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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     بررسـي ها و  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

ز قيمـت  زمان با اجراي طـرح آمـارگيري ا   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

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

آوري اطالعات و تعيين تعداد اقالم مـورد آمـارگيري انجـام گرفتـه      جمع  نظر، تجديد نظرهاي اساسي در نحوه ربط و افراد صاحبيهاي ذ سازمان

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

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

زراعـي، بـاغي و   (قلـم محصـول    100طوري كه نشريه حاضر شامل اطالعات مربوط به  تري به خود گرفت به محصوالت و خدمات، شكل مطلوب

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

  هـاي نمونـه در دوره   است كه با مراجعه به آبـادي  1391سال  پاييزفصل حاضر نتايج حاصل از اجراي آمارگيري در   نشريه. به دست آمده است

هـاي   گيـري  هاي اقتصادي و تصـميم  ريزي ها، برنامه ين اطالعات ابزار مناسبي را براي انجام بررسياميد است كه ا. آمارگيري به دست آمده است

ها و بهبـود كيفيـت ايـن طـرح، مـؤثر و موجـب        مندان، در رفع نارسايي 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 ميمركز آمار ايران الزم 

   .سپاسگزاري نمايد

   مركز آمار ايران
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  مقدمه

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

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

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

  . ريزان به آن معطوف شده است مسئوالن و برنامه  توجه

انجام  هاي اقدامو  ها ريزي و ارزيابي پيشرفت فعاليت اساسي برنامه هاي مختلف بخش كشاورزي، ابزار 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     تتوليد تا مصرف نهايي به علت تأثير عوامل متعدد قيمـ   كشاورزي هنگام گذر از مرحله

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

جهت است كه مركز آمـار ايـران بـا تهيـه      بدين. 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  قيمت فروش محصوالت و هزينه”طرح 

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

  .كننده بخش كشاورزي يدـ تهيه شاخص قيمت تول

  .ـ استفاده در براورد ارزش توليد محصوالت كشاورزي

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

  : بخش است چهارحاضر داراي   در نشريه 1391سال  پاييزفصل نتايج آمارگيري       

  تعاريف و كليات طرح : ـ بخش اول

  ها گزيده يافته: ـ بخش دوم

        نمودارها: ـ بخش سوم

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

  

  

  الف ـ تعاريف

  

  قيمت فروش محصول 

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

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

  

  هاي قيمت فروش محصوالت ويژگي

) نقدي يا جنسي(هاي عملي و قطعي  ر اين طرح چه در خصوص محصوالت و چه در مورد هزينه خدمات كشاورزي قيمتنظر د 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    خارج از آن به فروش رسيده پس از كسر هزينه امايد تول  قيمت فروش محصوالتي كه در آبادي نمونه    

  . است

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

  . شود فروخته ،شكل

  . اند، سؤال نشده است مدتي انبار شده و سپس به فروش رسيده ،ول حداكثر برداشتقيمت محصوالتي كه بعد از زمان معم    

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

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

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

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

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

  . و درج شده است

  

  خدمات كشاورزي  هزينه

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

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

 11(و نيز دسـتمزد يـك روز كـارگر كشـاورزي     )2(و ديم )1(هاي آبي به تفكيك زمين) قلم 10(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 شده در آن آبياري ميهايي است كه زراعت انجام  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  آبادي تماميست از ا آماري اين طرح عبارت  جامعه

  

  ـ واحد آماري3

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

  . عنوان واحد آماري انتخاب شده است

  

  ـ زمان آمارگيري4

  . باشد مي ماه دي ام20، زمان آمارگيري يكم تا پاييزدر فصل  رداشت محصولبا توجه به زمان حداكثر ب

  

  ـ چگونگي اجراي آمارگيري5

قلـم خـدمت    10، )1(قلـم محصـول   100اي شـامل   كشـاورزي، پرسشـنامه    آوري قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات عمده به منظور جمع

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

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

  

  ها پرسشنامهـ كنترل و بازبيني فني 6

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

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

  

  هاي براورد ـ فرمول6

  : ام برابر است باbام براي نوع sام در فصل pام در استان fام در آبادي vمت محصول قي
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  

______________________________________________________________________________________________________ 
  . هاي دامي است دهشامل محصوالت كشاورزي و انواع دام و فراور )1(



  1391در مناطق روستايي كشورـ پاييز محصوالت و هزينه خدمات كشاورزيقيمت فروش  10

 

f: داراي اطالعهاي  تعداد آبادي  انديس شمارنده  

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
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∑
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==
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  )1(ها بخش دوم ـ گزيده يافته
  

  الف ـ محصوالت كشاورزي 

  ـ غالت1

  اي ذرت دانهـ 1ـ1

تـرين   ريال بيش4/7400كرمان با ريال بوده است كه استان  3/5896در كل كشور  1391پاييز سال در  اي ذرت دانهقيمت فروش يك كيلوگرم 

 91پـاييز سـال   قيمت فروش ايـن محصـول در   . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 6/4778با  سيستان و بلوچستانو استان 

  .درصد افزايش داشت 2/39، 90نسبت به فصل مشابه سال 

  

  برنجـ 2ـ1

ترين  ريال بيش 7/45843ايالم با استان . ريال بوده است 8/39189در كل كشور به  برنجقيمت فروش يك كيلوگرم  1391سال  پاييزدر فصل 

درصد نسبت به فصل مشـابه   7/41 برنجقيمت فروش . اند هاي فروش را داشته كمترين قيمت ريال 0/25000با  سيستان و بلوچستان و استان 

  . افزايش داشت 90سال 

  

  ـ شلتوك3ـ1

تـرين و   بـيش  ريال  4/21209فارس با استان . ريال بوده است 9/16468 در كل كشور شلتوكقيمت فروش يك كيلوگرم  1391سال  پاييزدر 

، 90قيمت فروش اين محصول نسبت بـه فصـل مشـابه سـال    . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 2/9193خوزستان با استان 

  . درصد داشته است 7/63با افزايشي برابر 

  

  ـ حبوب2

  لوبيا قرمز -2-1

تـرين و   ريال بـيش  7/31166قم با بوده است كه استان  ريال 5/26522در كل كشور  1391سال پاييزدر  لوبيا قرمزقيمت فروش يك كيلوگرم 

نسـبت بـه فصـل     91سـال   پاييزقيمت فروش اين محصول در . اند كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال 3/23105فارس با استان 

  .درصد افزايش داشت 9/88، 90مشابه سال 

   

  لوبيا چيتيـ 2ـ2

تـرين و   ريال بـيش  6/39869قم با   رسيد كه استانريال  2/34888در كل كشور به رقم  لوبيا چيتيقيمت فروش يك كيلوگرم  1391 پاييزدر 

بـا   90سـال   پـاييز قيمت فروش اين محصول نسـبت بـه   . كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته است ريال 7/28307مازندران با استان 

  . رو بوده است درصد روبه 7/112افزايشي معادل 

  

  هاي روغني دانه -3

  آفتابگردان روغني

 3/20235 خراسان شمالي بااستان . ريال بوده است 3/13204در كل كشور  آفتابگردان روغنيقيمت فروش يك كيلوگرم  1391در پاييز سال 

 1391قيمت فروش ايـن محصـول در پـاييز    . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 3/8727گلستان با ترين و استان  ريال بيش

  . درصد افزايش داشته است 4/128معادل   90نسبت به فصل مشابه سال

   

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

  .   اند شده
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  محصوالت ليفي -4

  پنبه وش

ريـال   19767خراسـان جنـوبي بـا    اسـتان  . ريال بـوده اسـت  7/17859در كل كشور  پنبه وشقيمت فروش يك كيلوگرم  1391در پاييز سال 

نسبت بـه   1391قيمت فروش اين محصول در پاييز . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 11000كرمان با ترين و استان  بيش

  . درصد افزايش داشته است 62معادل   90فصل مشابه سال 

  

  ـ محصوالت جاليزي5

  هندوانه  -5-1

ترين و اسـتان   ريال بيش 6/4667ايالم با استان . ريال بوده است 0/2414قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور  1391سال  پاييزدر 

قيمت فروش اين محصول نسبت به فصـل مشـابه سـال    . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 1/1619كهگيلويه و بويراحمد با 

  . درصد داشته است  4/32، افزايشي برابر با 90

  

  خربزه -5-2

ترين و  ريال بيش 8/5253ايالم با  هاي استان. ريال بوده است 1/3085فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور  در فصل مورد بررسي قيمت

نسبت به فصل   91سال  پاييزقيمت فروش اين محصول در . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 5/2513خوزستان با استان 

   .رو بوده است روبهدرصد  0/23معادل كاهشيبا  90مشابه سال 

  

  خيار -5-3

ترين و استان  بيش ريال 3/9847مركزي با استان . ريال بوده است 8/7019قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور  1391سال  پاييزدر 

