۳۲۰۲۲۳////۷۷۷۷        ۳۲۹۴۹۳۲۹۴۹۳۲۹۴۹۳۲۹۴۹////۸۸۸۸        ××××    .........................................................................................  سمنان  

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

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

        ۶۹۶۲۸۶۹۶۲۸۶۹۶۲۸۶۹۶۲۸////۰۰۰۰        ۳۴۲۵۸۳۴۲۵۸۳۴۲۵۸۳۴۲۵۸////۷۷۷۷        ۱۹۲۱۱۱۹۲۱۱۱۹۲۱۱۱۹۲۱۱////۳۳۳۳        ۳۰۱۵۰۳۰۱۵۰۳۰۱۵۰۳۰۱۵۰////۰۰۰۰        ۴۷۷۴۶۴۷۷۴۶۴۷۷۴۶۴۷۷۴۶////۹۹۹۹    ...........................................................................................  قزوين  

        ۲۷۹۰۳۲۷۹۰۳۲۷۹۰۳۲۷۹۰۳////۶۶۶۶        ۴۷۳۱۵۴۷۳۱۵۴۷۳۱۵۴۷۳۱۵////۸۸۸۸        ۲۳۸۷۵۲۳۸۷۵۲۳۸۷۵۲۳۸۷۵////۰۰۰۰        ۳۳۳۴۱۳۳۳۴۱۳۳۳۴۱۳۳۳۴۱////۵۵۵۵        ۴۵۴۷۲۴۵۴۷۲۴۵۴۷۲۴۵۴۷۲////۱۱۱۱    .................................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ۱۹۶۳۳۱۹۶۳۳۱۹۶۳۳۱۹۶۳۳////۶۶۶۶        ××××        ××××    .....................................................................................  كردستان  

        ××××        ۴۵۵۰۰۴۵۵۰۰۴۵۵۰۰۴۵۵۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۴۷۲۱۸۴۷۲۱۸۴۷۲۱۸۴۷۲////۶۶۶۶        ۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۴۱۷۰۷۴۱۷۰۷۴۱۷۰۷۴۱۷۰۷////۳۳۳۳    ..........................................................................................  كرمان  

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

        ××××        ××××        ۲۳۳۳۳۲۳۳۳۳۲۳۳۳۳۲۳۳۳۳////۳۳۳۳        ××××        ۴۶۶۶۶۴۶۶۶۶۴۶۶۶۶۴۶۶۶۶////۷۷۷۷    ...............................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

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

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

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

        ××××        ۲۴۶۱۱۲۴۶۱۱۲۴۶۱۱۲۴۶۱۱////۹۹۹۹        ××××        ۲۲۵۶۳۲۲۵۶۳۲۲۵۶۳۲۲۵۶۳////۲۲۲۲        ۲۹۷۴۰۲۹۷۴۰۲۹۷۴۰۲۹۷۴۰////۰۰۰۰    ......................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۲۰۶۲۰۲۰۶۲۰۲۰۶۲۰۲۰۶۲۰////۸۸۸۸        ۳۰۲۸۹۳۰۲۸۹۳۰۲۸۹۳۰۲۸۹////۹۹۹۹        ۴۴۸۳۸۴۴۸۳۸۴۴۸۳۸۴۴۸۳۸////۷۷۷۷    .........................................................................................  مركزي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××   ......................................................................................  هرمزگان  
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        ۱۶۷۵۸۰۱۶۷۵۸۰۱۶۷۵۸۰۱۶۷۵۸۰////۹۹۹۹        ۶۴۷۲۷۶۴۷۲۷۶۴۷۲۷۶۴۷۲۷////۶۶۶۶        ۲۱۹۱۴۹۲۱۹۱۴۹۲۱۹۱۴۹۲۱۹۱۴۹////۴۴۴۴        ۱۸۶۷۷۱۸۶۷۷۱۸۶۷۷۱۸۶۷۷////۰۰۰۰        ۲۱۰۰۶۲۱۰۰۶۲۱۰۰۶۲۱۰۰۶////۶۶۶۶    ............................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ۱۸۸۶۹۱۸۸۶۹۱۸۸۶۹۱۸۸۶۹////۷۷۷۷        ××××    ........................................................................  آذربايجان شرقي  

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

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

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

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ................................................................  اري چهارمحال و بختي

        ××××        ۶۶۰۹۲۶۶۰۹۲۶۶۰۹۲۶۶۰۹۲////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××     .............................................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ××××        ۲۸۵۹۸۳۲۸۵۹۸۳۲۸۵۹۸۳۲۸۵۹۸۳////۳۳۳۳        ××××        ××××    .............................................................................  رضويخراسان 

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

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

        ××××        ۷۹۸۳۶۷۹۸۳۶۷۹۸۳۶۷۹۸۳۶////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  زنجان  

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

        ××××        ××××        ۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۲۰۲۰۹۲۰۲۰۹۲۰۲۰۹۲۰۲۰۹////۰۰۰۰          ................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۶۱۳۱۰۶۱۳۱۰۶۱۳۱۰۶۱۳۱۰////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................  فارس  
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  استان
آفتاب گردان 

  آجيلي

تابگردان آف

  روغني
  تنباكو  توتون  چاي سبز  كلزا
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        ××××        ××××        ××××        ۱۸۰۳۹۱۸۰۳۹۱۸۰۳۹۱۸۰۳۹////۴۴۴۴        ××××        ۴۹۵۵۷۴۹۵۵۷۴۹۵۵۷۴۹۵۵۷////۸۸۸۸    ........................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۶۵۶۵۲۶۵۶۵۲۶۵۶۵۲۶۵۶۵۲////۲۲۲۲    .........................................................  آذربايجان غربي  

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

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

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

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

        ۱۱۱۷۵۴۱۱۱۷۵۴۱۱۱۷۵۴۱۱۱۷۵۴////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................  بوشهر  