با افزايشي معادل  90سال  پاييزقيمت فروش خيار نسبت به فصل . اند كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال 5/1745فارس با 

  . رو بوده است درصد روبه 9/15

  

  ها  ـ سبزي6

  زميني ـ سيب6-1

تـرين و   بيشريال  1/6005 كرمان با  استان. ريال بوده است 0/2346زميني در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 1391سال  پاييزدر 

نسـبت بـه سـال     1391سال  پاييزقيمت فروش اين محصول در . اند شتهكمترين قيمت فروش را در كل كشور دا ريال 4/1835زنجان با استان 

  . داشته است افزايشدرصد  3/5معادل  90

  

  فرنگي گوجه -6-2

هرمزگان بـا  باالترين قيمت فروش را استان . يال بوده استر 8/2182 فرنگي در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه 1391سال  پاييزدر 

نسـبت بـه    1391سـال   پاييزقيمت فروش اين محصول در . اند ريال داشته 4/1880زنجان با ترين قيمت فروش را استان  ريال و پايين 8/5638

  . داشته است افزايشدرصد  1/23معادل  90فصل مشابه سال 

  

  ـ بادمجان6-3

ريـال   2/7059سيستان و بلوچستان بـا  استان . ريال بوده است 5/4866قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور  1391سال  پاييزدر 

سـال   پـاييز قيمت فروش اين محصول نسبت بـه  . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته پايين ريال 4/1370هرمزگان با   باالترين و استان

  . درصد افزايش داشته است9/3معادل 90
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  پياز -6-4

ريـال بـاالترين قيمـت     6/6561همدان بـا  استان . بوده است ريال  2/4423كيلوگرم پياز در كل كشور  در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك

نسـبت بـه    1391 پـاييز قيمت فروش اين محصول در . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته پايين ريال 5/2898البرز با فروش و استان 

  . است داشته افزايشدرصد  7/67معادل  90فصل مشابه سال 

  

  اي ـ محصوالت علوفه7

  ـ يونجه7-1

 7/6259كهگيلويـه و بويراحمـد بـا    اسـتان  . ريال بوده است 0/4961قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور  1391سال  پاييزدر فصل 

سـال   پـاييز قيمت فروش اين محصول نسبت به . اند كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته ريال 0/3750ايالم با ترين و استان  ريال بيش

  . درصد افزايش داشته است 6/33 معادل 90

  

  اي ذرت علوفهـ 7-2

ريـال   6/1639آذربايجان شـرقي بـا   استان . ريال بوده است 5/909در كل كشور اي  ذرت علوفهقيمت فروش يك كيلوگرم  1391سال  پاييزدر 

نسبت بـه   1391 پاييزقيمت فروش اين محصول در . اند كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشتهريال  1/613لرستان با ترين و استان  بيش

  . درصد افزايش داشته است 4/47معادل   90فصل مشابه سال 

  

  دار هاي هسته ـ ميوه8

  انار

يـزد  ترين و استان  بيش 7/16600كرمان با استان . ريال بوده است 5/11842در كل كشور  انارقيمت فروش يك كيلوگرم  1391سال  پاييزدر 

 8/50معـادل بـا    افزايشـي با  90نسبت به فصل مشابه سال  انار قيمت فروش . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 8/8423با 

  .رو بوده است درصد روبه

  

   دار هاي دانه ـ ميوه9

  درختي سيب -9-1

ريـال و اسـتان    4/13571كرمان با استان . ريال بوده است 5/6948در كل كشور  1391سال  پاييزدرختي در  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 

سـال   پـاييز قيمت فـروش ايـن محصـول در    . اند ترين قيمت فروش در كل كشور بوده به ترتيب داراي باالترين و پايين ريال  6/4366اصفهان با 

  . داشته است كاهشدرصد  9/2معادل  90نسبت به فصل مشابه سال 1391

  

  انگور -9-2

تـرين و   ريـال بـيش   3/10192اصـفهان بـا   استان . ريال بوده است 7/7009 در كل كشور انگورقيمت فروش يك كيلوگرم  1391سال  پاييزدر 

 25معـادل   90سـال   پـاييز قيمت فروش اين محصول نسبت بـه  . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 6/5254فارس با   استان

  . درصد افزايش داشته است

  

  مركبات -10

  پرتقال -10-1

ترين و اسـتان   ريال بيش 6/9357كرمان با استان . ريال بوده است9/9288در كل كشور  پرتقالقيمت فروش يك كيلوگرم  1391در پاييز سال 

نسبت به فصل مشابه سـال   1391قيمت فروش اين محصول در پاييز . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 4/4901گلستان با 

  . درصد افزايش داشته است 1/48معادل 90
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  نارنگي -10-2

ريـال   1/8756كهكيلويـه و بويراحمـد بـا    استان . ريال بوده است 4/4769در كل كشور  نارنگيقيمت فروش يك كيلوگرم  1391در پاييز سال 

نسبت بـه   1391قيمت فروش اين محصول در پاييز . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 3647گلستان با ترين و استان  بيش

  . داشته است كاهشدرصد  2/8معادل   90فصل مشابه سال 

  

  هاي دامي ب ـ دام و فراورده

  ـ دام 1

  پرواري  زنده  ـ گوسفند و بره1ـ1

سيسـتان و  اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    83174در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صـورت زنـده در كـل كشـور    

قيمـت  . اند كشور داشتهترين قيمت فروش را در كل  ريال پايين  3/66707باكهگيلويه و بويراحمد يال باالترين و استان ر7/108022بلوچستان 

  . داشته استافزايش درصد  5/28 برابر با 90نسبت به فصل مشابه سال 1391سال  پاييزفروش آن در فصل 

  

  ـ گاو و كمتر از دو سال پرواري2ـ1

اسـتان  . بـوده اسـت  ريـال   2/84228 قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در كل كشـور  1391سال  پاييزدر 

قيمـت فـروش ايـن    . انـد  ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشـته  3/62021گلستان با   ترين و استان ريال بيش 7/95267لرستان با 

  . داشته است افزايشدرصد  8/83معادل  90سال  پاييزمحصول نسبت به 

  

  

  فرآورده هاي دامي -2

  )چرخ نكرده(ـ شير گوسفند 2-1

ريال بوده است كه نسبت بـه سـال    6/11966قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نكرده در كل كشور  1391سال  پاييزدر 

تـرين   ريـال پـايين   10000اردبيل با ريال باالترين و استان  2/14240مازندران با استان . رو بوده است درصد روبه 1/109برابر با  افزايشيبا  90

  . اند كل كشور داشتهقيمت فروش را در 

  

  )چرخ نكرده(ـ شير گاو 2-2

بـا افزايشـي     90ريال بوده است كه نسبت به فصل مشابه سال  3/8921در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو  1391سال  پاييزدر 

ترين قيمـت فـروش را در    ريال پايين 5/5240هرمزگان با ريال باالترين و استان  15000 استان بوشهر با. رو بوده است درصد روبه 8/83برابر با 

  .اند كل كشور داشته

  

  ج ـ خدمات كشاورزي 

  ـ خدمات ماشيني1

  ـ شخم زمين زراعي آبي با تراكتور1ـ1

يـزد بـا   اسـتان  . ريـال بـوده اسـت    0/631339بار شخم يك هكتار زمين زراعي آبي بـا تراكتـور در كـل كشـور      يك  هزينه 1391سال  پاييزدر 

  هزينـه . انـد  انجام اين خدمت را در كل كشور داشـته   ترين و كمترين هزينه به ترتيب بيشريال  8/298733ايالم با ريال و استان  2/1317494

  . درصد افزايش داشته است 0/30معادل  90انجام اين خدمت نسبت به فصل مشابه  سال 

  

  ـ شخم زمين زراعي ديم با تراكتور 1-2

مازنـدران بـا   اسـتان  . ريال بوده است 9/435748بار شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  يك  در فصل مورد بررسي هزينه
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  هزينـه . انـد  انجام اين خدمت را در كل كشـور داشـته    ترين و كمترين هزينه ريال به ترتيب بيش 8/297479ايالم با ريال و استان  0/859845

  . درصد افزايش داشته است 7/24معادل  90اين خدمت نسبت به فصل مشابه سال انجام 

  

  ديسك زمين آبي با تراكتور -1-3

گـيالن بـا   اسـتان  . ريال بـوده اسـت   5/307519 بار ديسك يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور  يك  هزينه 1391سال  پاييزدر 

هزينه انجـام  . اند ترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در كل كشور داشته به ترتيب بيش ريال 0/162963قم با ريال و استان  3/796721

  . درصد افزايش داشته است 4/36 معادل 90اين خدمت نسبت به فصل مشابه سال 

  

  ديسك زمين ديم با تراكتور -1-4

مازنـدران بـا   استان . ريال بوده است 1/228552زراعي ديم با تراكتور در كل كشور بار ديسك يك هكتار زمين  در فصل مورد بررسي هزينه يك

  هزينـه . انـد  انجام اين خدمت را در كل كشـور داشـته    ترين و كمترين هزينه به ترتيب بيش ريال 0/162437ايالم با ريال و استان  5/741176

  . افزايش داشته استدرصد  3/23معادل  90انجام اين خدمت نسبت به فصل مشابه سال 

   

  ـ خدمات نيروي انساني2

  ) مرد(چين  ـ كارگر ميوه2ـ1

ريـال و    0/445935قـم بـا   استان . بوده است ريال 8/292251چين مرد در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  دستمزد روزانه 1391سال  پاييزدر 

سطح اين دستمزد نسبت به فصـل  . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين3/150313هرمزگان با استان 

  . درصد افزايش داشته است 8/40معادل  90مشابه سال 

  

  )زن(چين  ـ كارگر ميوه2ـ2

و  3/312307قـزوين بـا   اسـتان  . وده اسـت بـ ريـال  9/178632چين زن در كل كشور  يك نفر كارگر ميوه  در فصل مورد بررسي دستمزد روزانه

سطح اين دستمزد نسـبت بـه فصـل    . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 100000هرمزگان با استان 

  . درصد افزايش داشته است 7/35معادل   90مشابه سال 

  

  )مرد(ـ دروگر غالت 2ـ3

ريال  5/461538فارس با استان . بوده است ريال 7/306592وزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور دستمزد ر 1391سال  پاييزدر 

سطح اين دستمزد نسبت . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 3/207831خراسان شمالي با و استان 

  .درصد افزايش داشته است 1/48معادل  90به فصل مشابه سال 

  

  )مرد(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ4

 350000بـا   البـرز اسـتان  . بوده است ريال 9/247007كشور كار مرد در كل  كار و تنك يك نفر كارگر وجين  دستمزد روزانه1391سال پاييزدر 

سطح اين دستمزد نسـبت  . اند دستمزد را در كل كشور داشته ترين سطح ريال به ترتيب باالترين و پايين 4/167146خوزستان با ريال و استان 

  . درصد افزايش داشته است 32 معادل 90به فصل مشابه سال 

  

  )زن(كار  كار و تنك ـ كارگر وجين2ـ5

و   260000البـرز بـا   اسـتان  . بوده اسـت  9/167914 كار زن در كل كشور كار و تنك يك نفر كارگر وجين  در فصل مورد بررسي دستمزد روزانه

سطح اين دستمزد نسبت به فصل . اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين 3/149951خوزستان با استان 

  .درصد افزايش داشته است 58.1 معادل 90سال  پاييز

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش سوم

نمودارهاي منتخب
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  1371 -1391هاي  ز، طي سالييها در كل كشور، فصل پا مت فروش سبزييق
  

  

  زمينيسيب 

  
 پياز
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  )دنباله( 1371 -1391هاي  ز، طي سالييها در كل كشور، فصل پا مت فروش سبزييق

  گوجه فرنگي

  

  1371 -1391هاي  ز، طي سالييدر كل كشور، فصل پا يمحصوالت جاليز فروشمت يق

 هندوانه  
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  )دنباله( 1371 -1391هاي  ز، طي سالييدر كل كشور، فصل پا يمحصوالت جاليز فروشمت يق

  خربزه

  
  

 خيار
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  1371 -1391هاي  ز، طي سالييدر كل كشور، فصل پا علوفه فروشمت يق

    يونجه خشك

 
  

  1371 -1391هاي  ز، طي سالييدر كل كشور، فصل پا يروغن يها دانه فروشمت يق

    آفتابگردان روغني
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  1371 -1391هاي  ز، طي سالييدر كل كشور، فصل پا دار دانه يها ميوه فروشمت يق

  سيب درختي

  
  

  انگور
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 1371 -1391هاي  ز، طي سالييدر كل كشور، فصل پا دام به صورت زنده  فروشمت يق

  گوسفند

  
  

  يكمتر از دو سال پروارگاو 
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   1371 - 1391هاي  ز، طي سالييدر كل كشور، فصل پا يدستمزد كارگر كشاورز

  

  ن كار مرديكارگر وج

  
  

  زنن كار يكارگر وج

  



  1391در مناطق روستايي كشورـ  قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي  26

 

  

  )دنباله( 1371 - 1391هاي  ز، طي سالييدر كل كشور، فصل پا يدستمزد كارگر كشاورز

  ن مرديوه چيكارگر م

  
  زن نيوه چيكارگر م
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   1371 -1391هاي  ز، طي سالييدر كل كشور، فصل پا روند هزينه خدمات كشاورزي

  با تراكتور ين آبيشخم زم 

  
  با تراكتور ين آبيشخم زم
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  بخش چهارم

  فروش محصوالت و فصلي قيمتهاي متوسط  جدول

  خدمات كشاورزي به تفكيك استان هزينه  فصليمتوسط  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...............................................................................................................  ايالم  

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

        ۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲////۳۳۳۳        ۳۰۴۱۳۰۴۱۳۰۴۱۳۰۴۱////۹۹۹۹        ۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴۱۴۹۴۱////۱۱۱۱        ۳۶۸۰۳۶۸۰۳۶۸۰۳۶۸۰////۱۱۱۱        ۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶////۰۰۰۰    .............................................................................................................  تهران  

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

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

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

        ۹۲۱۷۹۲۱۷۹۲۱۷۹۲۱۷////۴۴۴۴        ۱۱۰۹۰۱۱۰۹۰۱۱۰۹۰۱۱۰۹۰////۹۹۹۹        ۱۱۰۹۰۱۱۰۹۰۱۱۰۹۰۱۱۰۹۰////۹۹۹۹        ۱۱۰۹۰۱۱۰۹۰۱۱۰۹۰۱۱۰۹۰////۹۹۹۹        ××××    ...........................................................................................................  سمنان  

        ۳۳۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷////۳۳۳۳        ۳۳۱۷۳۳۱۷۳۳۱۷۳۳۱۷////۳۳۳۳        ۳۴۰۰۳۴۰۰۳۴۰۰۳۴۰۰////۳۳۳۳        ۳۴۳۳۳۴۳۳۳۴۳۳۳۴۳۳////۹۹۹۹        ۶۷۷۱۶۷۷۱۶۷۷۱۶۷۷۱////۴۴۴۴          ..................................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۹۳۷۲۹۳۷۲۹۳۷۲۹۳۷////۳۳۳۳        ۲۸۶۳۲۸۶۳۲۸۶۳۲۸۶۳////۶۶۶۶        ۲۶۱۴۲۶۱۴۲۶۱۴۲۶۱۴////۷۷۷۷        ۳۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳////۵۵۵۵        ××××    .............................................................................................................  فارس  

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

        ۱۷۵۲۱۷۵۲۱۷۵۲۱۷۵۲////۴۴۴۴        ۱۹۶۷۱۹۶۷۱۹۶۷۱۹۶۷////۳۳۳۳        ××××        ۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳۴۶۳۳////۰۰۰۰        ××××    ...................................................................................................................  قم  

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

        ××××        ۶۳۳۳۶۳۳۳۶۳۳۳۶۳۳۳////۷۷۷۷        ۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶////۹۹۹۹        ۶۶۷۲۶۶۷۲۶۶۷۲۶۶۷۲////۶۶۶۶        ××××    ............................................................................................................  كرمان  

        ۳۲۳۰۳۲۳۰۳۲۳۰۳۲۳۰////۸۸۸۸        ۳۶۴۲۳۶۴۲۳۶۴۲۳۶۴۲////۹۹۹۹        ۳۲۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰////۰۰۰۰        ۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲۷۲////۷۷۷۷        ××××    ........................................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۲۴۷۳۲۴۷۳۲۴۷۳۲۴۷۳////۱۱۱۱        ۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۸۱۶۳۸۱۶۳۸۱۶۳۸۱۶////۲۲۲۲        ××××        ××××    ..........................................................................................................  گلستان  

        ۱۵۰۶۹۱۵۰۶۹۱۵۰۶۹۱۵۰۶۹////۵۵۵۵        ۱۵۰۶۶۱۵۰۶۶۱۵۰۶۶۱۵۰۶۶////۴۴۴۴        ۱۵۰۶۶۱۵۰۶۶۱۵۰۶۶۱۵۰۶۶////۳۳۳۳        ۱۵۱۶۴۱۵۱۶۴۱۵۱۶۴۱۵۱۶۴////۲۲۲۲        ××××    .............................................................................................................  گيالن  

        ۲۱۱۷۲۱۱۷۲۱۱۷۲۱۱۷////۲۲۲۲        ۸۰۹۵۸۰۹۵۸۰۹۵۸۰۹۵////۲۲۲۲        ۴۴۳۰۴۴۳۰۴۴۳۰۴۴۳۰////۴۴۴۴        ۵۹۵۷۵۹۵۷۵۹۵۷۵۹۵۷////۴۴۴۴        ××××    ...........................................................................................................  لرستان  
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................................................................  همدان  