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

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

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

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۳۶۴۶۵۳۶۴۶۵۳۶۴۶۵۳۶۴۶۵////۱۱۱۱        ××××    .............................................................  شماليخراسان 
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        ××××        ××××        ××××        ۱۹۰۰۰۱۹۰۰۰۱۹۰۰۰۱۹۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    ...........................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  قم  
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        ××××        ۶۳۸۷۱۶۳۸۷۱۶۳۸۷۱۶۳۸۷۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۴۶۳۷۱۴۶۳۷۱۴۶۳۷۱۴۶۳۷////۷۷۷۷        ××××    ........................................................................  گلستان  

        ××××        ۱۰۲۷۲۷۱۰۲۷۲۷۱۰۲۷۲۷۱۰۲۷۲۷////۳۳۳۳        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................  گيالن  

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

        ××××        ۷۰۸۶۰۷۰۸۶۰۷۰۸۶۰۷۰۸۶۰////۹۹۹۹        ۱۱۷۵۰۱۱۷۵۰۱۱۷۵۰۱۱۷۵۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ......................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    .........................................................................  مركزي  
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  عسل با موم  كاه  اي   ذرت علوفه  شبدر  يونجه  استان 

        ۲۴۷۱۹۷۲۴۷۱۹۷۲۴۷۱۹۷۲۴۷۱۹۷////۸۸۸۸        ۲۸۶۹۲۸۶۹۲۸۶۹۲۸۶۹////۰۰۰۰        ۱۶۳۰۱۶۳۰۱۶۳۰۱۶۳۰////۰۰۰۰        ۶۹۴۹۶۹۴۹۶۹۴۹۶۹۴۹////۴۴۴۴        ۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷۳////۹۹۹۹    ...............................................  كل كشور          

        ××××        ۴۳۳۶۴۳۳۶۴۳۳۶۴۳۳۶////۴۴۴۴        ۲۳۰۷۲۳۰۷۲۳۰۷۲۳۰۷////۷۷۷۷        ××××        ۵۷۶۶۵۷۶۶۵۷۶۶۵۷۶۶////۹۹۹۹    ........................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰////۴۴۴۴        ۱۷۱۶۱۷۱۶۱۷۱۶۱۷۱۶////۵۵۵۵        ××××        ۵۱۴۳۵۱۴۳۵۱۴۳۵۱۴۳////۲۲۲۲    .........................................................  آذربايجان غربي  

        ۱۶۵۸۱۱۱۶۵۸۱۱۱۶۵۸۱۱۱۶۵۸۱۱////۹۹۹۹        ۲۵۴۸۲۵۴۸۲۵۴۸۲۵۴۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۶۷۰۷۶۷۰۷۶۷۰۷۶۷۰۷////۱۱۱۱    ..........................................................................  اردبيل  

        ××××        ۳۵۴۸۳۵۴۸۳۵۴۸۳۵۴۸////۵۵۵۵        ۱۹۳۳۱۹۳۳۱۹۳۳۱۹۳۳////۲۲۲۲        ××××        ۷۲۱۷۷۲۱۷۷۲۱۷۷۲۱۷////۱۱۱۱    ..........................................................................  اصفهان 

        ××××        ۱۷۶۱۱۷۶۱۱۷۶۱۱۷۶۱////۵۵۵۵        ۲۰۴۰۲۰۴۰۲۰۴۰۲۰۴۰////۶۶۶۶        ××××        ۶۸۶۳۶۸۶۳۶۸۶۳۶۸۶۳////۶۶۶۶    .................................................................................  البرز

        ××××        ۳۹۴۷۳۹۴۷۳۹۴۷۳۹۴۷////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰////۰۰۰۰    .............................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۲۳۶۴۲۳۶۴۲۳۶۴۲۳۶۴////۲۲۲۲        ۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳////۲۲۲۲        ××××        ۶۲۶۱۶۲۶۱۶۲۶۱۶۲۶۱////۲۲۲۲    ...........................................................................  تهران  

        ××××        ۲۹۵۹۲۹۵۹۲۹۵۹۲۹۵۹////۷۷۷۷        ۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴////۷۷۷۷        ۷۱۹۳۷۱۹۳۷۱۹۳۷۱۹۳////۱۱۱۱        ۷۰۴۸۷۰۴۸۷۰۴۸۷۰۴۸////۹۹۹۹    ................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۶۸۶۳۶۸۶۳۶۸۶۳۶۸۶۳////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۷۹۱۶۷۹۱۶۷۹۱۶۷۹۱۶////۷۷۷۷   .............................................................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۳۸۱۷۳۸۱۷۳۸۱۷۳۸۱۷////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۸۳۶۰۸۳۶۰۸۳۶۰۸۳۶۰////۳۳۳۳    .............................................................  رضويخراسان 

        ۲۹۰۸۱۰۲۹۰۸۱۰۲۹۰۸۱۰۲۹۰۸۱۰////۸۸۸۸        ۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰////۴۴۴۴        ۲۴۰۲۲۴۰۲۲۴۰۲۲۴۰۲////۴۴۴۴        ××××        ۹۱۶۸۹۱۶۸۹۱۶۸۹۱۶۸////۹۹۹۹    .............................................................  شماليخراسان 

        ××××        ××××        ۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲////۵۵۵۵        ××××        ۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱۳۶۹۱////۱۱۱۱    .....................................................................  خوزستان  

        ۲۷۳۸۷۴۲۷۳۸۷۴۲۷۳۸۷۴۲۷۳۸۷۴////۳۳۳۳        ۱۹۹۴۱۹۹۴۱۹۹۴۱۹۹۴////۲۲۲۲        ۱۸۶۲۱۸۶۲۱۸۶۲۱۸۶۲////۰۰۰۰        ××××        ۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶////۲۲۲۲    ...........................................................................  زنجان  

        ۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۰۰۲۳۰۰۲۳۰۰۲۳۰۰////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱۶۹۸۱////۶۶۶۶    .........................................................................  سمنان  
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        ××××        ۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳////۹۹۹۹        ۱۴۸۹۱۴۸۹۱۴۸۹۱۴۸۹////۰۰۰۰        ۶۱۹۲۶۱۹۲۶۱۹۲۶۱۹۲////۳۳۳۳        ۶۸۴۹۶۸۴۹۶۸۴۹۶۸۴۹////۸۸۸۸    ...........................................................................  فارس  
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        ××××        ××××        ۱۰۹۰۲۵۱۰۹۰۲۵۱۰۹۰۲۵۱۰۹۰۲۵////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۸۹۵۹۱۰۸۹۵۹۱۰۸۹۵۹۱۰۸۹۵۹////۳۳۳۳    ..................................................................  قم  

        ××××        ۲۶۵۵۱۷۲۲۶۵۵۱۷۲۲۶۵۵۱۷۲۲۶۵۵۱۷۲////۴۴۴۴        ۱۰۳۰۲۳۱۰۳۰۲۳۱۰۳۰۲۳۱۰۳۰۲۳////۳۳۳۳        ××××        ۵۰۱۷۱۷۵۵۰۱۷۱۷۵۵۰۱۷۱۷۵۵۰۱۷۱۷۵////۶۶۶۶        ۱۰۱۴۸۴۱۰۱۴۸۴۱۰۱۴۸۴۱۰۱۴۸۴////۳۳۳۳    ......................................................  كردستان  

        ××××        ۵۱۹۰۱۴۰۵۱۹۰۱۴۰۵۱۹۰۱۴۰۵۱۹۰۱۴۰////۸۸۸۸        ۱۴۹۸۴۰۱۴۹۸۴۰۱۴۹۸۴۰۱۴۹۸۴۰////۷۷۷۷        ۵۱۱۸۴۲۱۵۱۱۸۴۲۱۵۱۱۸۴۲۱۵۱۱۸۴۲۱////۱۱۱۱        ××××        ۱۴۸۶۳۱۱۴۸۶۳۱۱۴۸۶۳۱۱۴۸۶۳۱////۹۹۹۹    ...........................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ۱۰۲۶۷۰۱۰۲۶۷۰۱۰۲۶۷۰۱۰۲۶۷۰////۹۹۹۹        ۵۱۶۶۶۶۶۵۱۶۶۶۶۶۵۱۶۶۶۶۶۵۱۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۵۴۴۲۳۰۷۵۴۴۲۳۰۷۵۴۴۲۳۰۷۵۴۴۲۳۰۷////۷۷۷۷        ۱۰۸۳۳۸۱۰۸۳۳۸۱۰۸۳۳۸۱۰۸۳۳۸////۴۴۴۴    .......................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ۸۴۵۰۷۸۴۵۰۷۸۴۵۰۷۸۴۵۰۷////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۸۵۷۲۸۸۵۷۲۸۸۵۷۲۸۸۵۷۲۸////۲۲۲۲    ...................................  كهگيلويه و بويراحمد

        ××××        ××××        ۱۰۰۳۷۱۱۰۰۳۷۱۱۰۰۳۷۱۱۰۰۳۷۱////۸۸۸۸        ××××        ۴۲۷۶۸۱۷۴۲۷۶۸۱۷۴۲۷۶۸۱۷۴۲۷۶۸۱۷////۶۶۶۶        ۱۰۳۷۵۷۱۰۳۷۵۷۱۰۳۷۵۷۱۰۳۷۵۷////۲۲۲۲    .........................................................  گلستان  

        ۵۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱////۱۱۱۱        ۳۴۹۳۴۲۱۳۴۹۳۴۲۱۳۴۹۳۴۲۱۳۴۹۳۴۲۱////۱۱۱۱        ۱۱۵۵۵۵۱۱۵۵۵۵۱۱۵۵۵۵۱۱۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۵۹۳۰۶۹۳۵۹۳۰۶۹۳۵۹۳۰۶۹۳۵۹۳۰۶۹۳////۱۱۱۱        ۳۶۲۲۲۲۲۳۶۲۲۲۲۲۳۶۲۲۲۲۲۳۶۲۲۲۲۲////۲۲۲۲        ۱۱۹۶۴۶۱۱۹۶۴۶۱۱۹۶۴۶۱۱۹۶۴۶////۸۸۸۸    ............................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۰۵۴۲۸۱۰۵۴۲۸۱۰۵۴۲۸۱۰۵۴۲۸////۳۳۳۳    ..........................................................  لرستان  

        ××××        ۳۶۷۶۷۸۵۳۶۷۶۷۸۵۳۶۷۶۷۸۵۳۶۷۶۷۸۵////۷۷۷۷        ۱۱۱۴۶۳۱۱۱۴۶۳۱۱۱۴۶۳۱۱۱۴۶۳////۴۴۴۴        ××××        ۴۰۰۷۹۳۷۴۰۰۷۹۳۷۴۰۰۷۹۳۷۴۰۰۷۹۳۷////۵۵۵۵        ۱۲۰۶۹۲۱۲۰۶۹۲۱۲۰۶۹۲۱۲۰۶۹۲////۰۰۰۰    .......................................................  مازندران  

        ۶۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۹۴۵۱۶۱۳۹۴۵۱۶۱۳۹۴۵۱۶۱۳۹۴۵۱۶۱////۳۳۳۳        ۱۰۷۳۹۹۱۰۷۳۹۹۱۰۷۳۹۹۱۰۷۳۹۹////۹۹۹۹        ۸۷۷۳۵۰۴۸۷۷۳۵۰۴۸۷۷۳۵۰۴۸۷۷۳۵۰۴////۳۳۳۳        ۵۶۴۴۷۳۶۵۶۴۴۷۳۶۵۶۴۴۷۳۶۵۶۴۴۷۳۶////۸۸۸۸        ۱۱۰۳۴۶۱۱۰۳۴۶۱۱۰۳۴۶۱۱۰۳۴۶////۵۵۵۵    ..........................................................  مركزي  

        ۴۴۲۷۴۵۱۴۴۲۷۴۵۱۴۴۲۷۴۵۱۴۴۲۷۴۵۱////۰۰۰۰        ××××        ۱۳۹۵۶۶۱۳۹۵۶۶۱۳۹۵۶۶۱۳۹۵۶۶////۰۰۰۰        ۳۸۷۱۴۲۸۳۸۷۱۴۲۸۳۸۷۱۴۲۸۳۸۷۱۴۲۸////۶۶۶۶        ××××        ۱۳۹۰۰۳۱۳۹۰۰۳۱۳۹۰۰۳۱۳۹۰۰۳////۸۸۸۸   .......................................................  هرمزگان  

        ۳۱۱۷۷۰۸۳۱۱۷۷۰۸۳۱۱۷۷۰۸۳۱۱۷۷۰۸////۳۳۳۳        ۲۹۳۰۰۰۰۲۹۳۰۰۰۰۲۹۳۰۰۰۰۲۹۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۹۱۳۶۹۹۱۳۶۹۹۱۳۶۹۹۱۳۶////۱۱۱۱        ۵۵۱۳۷۲۸۵۵۱۳۷۲۸۵۵۱۳۷۲۸۵۵۱۳۷۲۸////۴۴۴۴        ۴۷۲۰۰۹۰۴۷۲۰۰۹۰۴۷۲۰۰۹۰۴۷۲۰۰۹۰////۷۷۷۷        ۱۱۴۸۳۴۱۱۴۸۳۴۱۱۴۸۳۴۱۱۴۸۳۴////۲۲۲۲    ..........................................................  همدان  

        ۵۵۴۸۹۳۶۵۵۴۸۹۳۶۵۵۴۸۹۳۶۵۵۴۸۹۳۶////۲۲۲۲        ۴۳۲۷۲۰۰۴۳۲۷۲۰۰۴۳۲۷۲۰۰۴۳۲۷۲۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۱۷۴۸۱۱۱۷۴۸۱۱۱۷۴۸۱۱۱۷۴۸////۰۰۰۰        ۶۱۷۵۴۳۸۶۱۷۵۴۳۸۶۱۷۵۴۳۸۶۱۷۵۴۳۸////۶۶۶۶        ۵۸۱۳۵۳۸۵۸۱۳۵۳۸۵۸۱۳۵۳۸۵۸۱۳۵۳۸////۵۵۵۵        ۱۱۸۵۹۱۱۱۸۵۹۱۱۱۸۵۹۱۱۱۸۵۹۱////۶۶۶۶    .................................................................  يزد  



  1393در مناطق روستايي كشورـ  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  46

 

  )ريال(                                                                                        )  دنباله( 1393تابستان : زنده متوسط قيمت فروش انواع دامـ 2

  استان 

  گاو كمتر از دو سال  تر گاو دوساله و بيش

 يريماده ش

  )راس(

 يريش ريماده غ

  )لوگرميك(

  )هرنژاد(

  كار ينر برا

  )راس( 

كار غيرنر براي 

نر   -راس(

  )اسپرمي

  يپروار

  )لوگرميك(

 ماده راس

  )هرنژاد(

 يرپرواريغ

- هرنژاد(راس

  )نراسپرمي

        ۲۱۹۷۰۳۰۴۲۱۹۷۰۳۰۴۲۱۹۷۰۳۰۴۲۱۹۷۰۳۰۴////۲۲۲۲        ۲۸۶۶۳۱۳۸۲۸۶۶۳۱۳۸۲۸۶۶۳۱۳۸۲۸۶۶۳۱۳۸////۲۲۲۲        ۱۰۹۵۸۰۱۰۹۵۸۰۱۰۹۵۸۰۱۰۹۵۸۰////۸۸۸۸        ۴۵۵۷۹۲۴۰۴۵۵۷۹۲۴۰۴۵۵۷۹۲۴۰۴۵۵۷۹۲۴۰////۵۵۵۵        ۳۷۲۰۰۰۰۰۳۷۲۰۰۰۰۰۳۷۲۰۰۰۰۰۳۷۲۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۶۴۰۱۸۶۴۰۱۸۶۴۰۱۸۶۴۰۱////۲۲۲۲        ۴۹۳۵۰۷۵۶۴۹۳۵۰۷۵۶۴۹۳۵۰۷۵۶۴۹۳۵۰۷۵۶////۴۴۴۴    ................  كل كشور          

        ۱۸۲۸۴۶۳۲۱۸۲۸۴۶۳۲۱۸۲۸۴۶۳۲۱۸۲۸۴۶۳۲////۰۰۰۰        ۲۳۱۵۹۸۴۴۲۳۱۵۹۸۴۴۲۳۱۵۹۸۴۴۲۳۱۵۹۸۴۴////۱۱۱۱        ۱۰۷۴۶۱۱۰۷۴۶۱۱۰۷۴۶۱۱۰۷۴۶۱////۷۷۷۷        ۵۰۸۴۲۸۲۴۵۰۸۴۲۸۲۴۵۰۸۴۲۸۲۴۵۰۸۴۲۸۲۴////۶۶۶۶        ۳۷۳۴۱۷۷۲۳۷۳۴۱۷۷۲۳۷۳۴۱۷۷۲۳۷۳۴۱۷۷۲////۲۲۲۲        ۷۸۰۳۸۷۸۰۳۸۷۸۰۳۸۷۸۰۳۸////۵۵۵۵        ۴۹۶۱۰۰۷۱۴۹۶۱۰۰۷۱۴۹۶۱۰۰۷۱۴۹۶۱۰۰۷۱////۳۳۳۳    ...................  آذربايجان شرقي  