        ۳۲۰۷۳۲۰۷۳۲۰۷۳۲۰۷////۹۹۹۹        ۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰////۴۴۴۴        ۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷////۰۰۰۰        ۴۴۰۸۴۴۰۸۴۴۰۸۴۴۰۸////۴۴۴۴        ××××    ..................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                             ) دنباله( 1391ز ييپا :قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيمتوسط ـ 1

  استان 
  خرما

  )  آبي و ديم(
  نارنگي  پرتقال   گردو  موز
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        ××××        ××××        ۸۸۰۰۰۸۸۰۰۰۸۸۰۰۰۸۸۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    ............................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۸۴۸۲۱۸۴۸۲۱۸۴۸۲۱۸۴۸۲۱////۳۳۳۳        ××××        ××××    ...................................................................................................................  البرز
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        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۳۱۸۰۱۳۱۸۰۱۳۱۸۰۱۳۱۸۰////۷۷۷۷    .............................................................................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳۹۸۱۷۳////۲۲۲۲        ××××        ××××    .............................................................................................................  تهران  
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        ۷۷۱۸۷۷۱۸۷۷۱۸۷۷۱۸////۷۷۷۷        ۹۳۵۷۹۳۵۷۹۳۵۷۹۳۵۷////۵۵۵۵        ۱۱۵۸۴۱۱۱۵۸۴۱۱۱۵۸۴۱۱۱۵۸۴۱////۹۹۹۹        ××××        ۱۷۴۶۵۱۷۴۶۵۱۷۴۶۵۱۷۴۶۵////۱۱۱۱    ............................................................................................................  كرمان  
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        ۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶////۱۱۱۱        ۸۶۷۵۸۶۷۵۸۶۷۵۸۶۷۵////۳۳۳۳        ۹۹۱۳۰۹۹۱۳۰۹۹۱۳۰۹۹۱۳۰////۴۴۴۴        ××××        ××××    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۳۶۴۷۳۶۴۷۳۶۴۷۳۶۴۷////۰۰۰۰        ۴۹۰۱۴۹۰۱۴۹۰۱۴۹۰۱////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××    ..........................................................................................................  گلستان  

        ۴۵۷۶۴۵۷۶۴۵۷۶۴۵۷۶////۱۱۱۱        ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶////۷۷۷۷        ۶۳۲۴۳۶۳۲۴۳۶۳۲۴۳۶۳۲۴۳////۲۲۲۲        ××××        ××××    .............................................................................................................  گيالن  

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

        ۴۵۶۶۴۵۶۶۴۵۶۶۴۵۶۶////۸۸۸۸        ××××        ۶۶۴۰۰۶۶۴۰۰۶۶۴۰۰۶۶۴۰۰////۴۴۴۴        ××××        ××××    ........................................................................................................  مازندران  

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

        ××××        ۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰////۰۰۰۰     ........................................................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ۷۵۷۵۷۷۵۷۵۷۷۵۷۵۷۷۵۷۵۷////۶۶۶۶        ××××        ××××    ...........................................................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××    ..................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                              )دنباله( 1391ز ييپا: متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  استان 
  گريپ فروت

  )دارابي يا(
  هندوانه  خربزه  انگور  نارنج

        ۲۴۱۳۲۴۱۳۲۴۱۳۲۴۱۳////۹۹۹۹        ۳۰۸۵۳۰۸۵۳۰۸۵۳۰۸۵////۱۱۱۱        ۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۹////۷۷۷۷        ۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴////۲۲۲۲        ۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸۷۵۶۸////۷۷۷۷    .........................................................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ۷۰۴۲۷۰۴۲۷۰۴۲۷۰۴۲////۱۱۱۱        ××××        ××××    .......................................................................................  آذربايجان شرقي  

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

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

        ××××        ××××        ۱۰۱۹۲۱۰۱۹۲۱۰۱۹۲۱۰۱۹۲////۳۳۳۳        ××××        ××××    .........................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸////۱۱۱۱        ××××        ××××    ................................................................................................................  البرز

        ۴۶۶۷۴۶۶۷۴۶۶۷۴۶۶۷////۵۵۵۵        ۵۲۵۳۵۲۵۳۵۲۵۳۵۲۵۳////۸۸۸۸        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................................  ايالم  

        ۲۲۸۵۲۲۸۵۲۲۸۵۲۲۸۵////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××        ××××    ..........................................................................................................  بوشهر  

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

        ××××        ××××        ۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵۷۳۲۵////۰۰۰۰        ××××        ××××    ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 

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

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

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

        ۱۸۸۳۱۸۸۳۱۸۸۳۱۸۸۳////۰۰۰۰        ۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××    ....................................................................................................  خوزستان  

        ۱۶۸۸۱۶۸۸۱۶۸۸۱۶۸۸////۵۵۵۵        ××××        ۸۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴۲۸۳۴۲////۶۶۶۶        ××××        ××××    ..........................................................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ۶۹۸۰۶۹۸۰۶۹۸۰۶۹۸۰////۸۸۸۸        ××××        ××××    ........................................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۵۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴////۶۶۶۶        ××××        ××××    ..........................................................................................................  فارس  
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  سويا
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  )ريال(                                                              )دنباله( 1391ز ييپا: متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  اي ذرت خوشه  اي   ذرت علوفه  شبدر  يونجه  نيشكر  استان 

        ۵۶۰۰۵۶۰۰۵۶۰۰۵۶۰۰////۷۷۷۷        ۹۰۹۹۰۹۹۰۹۹۰۹////۵۵۵۵        ۵۸۸۲۵۸۸۲۵۸۸۲۵۸۸۲////۵۵۵۵        ۴۹۶۱۴۹۶۱۴۹۶۱۴۹۶۱////۰۰۰۰        ۶۰۰۶۰۰۶۰۰۶۰۰////۰۰۰۰  ..................................................................  كل كشور          

        ××××        ۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹////۶۶۶۶        ××××        ۴۱۴۸۴۱۴۸۴۱۴۸۴۱۴۸////۲۲۲۲        ××××  ...............................................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱////۰۰۰۰        ××××        ۵۱۵۵۵۱۵۵۵۱۵۵۵۱۵۵////۶۶۶۶        ××××  ................................................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ۸۰۰۸۰۰۸۰۰۸۰۰////۴۴۴۴        ××××        ۴۰۳۵۴۰۳۵۴۰۳۵۴۰۳۵////۹۹۹۹        ××××  .................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۹۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰۶////۸۸۸۸        ××××        ۵۴۰۷۵۴۰۷۵۴۰۷۵۴۰۷////۷۷۷۷        ××××  .................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱////۵۵۵۵        ××××        ۵۰۵۹۵۰۵۹۵۰۵۹۵۰۵۹////۸۸۸۸        ××××  ........................................................................................................  البرز

        ۵۶۰۸۵۶۰۸۵۶۰۸۵۶۰۸////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰////۰۰۰۰        ××××  ....................................................................................................  ايالم  

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

        ××××        ۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱////۴۴۴۴        ××××        ۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸۲۱////۱۱۱۱        ××××  ..................................................................................................  تهران  

        ××××        ۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶////۳۳۳۳        ۶۱۶۳۶۱۶۳۶۱۶۳۶۱۶۳////۱۱۱۱        ۶۰۰۲۶۰۰۲۶۰۰۲۶۰۰۲////۷۷۷۷        ××××  .......................................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××...............................................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷////۷۷۷۷        ××××        ××××        ××××...............................................................................................  خراسان رضوي

        ××××        ۱۰۱۷۱۰۱۷۱۰۱۷۱۰۱۷////۳۳۳۳        ××××        ۵۶۱۸۵۶۱۸۵۶۱۸۵۶۱۸////۹۹۹۹        ××××...............................................................................................  خراسان شمالي

        ××××        ۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲////۹۹۹۹        ××××        ۴۹۷۸۴۹۷۸۴۹۷۸۴۹۷۸////۲۲۲۲        ۶۰۰۶۰۰۶۰۰۶۰۰////۰۰۰۰  ............................................................................................  خوزستان  

        ××××        ۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۴۴۴        ××××        ۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱////۴۴۴۴        ××××  ..................................................................................................  زنجان  

        ××××        ۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳////۷۷۷۷        ××××        ۵۲۴۴۵۲۴۴۵۲۴۴۵۲۴۴////۸۸۸۸        ××××  ................................................................................................  سمنان  

        ××××        ۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰////۰۰۰۰        ۴۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴////۳۳۳۳        ۵۷۱۳۵۷۱۳۵۷۱۳۵۷۱۳////۶۶۶۶        ××××        .......................................................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱////۳۳۳۳        ××××        ۵۱۲۰۵۱۲۰۵۱۲۰۵۱۲۰////۵۵۵۵        ××××  ..................................................................................................  فارس  