        ۳۵۹۵۳۲۷۱۳۵۹۵۳۲۷۱۳۵۹۵۳۲۷۱۳۵۹۵۳۲۷۱////۰۰۰۰        ۲۵۰۵۶۷۸۶۲۵۰۵۶۷۸۶۲۵۰۵۶۷۸۶۲۵۰۵۶۷۸۶////۷۷۷۷        ۱۰۱۳۶۱۱۰۱۳۶۱۱۰۱۳۶۱۱۰۱۳۶۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۷۸۵۴۴۷۸۵۴۴۷۸۵۴۴۷۸۵۴۴////۹۹۹۹        ۴۵۰۲۵۹۷۴۴۵۰۲۵۹۷۴۴۵۰۲۵۹۷۴۴۵۰۲۵۹۷۴////۰۰۰۰    ....................  آذربايجان غربي  

        ۲۳۶۳۷۵۰۰۲۳۶۳۷۵۰۰۲۳۶۳۷۵۰۰۲۳۶۳۷۵۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۲۵۶۶۱۵۲۵۲۵۶۶۱۵۲۵۲۵۶۶۱۵۲۵۲۵۶۶۱۵////۹۹۹۹        ۱۰۹۰۱۳۱۰۹۰۱۳۱۰۹۰۱۳۱۰۹۰۱۳////۸۸۸۸        ۳۵۹۱۲۵۰۰۳۵۹۱۲۵۰۰۳۵۹۱۲۵۰۰۳۵۹۱۲۵۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۷۸۴۹۶۷۸۴۹۶۷۸۴۹۶۷۸۴۹۶////۲۲۲۲        ۴۰۵۰۳۰۷۰۴۰۵۰۳۰۷۰۴۰۵۰۳۰۷۰۴۰۵۰۳۰۷۰////۲۲۲۲    .....................................  اردبيل  

        ××××        ۳۲۶۶۶۶۶۶۳۲۶۶۶۶۶۶۳۲۶۶۶۶۶۶۳۲۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۱۱۰۵۴۹۱۱۰۵۴۹۱۱۰۵۴۹۱۱۰۵۴۹////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۸۴۴۴۴۸۴۴۴۴۸۴۴۴۴۸۴۴۴۴////۴۴۴۴        ۴۹۱۳۷۹۳۱۴۹۱۳۷۹۳۱۴۹۱۳۷۹۳۱۴۹۱۳۷۹۳۱////۰۰۰۰    .....................................  اصفهان 

        ××××        ۵۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۰۱۷۳۳۱۰۱۷۳۳۱۰۱۷۳۳۱۰۱۷۳۳////۳۳۳۳        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................  البرز

        ۲۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۳۵۵۰۱۸۲۳۳۵۵۰۱۸۲۳۳۵۵۰۱۸۲۳۳۵۵۰۱۸////۶۶۶۶        ۱۱۵۰۰۰۱۱۵۰۰۰۱۱۵۰۰۰۱۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۴۳۰۰۰۰۰۵۴۳۰۰۰۰۰۵۴۳۰۰۰۰۰۵۴۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۱۴۲۸۰۱۱۴۲۸۰۱۱۴۲۸۰۱۱۴۲۸۰////۲۲۲۲        ۴۶۹۵۰۵۳۰۴۶۹۵۰۵۳۰۴۶۹۵۰۵۳۰۴۶۹۵۰۵۳۰////۰۰۰۰    ........................................  ايالم  

        ××××        ××××        ۱۰۰۶۶۶۱۰۰۶۶۶۱۰۰۶۶۶۱۰۰۶۶۶////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۵۷۷۷۴۷۲۵۵۷۷۷۴۷۲۵۵۷۷۷۴۷۲۵۵۷۷۷۴۷۲۵////۳۳۳۳    ......................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۱۱۸۵۹۴۱۱۸۵۹۴۱۱۸۵۹۴۱۱۸۵۹۴////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۷۵۰۰۰۷۵۰۰۰۷۵۰۰۰۷۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ......................................  تهران  

        ××××        ۳۰۴۴۰۲۳۳۳۰۴۴۰۲۳۳۳۰۴۴۰۲۳۳۳۰۴۴۰۲۳۳////۲۲۲۲        ۱۰۳۴۳۲۱۰۳۴۳۲۱۰۳۴۳۲۱۰۳۴۳۲////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ۴۱۲۰۲۷۰۲۴۱۲۰۲۷۰۲۴۱۲۰۲۷۰۲۴۱۲۰۲۷۰۲////۷۷۷۷    ...........  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۴۱۲۵۵۵۵۵۴۱۲۵۵۵۵۵۴۱۲۵۵۵۵۵۴۱۲۵۵۵۵۵////۶۶۶۶        ۹۹۴۱۱۹۹۴۱۱۹۹۴۱۱۹۹۴۱۱////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۸۵۴۶۵۸۵۴۶۵۸۵۴۶۵۸۵۴۶۵////۷۷۷۷        ۵۵۲۲۶۴۱۵۵۵۲۲۶۴۱۵۵۵۲۲۶۴۱۵۵۵۲۲۶۴۱۵////۱۱۱۱   ........................  جنوبيخراسان 

        ××××        ۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۸۴۱۰۳۸۴۱۰۳۸۴۱۰۳۸۴۱۰////۶۶۶۶        ۹۹۸۱۲۹۹۸۱۲۹۹۸۱۲۹۹۸۱۲////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۶۸۱۶۷۶۸۱۶۷۶۸۱۶۷۶۸۱۶۷////۹۹۹۹        ۶۱۴۱۴۸۹۳۶۱۴۱۴۸۹۳۶۱۴۱۴۸۹۳۶۱۴۱۴۸۹۳////۶۶۶۶    ........................  رضويخراسان 

        ××××        ۲۸۵۷۳۸۶۳۲۸۵۷۳۸۶۳۲۸۵۷۳۸۶۳۲۸۵۷۳۸۶۳////۶۶۶۶        ۹۹۰۹۹۹۹۰۹۹۹۹۰۹۹۹۹۰۹۹////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۷۶۶۹۹۷۶۶۹۹۷۶۶۹۹۷۶۶۹۹////۶۶۶۶        ۵۱۰۳۰۱۹۵۵۱۰۳۰۱۹۵۵۱۰۳۰۱۹۵۵۱۰۳۰۱۹۵////۴۴۴۴    ........................  شماليخراسان 

        ××××        ۲۵۸۳۳۳۳۳۲۵۸۳۳۳۳۳۲۵۸۳۳۳۳۳۲۵۸۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۱۰۴۷۴۶۱۰۴۷۴۶۱۰۴۷۴۶۱۰۴۷۴۶////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ۵۶۰۰۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ................................  خوزستان  

        ××××        ۲۰۶۰۹۲۷۱۲۰۶۰۹۲۷۱۲۰۶۰۹۲۷۱۲۰۶۰۹۲۷۱////۵۵۵۵        ۱۳۰۴۰۸۱۳۰۴۰۸۱۳۰۴۰۸۱۳۰۴۰۸////۵۵۵۵        ۴۶۵۲۵۰۰۰۴۶۵۲۵۰۰۰۴۶۵۲۵۰۰۰۴۶۵۲۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۸۵۹۴۰۸۵۹۴۰۸۵۹۴۰۸۵۹۴۰////۹۹۹۹        ۴۴۷۳۲۶۰۸۴۴۷۳۲۶۰۸۴۴۷۳۲۶۰۸۴۴۷۳۲۶۰۸////۷۷۷۷    ......................................  زنجان  

        ××××        ۱۹۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۹۰۳۶۹۹۰۳۶۹۹۰۳۶۹۹۰۳۶////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ۶۸۹۵۵۲۲۳۶۸۹۵۵۲۲۳۶۸۹۵۵۲۲۳۶۸۹۵۵۲۲۳////۹۹۹۹    ....................................  سمنان  

        ۲۳۸۵۷۱۴۲۲۳۸۵۷۱۴۲۲۳۸۵۷۱۴۲۲۳۸۵۷۱۴۲////۹۹۹۹        ××××        ۱۱۲۷۴۲۱۱۲۷۴۲۱۱۲۷۴۲۱۱۲۷۴۲////۸۸۸۸        ××××        ۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۹۰۶۸۱۱۹۰۶۸۱۱۹۰۶۸۱۱۹۰۶۸////۴۴۴۴        ××××       ...........  سيستان و بلوچستان  

        ۲۳۰۸۱۴۶۰۲۳۰۸۱۴۶۰۲۳۰۸۱۴۶۰۲۳۰۸۱۴۶۰////۷۷۷۷        ۴۶۲۰۶۰۴۱۴۶۲۰۶۰۴۱۴۶۲۰۶۰۴۱۴۶۲۰۶۰۴۱////۰۰۰۰        ۱۰۷۷۲۰۱۰۷۷۲۰۱۰۷۷۲۰۱۰۷۷۲۰////۵۵۵۵        ۶۰۸۰۸۲۹۰۶۰۸۰۸۲۹۰۶۰۸۰۸۲۹۰۶۰۸۰۸۲۹۰////۲۲۲۲        ××××        ۹۲۸۶۱۹۲۸۶۱۹۲۸۶۱۹۲۸۶۱////۵۵۵۵        ۶۴۲۵۲۹۷۸۶۴۲۵۲۹۷۸۶۴۲۵۲۹۷۸۶۴۲۵۲۹۷۸////۹۹۹۹    ......................................  فارس  

        ××××        ۳۶۳۹۷۰۵۸۳۶۳۹۷۰۵۸۳۶۳۹۷۰۵۸۳۶۳۹۷۰۵۸////۸۸۸۸        ۱۱۰۵۹۷۱۱۰۵۹۷۱۱۰۵۹۷۱۱۰۵۹۷////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۷۷۷۸۰۷۷۷۸۰۷۷۷۸۰۷۷۷۸۰////۵۵۵۵        ۳۹۶۰۳۵۳۷۳۹۶۰۳۵۳۷۳۹۶۰۳۵۳۷۳۹۶۰۳۵۳۷////۷۷۷۷    ......................................  قزوين  

        ××××        ××××        ۱۰۷۰۲۲۱۰۷۰۲۲۱۰۷۰۲۲۱۰۷۰۲۲////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................  قم  

        ××××        ۲۵۱۵۹۲۵۱۵۹۲۵۱۵۹۲۵۱۵۹۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰////۳۳۳۳        ۱۰۶۶۷۵۱۰۶۶۷۵۱۰۶۶۷۵۱۰۶۶۷۵////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۹۵۴۷۶۹۵۴۷۶۹۵۴۷۶۹۵۴۷۶////۲۲۲۲        ۳۷۸۵۷۱۴۲۳۷۸۵۷۱۴۲۳۷۸۵۷۱۴۲۳۷۸۵۷۱۴۲////۹۹۹۹    ................................  كردستان  

        ۱۸۰۶۹۳۴۳۱۸۰۶۹۳۴۳۱۸۰۶۹۳۴۳۱۸۰۶۹۳۴۳////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۳۱۸۰۱۱۳۱۸۰۱۱۳۱۸۰۱۱۳۱۸۰۱////۹۹۹۹        ۲۸۷۰۳۷۰۳۲۸۷۰۳۷۰۳۲۸۷۰۳۷۰۳۲۸۷۰۳۷۰۳////۷۷۷۷    .....................................  كرمان  