        ××××        ۹۰۳۹۰۳۹۰۳۹۰۳////۶۶۶۶        ××××        ۴۵۲۶۴۵۲۶۴۵۲۶۴۵۲۶////۵۵۵۵        ××××  ..................................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ××××        ××××        ۴۶۳۰۴۶۳۰۴۶۳۰۴۶۳۰////۳۳۳۳        ××××  ............................................................................................  كردستان  

        ××××        ۱۴۵۰۱۴۵۰۱۴۵۰۱۴۵۰////۰۰۰۰        ××××        ۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰////۷۷۷۷        ××××  .................................................................................................  كرمان  

        ××××        ۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷////۴۴۴۴        ××××        ۴۵۱۰۴۵۱۰۴۵۱۰۴۵۱۰////۲۲۲۲        ××××  .............................................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸////۶۶۶۶        ××××        ۶۲۵۹۶۲۵۹۶۲۵۹۶۲۵۹////۷۷۷۷        ××××  ......................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ۷۶۰۷۶۰۷۶۰۷۶۰////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××  ...............................................................................................  گلستان  

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

        ××××        ۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳////۱۱۱۱        ××××        ۴۱۷۸۴۱۷۸۴۱۷۸۴۱۷۸////۹۹۹۹        ××××  ................................................................................................  لرستان  

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

        ××××        ۹۹۳۹۹۳۹۹۳۹۹۳////۴۴۴۴        ××××        ۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹////۶۶۶۶        ××××  ................................................................................................  مركزي  

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

        ××××        ۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸////۳۳۳۳        ××××        ۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲////۹۹۹۹        ××××  ................................................................................................  همدان  

        ۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰////۰۰۰۰        ۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷////۶۶۶۶        ××××        ۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴////۷۷۷۷        ××××  .......................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                             )  دنباله( 1391ز ييپا: متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از محصوالت كشاورزيـ 1

  عسل بدون موم  عسل با موم  )وش( پنبه  اي چغندر علوفه  استان 

        ۱۰۸۹۲۳۱۰۸۹۲۳۱۰۸۹۲۳۱۰۸۹۲۳////۰۰۰۰        ۱۳۷۵۲۹۱۳۷۵۲۹۱۳۷۵۲۹۱۳۷۵۲۹////۶۶۶۶        ۱۷۸۵۹۱۷۸۵۹۱۷۸۵۹۱۷۸۵۹////۷۷۷۷        ۱۴۲۴۱۴۲۴۱۴۲۴۱۴۲۴////۳۳۳۳    ..........................................................................  كل كشور          

        ۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹۹۹۶۳۹////۶۶۶۶        ۱۳۴۶۸۸۱۳۴۶۸۸۱۳۴۶۸۸۱۳۴۶۸۸////۸۸۸۸        ××××        ××××    ........................................................................................  آذربايجان شرقي  

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

        ××××        ۱۱۹۹۸۵۱۱۹۹۸۵۱۱۹۹۸۵۱۱۹۹۸۵////۷۷۷۷        ××××        ××××    ..........................................................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ۱۵۲۲۲۱۵۲۲۲۱۵۲۲۲۱۵۲۲۲////۲۲۲۲        ۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲////۰۰۰۰    ..........................................................................................................  اصفهان 

        ××××        ۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱۱۷۸۵۷۱////۴۴۴۴        ××××        ××××    .................................................................................................................  البرز

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

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

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

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

        ××××        ××××        ۱۹۷۶۷۱۹۷۶۷۱۹۷۶۷۱۹۷۶۷////۰۰۰۰        ۱۶۶۲۱۶۶۲۱۶۶۲۱۶۶۲////۰۰۰۰     .............................................................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ۱۷۴۲۶۱۷۴۲۶۱۷۴۲۶۱۷۴۲۶////۳۳۳۳        ۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰////۲۲۲۲    .............................................................................................  خراسان رضوي

        ۱۳۸۹۲۷۱۳۸۹۲۷۱۳۸۹۲۷۱۳۸۹۲۷////۹۹۹۹        ××××        ۱۹۵۳۸۱۹۵۳۸۱۹۵۳۸۱۹۵۳۸////۹۹۹۹        ××××    .............................................................................................  خراسان شمالي

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

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

        ۱۵۸۵۷۱۱۵۸۵۷۱۱۵۸۵۷۱۱۵۸۵۷۱////۴۴۴۴        ××××        ۱۷۷۱۸۱۷۷۱۸۱۷۷۱۸۱۷۷۱۸////۸۸۸۸        ۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰۱۴۸۰////۰۰۰۰    .........................................................................................................  سمنان  

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

        ××××        ××××        ۱۹۱۱۳۱۹۱۱۳۱۹۱۱۳۱۹۱۱۳////۷۷۷۷        ××××    ...........................................................................................................  فارس  

        ××××        ۲۳۰۵۵۵۲۳۰۵۵۵۲۳۰۵۵۵۲۳۰۵۵۵////۶۶۶۶        ××××        ××××    ...........................................................................................................  قزوين  

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

        ××××        ۲۳۰۸۳۷۲۳۰۸۳۷۲۳۰۸۳۷۲۳۰۸۳۷////۷۷۷۷        ××××        ××××    .....................................................................................................  كردستان  

        ××××        ××××        ۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ..........................................................................................................  كرمان  

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

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

        ××××        ××××        ۱۵۴۶۱۱۵۴۶۱۱۵۴۶۱۱۵۴۶۱////۲۲۲۲        ××××    ........................................................................................................  گلستان  

        ××××        ۲۰۱۸۵۱۲۰۱۸۵۱۲۰۱۸۵۱۲۰۱۸۵۱////۹۹۹۹        ××××        ××××    ...........................................................................................................  گيالن  

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

        ××××        ۱۳۵۱۰۷۱۳۵۱۰۷۱۳۵۱۰۷۱۳۵۱۰۷////۱۱۱۱        ××××        ××××    ......................................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ۱۵۴۲۸۱۵۴۲۸۱۵۴۲۸۱۵۴۲۸////۶۶۶۶        ××××    .........................................................................................................  مركزي  

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

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

        ××××        ××××        ××××        ۲۴۴۴۲۴۴۴۲۴۴۴۲۴۴۴////۹۹۹۹    ................................................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                                                                             1391ز ييپا: ـ متوسط قيمت فروش انواع دام زنده2

  استان 

   بز و بزغاله  گوسفند و بره 

گوسفند و بره زنده 

  )كيلوگرم( يپروار

گوسفند و بره زنده 

  ماده راس

گوسفند و بره زنده 

مثل  ديتول ينر برا

  راس

بز و بزغاله زنده 

  )لوگرميك( يپروار

بز و بزغاله زنده 

د يتول يماده برا

  مثل راس

بزغاله زنده نر بز و 

د مثل يتول يبرا

  راس

        ۳۳۲۷۷۴۲۳۳۲۷۷۴۲۳۳۲۷۷۴۲۳۳۲۷۷۴۲////۰۰۰۰        ۲۴۰۹۸۱۶۲۴۰۹۸۱۶۲۴۰۹۸۱۶۲۴۰۹۸۱۶////۹۹۹۹        ۸۴۱۴۰۸۴۱۴۰۸۴۱۴۰۸۴۱۴۰////۴۴۴۴        ۵۳۱۸۷۰۵۵۳۱۸۷۰۵۵۳۱۸۷۰۵۵۳۱۸۷۰۵////۳۳۳۳        ۳۹۳۰۶۲۳۳۹۳۰۶۲۳۳۹۳۰۶۲۳۳۹۳۰۶۲۳////۱۱۱۱        ۸۳۱۷۴۸۳۱۷۴۸۳۱۷۴۸۳۱۷۴////۰۰۰۰    .................  كل كشور          

        ۲۸۸۶۵۸۵۲۸۸۶۵۸۵۲۸۸۶۵۸۵۲۸۸۶۵۸۵////۴۴۴۴        ۲۶۸۰۲۳۱۲۶۸۰۲۳۱۲۶۸۰۲۳۱۲۶۸۰۲۳۱////۱۱۱۱        ۷۱۰۵۴۷۱۰۵۴۷۱۰۵۴۷۱۰۵۴////۰۰۰۰        ۷۴۳۳۰۰۸۷۴۳۳۰۰۸۷۴۳۳۰۰۸۷۴۳۳۰۰۸////۹۹۹۹        ۳۸۴۷۳۲۹۳۸۴۷۳۲۹۳۸۴۷۳۲۹۳۸۴۷۳۲۹////۶۶۶۶        ۸۱۳۶۲۸۱۳۶۲۸۱۳۶۲۸۱۳۶۲////۹۹۹۹    ....................  آذربايجان شرقي  