        ۳۵۸۸۲۳۵۲۳۵۸۸۲۳۵۲۳۵۸۸۲۳۵۲۳۵۸۸۲۳۵۲////۹۹۹۹        ۴۷۲۸۸۴۶۱۴۷۲۸۸۴۶۱۴۷۲۸۸۴۶۱۴۷۲۸۸۴۶۱////۵۵۵۵        ۱۰۴۰۴۴۱۰۴۰۴۴۱۰۴۰۴۴۱۰۴۰۴۴////۲۲۲۲        ۴۶۵۷۸۹۴۷۴۶۵۷۸۹۴۷۴۶۵۷۸۹۴۷۴۶۵۷۸۹۴۷////۴۴۴۴        ۴۳۷۵۰۰۰۰۴۳۷۵۰۰۰۰۴۳۷۵۰۰۰۰۴۳۷۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۸۴۵۹۰۸۴۵۹۰۸۴۵۹۰۸۴۵۹۰////۲۲۲۲        ۴۵۴۶۱۱۳۹۴۵۴۶۱۱۳۹۴۵۴۶۱۱۳۹۴۵۴۶۱۱۳۹////۹۹۹۹    .................................  كرمانشاه  

        ۲۹۸۴۱۷۷۲۲۹۸۴۱۷۷۲۲۹۸۴۱۷۷۲۲۹۸۴۱۷۷۲////۲۲۲۲        ۲۵۲۶۳۱۵۷۲۵۲۶۳۱۵۷۲۵۲۶۳۱۵۷۲۵۲۶۳۱۵۷////۹۹۹۹        ××××        ××××        ××××        ××××        ۴۷۱۹۲۹۸۲۴۷۱۹۲۹۸۲۴۷۱۹۲۹۸۲۴۷۱۹۲۹۸۲////۵۵۵۵    .............  كهگيلويه و بويراحمد

        ××××        ۲۷۰۵۶۹۹۲۷۰۵۶۹۹۲۷۰۵۶۹۹۲۷۰۵۶۹۹۴۴۴۴////۸۸۸۸        ۸۱۵۰۷۸۱۵۰۷۸۱۵۰۷۸۱۵۰۷////۵۵۵۵        ××××        ××××        ۸۸۲۱۷۸۸۲۱۷۸۸۲۱۷۸۸۲۱۷////۴۴۴۴        ۵۱۳۶۳۱۲۸۵۱۳۶۳۱۲۸۵۱۳۶۳۱۲۸۵۱۳۶۳۱۲۸////۵۵۵۵    ...................................  گلستان  

        ××××        ۱۹۳۲۰۹۳۰۱۹۳۲۰۹۳۰۱۹۳۲۰۹۳۰۱۹۳۲۰۹۳۰////۲۲۲۲        ۱۳۰۷۳۱۱۳۰۷۳۱۱۳۰۷۳۱۱۳۰۷۳۱////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۱۱۷۷۶۲۱۱۷۷۶۲۱۱۷۷۶۲۱۱۷۷۶۲////۳۳۳۳        ۳۵۸۴۳۴۳۴۳۵۸۴۳۴۳۴۳۵۸۴۳۴۳۴۳۵۸۴۳۴۳۴////۳۳۳۳    ......................................  گيالن  

        ××××        ××××        ۱۰۹۱۹۵۱۰۹۱۹۵۱۰۹۱۹۵۱۰۹۱۹۵////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۵۳۵۰۰۰۰۰۵۳۵۰۰۰۰۰۵۳۵۰۰۰۰۰۵۳۵۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    ....................................  لرستان  

        ××××        ۲۰۱۰۰۰۰۰۲۰۱۰۰۰۰۰۲۰۱۰۰۰۰۰۲۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۱۷۶۲۹۱۱۷۶۲۹۱۱۷۶۲۹۱۱۷۶۲۹////۱۱۱۱        ××××        ××××        ۱۱۳۰۷۸۱۱۳۰۷۸۱۱۳۰۷۸۱۱۳۰۷۸////۳۳۳۳        ۴۳۴۷۲۵۷۵۴۳۴۷۲۵۷۵۴۳۴۷۲۵۷۵۴۳۴۷۲۵۷۵////۳۳۳۳    .................................  مازندران  

        ××××        ۳۶۳۰۷۵۳۹۳۶۳۰۷۵۳۹۳۶۳۰۷۵۳۹۳۶۳۰۷۵۳۹////۷۷۷۷        ۱۰۷۰۱۸۱۰۷۰۱۸۱۰۷۰۱۸۱۰۷۰۱۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۹۷۹۰۲۹۷۹۰۲۹۷۹۰۲۹۷۹۰۲////۵۵۵۵        ۵۷۵۱۲۱۳۵۵۷۵۱۲۱۳۵۵۷۵۱۲۱۳۵۵۷۵۱۲۱۳۵////۹۹۹۹    ....................................  مركزي  

        ۱۷۰۴۷۷۶۱۱۷۰۴۷۷۶۱۱۷۰۴۷۷۶۱۱۷۰۴۷۷۶۱////۲۲۲۲        ××××        ۱۲۹۳۰۷۱۲۹۳۰۷۱۲۹۳۰۷۱۲۹۳۰۷////۵۵۵۵        ۲۳۹۰۶۲۵۰۲۳۹۰۶۲۵۰۲۳۹۰۶۲۵۰۲۳۹۰۶۲۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۱۳۵۸۳۷۱۳۵۸۳۷۱۳۵۸۳۷۱۳۵۸۳۷////۳۳۳۳        ۲۵۶۷۳۹۱۳۲۵۶۷۳۹۱۳۲۵۶۷۳۹۱۳۲۵۶۷۳۹۱۳////۰۰۰۰   .................................  هرمزگان  

        ۲۵۴۸۸۰۳۴۲۵۴۸۸۰۳۴۲۵۴۸۸۰۳۴۲۵۴۸۸۰۳۴////۲۲۲۲        ۲۳۵۰۵۱۵۸۲۳۵۰۵۱۵۸۲۳۵۰۵۱۵۸۲۳۵۰۵۱۵۸////۷۷۷۷        ۱۰۷۱۵۸۱۰۷۱۵۸۱۰۷۱۵۸۱۰۷۱۵۸////۹۹۹۹        ۳۴۳۱۴۳۵۶۳۴۳۱۴۳۵۶۳۴۳۱۴۳۵۶۳۴۳۱۴۳۵۶////۴۴۴۴        ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۳۳۳۳        ۹۰۴۳۹۹۰۴۳۹۹۰۴۳۹۹۰۴۳۹////۵۵۵۵        ۳۸۰۴۷۶۹۲۳۸۰۴۷۶۹۲۳۸۰۴۷۶۹۲۳۸۰۴۷۶۹۲////۳۳۳۳    ....................................  همدان  