        ۴۵۰۱۹۲۳۴۵۰۱۹۲۳۴۵۰۱۹۲۳۴۵۰۱۹۲۳////۱۱۱۱        ۳۲۹۷۲۳۷۳۲۹۷۲۳۷۳۲۹۷۲۳۷۳۲۹۷۲۳۷////۶۶۶۶        ۷۹۴۱۹۷۹۴۱۹۷۹۴۱۹۷۹۴۱۹////۴۴۴۴        ۸۵۷۸۹۳۲۸۵۷۸۹۳۲۸۵۷۸۹۳۲۸۵۷۸۹۳۲////۶۶۶۶        ۴۴۳۳۵۳۴۴۴۳۳۵۳۴۴۴۳۳۵۳۴۴۴۳۳۵۳۴////۷۷۷۷        ۸۷۶۰۸۸۷۶۰۸۸۷۶۰۸۸۷۶۰۸////۳۳۳۳    .....................  آذربايجان غربي  

        ۳۱۸۴۵۹۶۳۱۸۴۵۹۶۳۱۸۴۵۹۶۳۱۸۴۵۹۶////۰۰۰۰        ۲۹۴۹۶۸۹۲۹۴۹۶۸۹۲۹۴۹۶۸۹۲۹۴۹۶۸۹////۴۴۴۴        ۶۴۰۱۹۶۴۰۱۹۶۴۰۱۹۶۴۰۱۹////۳۳۳۳        ۶۱۲۸۴۴۴۶۱۲۸۴۴۴۶۱۲۸۴۴۴۶۱۲۸۴۴۴////۴۴۴۴        ۵۲۶۶۰۸۲۵۲۶۶۰۸۲۵۲۶۶۰۸۲۵۲۶۶۰۸۲////۱۱۱۱        ۷۶۰۲۰۷۶۰۲۰۷۶۰۲۰۷۶۰۲۰////۸۸۸۸    ......................................  اردبيل  
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        ۱۸۳۸۸۸۸۸۱۸۳۸۸۸۸۸۱۸۳۸۸۸۸۸۱۸۳۸۸۸۸۸////۹۹۹۹        ۱۵۴۱۵۸۸۷۱۵۴۱۵۸۸۷۱۵۴۱۵۸۸۷۱۵۴۱۵۸۸۷////۹۹۹۹        ۶۲۰۲۱۶۲۰۲۱۶۲۰۲۱۶۲۰۲۱////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۸۳۷۴۶۸۳۷۴۶۸۳۷۴۶۸۳۷۴۶////۰۰۰۰        ۲۸۱۳۶۲۶۶۲۸۱۳۶۲۶۶۲۸۱۳۶۲۶۶۲۸۱۳۶۲۶۶////۱۱۱۱    ....................................  گلستان  

        ××××        ۸۶۱۰۶۳۲۸۶۱۰۶۳۲۸۶۱۰۶۳۲۸۶۱۰۶۳۲////۲۲۲۲        ۸۲۴۲۵۸۲۴۲۵۸۲۴۲۵۸۲۴۲۵////۷۷۷۷        ۳۱۸۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۸۱۳۱۸۱۸۱۸۱////۸۸۸۸        ××××        ۸۰۲۴۴۸۰۲۴۴۸۰۲۴۴۸۰۲۴۴////۲۲۲۲        ۱۷۲۷۲۵۸۰۱۷۲۷۲۵۸۰۱۷۲۷۲۵۸۰۱۷۲۷۲۵۸۰////۶۶۶۶    .......................................  گيالن  

        ۸۰۵۰۲۸۴۸۰۵۰۲۸۴۸۰۵۰۲۸۴۸۰۵۰۲۸۴////۶۶۶۶        ۱۲۵۷۵۷۵۷۱۲۵۷۵۷۵۷۱۲۵۷۵۷۵۷۱۲۵۷۵۷۵۷////۶۶۶۶        ۹۵۲۶۷۹۵۲۶۷۹۵۲۶۷۹۵۲۶۷////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۵۱۴۳۲۵۱۴۳۲۵۱۴۳۲۵۱۴۳۲////۲۲۲۲        ۲۶۹۶۶۱۰۱۲۶۹۶۶۱۰۱۲۶۹۶۶۱۰۱۲۶۹۶۶۱۰۱////۷۷۷۷    .....................................  لرستان  

        ××××        ۸۲۹۳۲۸۳۸۲۹۳۲۸۳۸۲۹۳۲۸۳۸۲۹۳۲۸۳////۶۶۶۶        ۸۵۳۹۳۸۵۳۹۳۸۵۳۹۳۸۵۳۹۳////۴۴۴۴        ××××        ××××        ۸۶۹۹۲۸۶۹۹۲۸۶۹۹۲۸۶۹۹۲////۶۶۶۶        ۱۸۸۱۵۰۶۰۱۸۸۱۵۰۶۰۱۸۸۱۵۰۶۰۱۸۸۱۵۰۶۰////۹۹۹۹    ..................................  مازندران  

        ××××        ۲۳۵۰۱۲۵۶۲۳۵۰۱۲۵۶۲۳۵۰۱۲۵۶۲۳۵۰۱۲۵۶////۳۳۳۳        ۸۵۱۴۹۸۵۱۴۹۸۵۱۴۹۸۵۱۴۹////۴۴۴۴        ۴۳۹۱۳۰۴۳۴۳۹۱۳۰۴۳۴۳۹۱۳۰۴۳۴۳۹۱۳۰۴۳////۵۵۵۵        ××××        ۷۳۵۵۱۷۳۵۵۱۷۳۵۵۱۷۳۵۵۱////۴۴۴۴        ۳۴۵۸۰۱۵۲۳۴۵۸۰۱۵۲۳۴۵۸۰۱۵۲۳۴۵۸۰۱۵۲////۷۷۷۷    .....................................  مركزي  

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

        ۱۹۱۶۰۲۱۵۱۹۱۶۰۲۱۵۱۹۱۶۰۲۱۵۱۹۱۶۰۲۱۵////۱۱۱۱        ۱۷۵۳۰۳۷۹۱۷۵۳۰۳۷۹۱۷۵۳۰۳۷۹۱۷۵۳۰۳۷۹////۷۷۷۷        ۸۲۱۹۵۸۲۱۹۵۸۲۱۹۵۸۲۱۹۵////۱۱۱۱        ۲۲۵۴۱۷۱۴۲۲۵۴۱۷۱۴۲۲۵۴۱۷۱۴۲۲۵۴۱۷۱۴////۳۳۳۳        ××××        ۷۰۰۰۸۷۰۰۰۸۷۰۰۰۸۷۰۰۰۸////۰۰۰۰        ۱۹۴۹۶۰۰۰۱۹۴۹۶۰۰۰۱۹۴۹۶۰۰۰۱۹۴۹۶۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................  همدان  

        ××××        ۲۲۵۸۷۶۲۸۲۲۵۸۷۶۲۸۲۲۵۸۷۶۲۸۲۲۵۸۷۶۲۸////۹۹۹۹        ۸۱۲۵۴۸۱۲۵۴۸۱۲۵۴۸۱۲۵۴////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۶۷۶۶۲۶۷۶۶۲۶۷۶۶۲۶۷۶۶۲////۸۸۸۸        ۳۶۴۳۵۰۰۰۳۶۴۳۵۰۰۰۳۶۴۳۵۰۰۰۳۶۴۳۵۰۰۰////۰۰۰۰    ............................................  يزد  
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  )ريال(                                                                              1391ز ييپا: هاي دامي ـ متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم از فراورده3

  استان 

  )چرخ نشده(شير 

  كود حيواني  پشم گوسفند
  شير گاوميش   شير گاو  شير گوسفندي

        ۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸////۶۶۶۶        ۹۱۱۲۹۱۱۲۹۱۱۲۹۱۱۲////۴۴۴۴        ۱۷۸۷۰۱۷۸۷۰۱۷۸۷۰۱۷۸۷۰////۶۶۶۶        ۸۹۲۱۸۹۲۱۸۹۲۱۸۹۲۱////۳۳۳۳        ۱۱۹۶۶۱۱۹۶۶۱۱۹۶۶۱۱۹۶۶////۶۶۶۶    ...............................................  كل كشور          

        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۴۴۴۴        ××××        ۲۰۲۳۹۲۰۲۳۹۲۰۲۳۹۲۰۲۳۹////۵۵۵۵        ۸۲۵۱۸۲۵۱۸۲۵۱۸۲۵۱////۴۴۴۴        ××××    ........................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ۲۲۸۱۹۲۲۸۱۹۲۲۸۱۹۲۲۸۱۹////۷۷۷۷        ۷۸۶۷۷۸۶۷۷۸۶۷۷۸۶۷////۳۳۳۳        ××××    .........................................................  آذربايجان غربي  

        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۹۹۹۹        ۲۰۰۹۰۲۰۰۹۰۲۰۰۹۰۲۰۰۹۰////۴۴۴۴        ۱۴۴۹۰۱۴۴۹۰۱۴۴۹۰۱۴۴۹۰////۳۳۳۳        ۷۲۴۰۷۲۴۰۷۲۴۰۷۲۴۰////۹۹۹۹        ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................  اردبيل  

        ۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۹۴۶۲۹۴۶۲۹۴۶۲۹۴۶۲////۹۹۹۹        ۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰////۰۰۰۰    ..........................................................................  اصفهان 

        ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۹۵۱۳۹۵۱۳۹۵۱۳۹۵۱۳////۳۳۳۳        ××××    .................................................................................  البرز

        ۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۹۱۷۷۹۱۷۷۹۱۷۷۹۱۷۷////۳۳۳۳        ××××    .............................................................................  ايالم  

        ۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱////۸۸۸۸        ××××        ××××        ۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰////۰۰۰۰        ××××    ...........................................................................  بوشهر  

        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۱۰۳۰۲۱۰۳۰۲۱۰۳۰۲۱۰۳۰۲////۰۰۰۰        ××××    ...........................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ۸۶۸۹۸۶۸۹۸۶۸۹۸۶۸۹////۸۸۸۸        ××××    ................................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ۹۷۹۹۹۷۹۹۹۷۹۹۹۷۹۹////۴۴۴۴        ××××     .............................................................  خراسان جنوبي

        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴۹۵۳۴////۵۵۵۵        ××××    .............................................................  خراسان رضوي

        ۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۸۸۷۲۸۸۷۲۸۸۷۲۸۸۷۲////۳۳۳۳        ××××    .............................................................  خراسان شمالي

        ۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶////۸۸۸۸        ××××        ۱۳۹۸۲۱۳۹۸۲۱۳۹۸۲۱۳۹۸۲////۶۶۶۶        ۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱////۳۳۳۳        ××××    .....................................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ۹۱۴۸۹۱۴۸۹۱۴۸۹۱۴۸////۱۱۱۱        ××××    ...........................................................................  زنجان  

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۹۹۸۰۹۹۸۰۹۹۸۰۹۹۸۰////۲۲۲۲        ××××    .........................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ××××        ۶۰۷۳۶۰۷۳۶۰۷۳۶۰۷۳////۹۹۹۹        ××××          ................................................  سيستان و بلوچستان  

        ۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۹۳۸۲۹۳۸۲۹۳۸۲۹۳۸۲////۴۴۴۴        ××××    ...........................................................................  فارس  

        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۸۷۵۹۸۷۵۹۸۷۵۹۸۷۵۹////۰۰۰۰        ××××    ...........................................................................  قزوين  

        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۸۸۸۱۸۸۸۱۸۸۸۱۸۸۸۱////۵۵۵۵        ××××    .................................................................................  قم  

        ××××        ××××        ××××        ۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲////۱۱۱۱        ××××    .....................................................................  كردستان  

        ۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۸۳۵۱۸۳۵۱۸۳۵۱۸۳۵۱////۹۹۹۹        ۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱////۱۱۱۱    ..........................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ××××        ۷۳۵۳۷۳۵۳۷۳۵۳۷۳۵۳////۴۴۴۴        ××××    ......................................................................  كرمانشاه  

        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۹۲۴۱۹۲۴۱۹۲۴۱۹۲۴۱////۱۱۱۱        ××××    ...............................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۸۶۳۷۸۶۳۷۸۶۳۷۸۶۳۷////۳۳۳۳        ××××    ........................................................................  گلستان  

        ××××        ۱۹۰۰۰۱۹۰۰۰۱۹۰۰۰۱۹۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۹۱۱۳۱۹۱۱۳۱۹۱۱۳۱۹۱۱۳////۴۴۴۴        ۷۸۳۸۷۸۳۸۷۸۳۸۷۸۳۸////۵۵۵۵        ××××    ...........................................................................  گيالن  

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۷۷۹۵۷۷۹۵۷۷۹۵۷۷۹۵////۲۲۲۲        ××××    .........................................................................  لرستان  

        ××××        ۲۴۴۶۲۴۴۶۲۴۴۶۲۴۴۶////۴۴۴۴        ××××        ۸۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۵////۲۲۲۲        ۱۴۲۴۰۱۴۲۴۰۱۴۲۴۰۱۴۲۴۰////۲۲۲۲    ......................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ۹۲۲۸۹۲۲۸۹۲۲۸۹۲۲۸////۱۱۱۱        ××××    .........................................................................  مركزي  

        ۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۵۲۴۰۵۲۴۰۵۲۴۰۵۲۴۰////۵۵۵۵        ××××     ......................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ۷۳۴۵۷۳۴۵۷۳۴۵۷۳۴۵////۲۲۲۲        ××××    .........................................................................  همدان  

        ۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰////۲۲۲۲        ۷۵۶۶۷۵۶۶۷۵۶۶۷۵۶۶////۲۲۲۲        ××××        ۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲////۰۰۰۰        ××××    ................................................................................  يزد  
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  )ريال(                                                                   1391ز ييپا :ـ متوسط هزينه انواع خدمات ماشيني كشاورزي براي يك هكتار4

  استان 

  ديسك با تراكتور  شخم با تراكتور

  زمين ديم  زمين آبي  باغ  زمين ديم  زمين آبي

        ۲۲۸۵۵۲۲۲۸۵۵۲۲۲۸۵۵۲۲۲۸۵۵۲////۱۱۱۱        ۳۰۷۵۱۹۳۰۷۵۱۹۳۰۷۵۱۹۳۰۷۵۱۹////۴۴۴۴        ۹۶۴۵۳۶۹۶۴۵۳۶۹۶۴۵۳۶۹۶۴۵۳۶////۳۳۳۳        ۴۳۵۷۴۸۴۳۵۷۴۸۴۳۵۷۴۸۴۳۵۷۴۸////۹۹۹۹        ۶۳۱۳۳۹۶۳۱۳۳۹۶۳۱۳۳۹۶۳۱۳۳۹////۰۰۰۰    ........................................................  كل كشور          

        ۴۶۴۹۴۶۴۶۴۹۴۶۴۶۴۹۴۶۴۶۴۹۴۶////۶۶۶۶        ۵۷۶۵۵۸۵۷۶۵۵۸۵۷۶۵۵۸۵۷۶۵۵۸////۳۳۳۳        ××××        ۵۱۸۳۴۵۵۱۸۳۴۵۵۱۸۳۴۵۵۱۸۳۴۵////۴۴۴۴        ۹۷۷۸۹۶۹۷۷۸۹۶۹۷۷۸۹۶۹۷۷۸۹۶////۵۵۵۵    ....................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۷۵۰۶۶۳۷۵۰۶۶۳۷۵۰۶۶۳۷۵۰۶۶////۸۸۸۸        ××××        ۵۵۴۴۸۷۵۵۴۴۸۷۵۵۴۴۸۷۵۵۴۴۸۷////۲۲۲۲        ۸۱۱۲۴۷۸۱۱۲۴۷۸۱۱۲۴۷۸۱۱۲۴۷////۳۳۳۳    .....................................................................  آذربايجان غربي  

        ۲۴۸۰۰۰۲۴۸۰۰۰۲۴۸۰۰۰۲۴۸۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۳۷۴۵۲۵۳۷۴۵۲۵۳۷۴۵۲۵۳۷۴۵////۹۹۹۹        ۱۳۰۷۰۶۵۱۳۰۷۰۶۵۱۳۰۷۰۶۵۱۳۰۷۰۶۵////۲۲۲۲        ۵۵۸۷۵۸۵۵۸۷۵۸۵۵۸۷۵۸۵۵۸۷۵۸////۹۹۹۹        ۵۳۳۲۹۶۵۳۳۲۹۶۵۳۳۲۹۶۵۳۳۲۹۶////۸۸۸۸    ......................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۵۳۷۱۲۳۵۳۷۱۲۳۵۳۷۱۲۳۵۳۷۱۲۳////۷۷۷۷        ××××        ××××        ۹۷۱۰۷۴۹۷۱۰۷۴۹۷۱۰۷۴۹۷۱۰۷۴////۰۰۰۰    ......................................................................................  اصفهان 
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  استان 

  شخم با تيلر  شخم و ديسك با تراكتور
درو و خرمنكوبي 
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        ۱۳۳۶۴۰۱۱۳۳۶۴۰۱۱۳۳۶۴۰۱۱۳۳۶۴۰۱////۶۶۶۶        ××××        ××××        ××××        ۹۱۲۵۹۶۹۱۲۵۹۶۹۱۲۵۹۶۹۱۲۵۹۶////۴۴۴۴    ..................................................................................  كرمانشاه  

        ۱۸۱۵۹۸۴۱۸۱۵۹۸۴۱۸۱۵۹۸۴۱۸۱۵۹۸۴////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××    ...........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ۸۸۸۲۴۸۸۸۸۲۴۸۸۸۸۲۴۸۸۸۸۲۴۸////۳۳۳۳        ××××        ××××        ۶۷۳۳۵۰۶۷۳۳۵۰۶۷۳۳۵۰۶۷۳۳۵۰////۶۶۶۶        ۱۰۷۵۴۳۸۱۰۷۵۴۳۸۱۰۷۵۴۳۸۱۰۷۵۴۳۸////۶۶۶۶    ....................................................................................  گلستان  