        ××××        ۵۸۲۵۳۷۳۱۵۸۲۵۳۷۳۱۵۸۲۵۳۷۳۱۵۸۲۵۳۷۳۱////۳۳۳۳        ۱۰۸۹۲۰۱۰۸۹۲۰۱۰۸۹۲۰۱۰۸۹۲۰////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۹۹۳۷۰۹۹۳۷۰۹۹۳۷۰۹۹۳۷۰////۷۷۷۷        ۶۶۵۶۶۰۳۷۶۶۵۶۶۰۳۷۶۶۵۶۶۰۳۷۶۶۵۶۶۰۳۷////۷۷۷۷    ...........................................  يزد  

  



  47  1393خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشورـ   قيمت فروش محصوالت و هزينه

 

  )ريال(                                                                         1393تابستان  :هاي دامي وردهاـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از فر3

  استان 

  )چرخ نشده(شير 

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

        ۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹////۹۹۹۹        ۲۴۳۳۹۲۴۳۳۹۲۴۳۳۹۲۴۳۳۹////۰۰۰۰        ۲۳۲۰۰۲۳۲۰۰۲۳۲۰۰۲۳۲۰۰////۵۵۵۵        ۱۰۹۱۶۱۰۹۱۶۱۰۹۱۶۱۰۹۱۶////۲۲۲۲        ۲۰۶۹۴۲۰۶۹۴۲۰۶۹۴۲۰۶۹۴////۶۶۶۶        ۲۱۷۲۸۲۱۷۲۸۲۱۷۲۸۲۱۷۲۸////۵۵۵۵    .....................................  كل كشور          

        ۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹////۷۷۷۷        ۲۷۱۷۴۲۷۱۷۴۲۷۱۷۴۲۷۱۷۴////۶۶۶۶        ۲۲۲۲۸۹۵۷۸۹۵۷۸۹۵۷۸۹۵۷////۶۶۶۶        ۹۹۳۶۹۹۳۶۹۹۳۶۹۹۳۶////۷۷۷۷        ۱۸۹۱۹۱۸۹۱۹۱۸۹۱۹۱۸۹۱۹////۰۰۰۰        ۲۰۰۹۱۲۰۰۹۱۲۰۰۹۱۲۰۰۹۱////۱۱۱۱    ............................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۲۷۲۷۹۲۷۲۷۹۲۷۲۷۹۲۷۲۷۹////۴۴۴۴        ۸۶۷۱۸۶۷۱۸۶۷۱۸۶۷۱////۸۸۸۸        ۲۳۰۶۴۲۳۰۶۴۲۳۰۶۴۲۳۰۶۴////۱۱۱۱        ۲۴۹۲۵۲۴۹۲۵۲۴۹۲۵۲۴۹۲۵////۸۸۸۸    .............................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۲۳۴۰۳۲۳۴۰۳۲۳۴۰۳۲۳۴۰۳////۰۰۰۰        ۲۰۸۱۱۲۰۸۱۱۲۰۸۱۱۲۰۸۱۱////۸۸۸۸        ۹۴۲۳۹۴۲۳۹۴۲۳۹۴۲۳////۵۵۵۵        ۲۴۸۷۹۲۴۸۷۹۲۴۸۷۹۲۴۸۷۹////۹۹۹۹        ۲۵۰۴۰۲۵۰۴۰۲۵۰۴۰۲۵۰۴۰////۸۸۸۸    ..............................................................  اردبيل  

        ۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۱۰۸۶۶۱۰۸۶۶۱۰۸۶۶۱۰۸۶۶////۹۹۹۹        ××××        ××××    ..............................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ۱۱۵۴۹۱۱۵۴۹۱۱۵۴۹۱۱۵۴۹////۴۴۴۴        ××××        ××××    .....................................................................  البرز

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

        ۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۱۶۶۳۰۱۶۶۳۰۱۶۶۳۰۱۶۶۳۰////۴۴۴۴        ××××        ××××    ...............................................................  بوشهر  

        ۳۵۸۳۵۸۳۵۸۳۵۸////۶۶۶۶        ××××        ××××        ۱۴۶۲۱۱۴۶۲۱۱۴۶۲۱۱۴۶۲۱////۲۲۲۲        ××××        ××××    ...............................................................  تهران  

        ××××        ۲۲۵۵۴۲۲۵۵۴۲۲۵۵۴۲۲۵۵۴////۷۷۷۷        ××××        ۱۰۵۶۲۱۰۵۶۲۱۰۵۶۲۱۰۵۶۲////۵۵۵۵        ××××        ××××    ....................................  چهارمحال و بختياري 

        ۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۱۱۴۵۶۱۱۴۵۶۱۱۴۵۶۱۱۴۵۶////۰۰۰۰        ××××        ××××     .................................................  جنوبيخراسان 

        ۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۱۰۲۴۷۱۰۲۴۷۱۰۲۴۷۱۰۲۴۷////۷۷۷۷        ××××        ××××    .................................................  رضويخراسان 

        ۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۹۸۱۸۹۸۱۸۹۸۱۸۹۸۱۸////۴۴۴۴        ××××        ××××    .................................................  شماليخراسان 
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  استان
شخم و ديسك با 

  تراكتور

  شخم با تيلر
درو (كمباين 

  شخم با تيلر   )خرمنكوبي

  زمين زراعي
  شخم با تيلر باغ
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  كار كار و تنك كارگر وجين
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