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

        ۶۲۷۵۸۶۶۲۷۵۸۶۶۲۷۵۸۶۶۲۷۵۸۶////۲۲۲۲        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  لرستان  

        ۲۰۷۹۹۶۷۲۰۷۹۹۶۷۲۰۷۹۹۶۷۲۰۷۹۹۶۷////۲۲۲۲        ××××        ××××        ۱۲۲۲۲۹۷۱۲۲۲۲۹۷۱۲۲۲۲۹۷۱۲۲۲۲۹۷////۰۰۰۰        ××××    ..................................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۲۸۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰////۰۰۰۰    .....................................................................................  مركزي  

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

        ۶۳۱۴۰۳۶۳۱۴۰۳۶۳۱۴۰۳۶۳۱۴۰۳////۵۵۵۵        ××××        ××××        ××××        ××××    .....................................................................................  همدان  

        ۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۳۱۲۵۰۲۵۳۱۲۵۰۲۵۳۱۲۵۰۲۵۳۱۲۵۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××    ............................................................................................  يزد  
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  استان 

  كارگر نشاكار  دروگر غالت  چين كارگر ميوه

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۱۰۸۷۳۲۱۰۸۷۳۲۱۰۸۷۳۲۱۰۸۷۳////۹۹۹۹        ۳۰۶۵۹۲۳۰۶۵۹۲۳۰۶۵۹۲۳۰۶۵۹۲////۷۷۷۷        ۱۷۸۶۳۲۱۷۸۶۳۲۱۷۸۶۳۲۱۷۸۶۳۲////۹۹۹۹        ۲۹۲۲۵۱۲۹۲۲۵۱۲۹۲۲۵۱۲۹۲۲۵۱////۷۷۷۷    ..........................................  كل كشور          

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۶۲۵۴۷۲۶۲۵۴۷۲۶۲۵۴۷۲۶۲۵۴۷////۴۴۴۴        ۳۲۵۵۹۵۳۲۵۵۹۵۳۲۵۵۹۵۳۲۵۵۹۵////۰۰۰۰    ..................................................  آذربايجان شرقي  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۲۹۵۱۸۲۲۹۵۱۸۲۲۹۵۱۸۲۲۹۵۱۸////۴۴۴۴        ۲۵۰۴۷۰۲۵۰۴۷۰۲۵۰۴۷۰۲۵۰۴۷۰////۸۸۸۸    ...................................................  آذربايجان غربي  

        ××××        ××××        ××××        ۴۱۴۴۰۶۴۱۴۴۰۶۴۱۴۴۰۶۴۱۴۴۰۶////۸۸۸۸        ××××        ××××    ....................................................................  اردبيل  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸۲۲۱۵۲۸////۱۱۱۱        ۲۶۰۰۸۲۲۶۰۰۸۲۲۶۰۰۸۲۲۶۰۰۸۲////۹۹۹۹    ....................................................................  اصفهان 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۹۶۰۵۲۲۹۶۰۵۲۲۹۶۰۵۲۲۹۶۰۵۲////۶۶۶۶    ...........................................................................  البرز

        ××××        ××××        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    .......................................................................  ايالم  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۱۲۵۱۵۲۱۲۵۱۵۲۱۲۵۱۵۲۱۲۵۱۵////۲۲۲۲        ۳۶۴۵۹۵۳۶۴۵۹۵۳۶۴۵۹۵۳۶۴۵۹۵////۴۴۴۴    .....................................................................  بوشهر  

        ××××        ××××        ۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۱۸۰۱۱۸۱۸۰۱۱۸۱۸۰۱۱۸۱۸۰۱////۸۸۸۸        ۳۰۷۲۰۳۳۰۷۲۰۳۳۰۷۲۰۳۳۰۷۲۰۳////۳۳۳۳    .....................................................................  تهران  

        ××××        ××××        ××××        ۲۹۵۷۸۹۲۹۵۷۸۹۲۹۵۷۸۹۲۹۵۷۸۹////۵۵۵۵        ××××        ۲۷۸۶۶۱۲۷۸۶۶۱۲۷۸۶۶۱۲۷۸۶۶۱////۴۴۴۴    ..........................................  چهارمحال و بختياري 

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۱۲۳۸۷۱۱۲۳۸۷۱۱۲۳۸۷۱۱۲۳۸۷////۰۰۰۰        ۱۵۹۸۸۹۱۵۹۸۸۹۱۵۹۸۸۹۱۵۹۸۸۹////۳۳۳۳     .......................................................  خراسان جنوبي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۳۲۸۱۷۱۳۲۸۱۷۱۳۲۸۱۷۱۳۲۸۱۷////۸۸۸۸        ۲۰۵۰۶۰۲۰۵۰۶۰۲۰۵۰۶۰۲۰۵۰۶۰////۷۷۷۷    .......................................................  خراسان رضوي

        ××××        ××××        ××××        ۲۰۷۸۳۱۲۰۷۸۳۱۲۰۷۸۳۱۲۰۷۸۳۱////۳۳۳۳        ۱۵۵۶۰۴۱۵۵۶۰۴۱۵۵۶۰۴۱۵۵۶۰۴////۶۶۶۶        ۲۴۱۴۱۸۲۴۱۴۱۸۲۴۱۴۱۸۲۴۱۴۱۸////۴۴۴۴    .......................................................  خراسان شمالي

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۵۱۱۴۴۱۵۱۱۴۴۱۵۱۱۴۴۱۵۱۱۴۴////۰۰۰۰        ۱۹۶۳۷۷۱۹۶۳۷۷۱۹۶۳۷۷۱۹۶۳۷۷////۶۶۶۶    ...............................................................  خوزستان  

        ××××        ××××        ××××        ۳۴۰۵۵۵۳۴۰۵۵۵۳۴۰۵۵۵۳۴۰۵۵۵////۶۶۶۶        ××××        ۳۵۷۴۵۳۳۵۷۴۵۳۳۵۷۴۵۳۳۵۷۴۵۳////۶۶۶۶    .....................................................................  زنجان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۷۹۷۸۹۱۷۹۷۸۹۱۷۹۷۸۹۱۷۹۷۸۹////۷۷۷۷        ۲۶۳۵۱۴۲۶۳۵۱۴۲۶۳۵۱۴۲۶۳۵۱۴////۹۹۹۹    ...................................................................  سمنان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۷۲۹۰۷۱۷۲۹۰۷۱۷۲۹۰۷۱۷۲۹۰۷////۹۹۹۹          ..........................................  سيستان و بلوچستان  

        ××××        ××××        ××××        ۴۶۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸////۵۵۵۵        ۱۸۶۶۸۰۱۸۶۶۸۰۱۸۶۶۸۰۱۸۶۶۸۰////۰۰۰۰        ۲۶۴۸۲۰۲۶۴۸۲۰۲۶۴۸۲۰۲۶۴۸۲۰////۱۱۱۱    .....................................................................  فارس  

        ××××        ××××        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۱۲۳۰۷۳۱۲۳۰۷۳۱۲۳۰۷۳۱۲۳۰۷////۳۳۳۳        ۳۲۲۳۲۶۳۲۲۳۲۶۳۲۲۳۲۶۳۲۲۳۲۶////۱۱۱۱    .....................................................................  قزوين  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۹۵۸۷۴۱۹۵۸۷۴۱۹۵۸۷۴۱۹۵۸۷۴////۵۵۵۵        ۴۴۵۹۳۵۴۴۵۹۳۵۴۴۵۹۳۵۴۴۵۹۳۵////۰۰۰۰    ...........................................................................  قم  

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

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۱۶۲۴۱۷۱۶۲۴۱۷۱۶۲۴۱۷۱۶۲۴۱۷////۵۵۵۵        ۱۹۰۸۶۳۱۹۰۸۶۳۱۹۰۸۶۳۱۹۰۸۶۳////۱۱۱۱    ....................................................................  كرمان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۲۳۱۲۴۲۲۳۱۲۴۲۲۳۱۲۴۲۲۳۱۲۴////۹۹۹۹        ۲۳۴۲۸۸۲۳۴۲۸۸۲۳۴۲۸۸۲۳۴۲۸۸////۰۰۰۰    ................................................................  كرمانشاه  

        ××××        ××××        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰    .........................................  كهگيلويه و بويراحمد  

        ××××        ××××        ۱۲۵۵۱۳۱۲۵۵۱۳۱۲۵۵۱۳۱۲۵۵۱۳////۰۰۰۰        ۲۱۱۳۱۱۲۱۱۳۱۱۲۱۱۳۱۱۲۱۱۳۱۱////۳۳۳۳        ۱۲۸۹۴۰۱۲۸۹۴۰۱۲۸۹۴۰۱۲۸۹۴۰////۱۱۱۱        ۱۷۰۳۶۳۱۷۰۳۶۳۱۷۰۳۶۳۱۷۰۳۶۳////۶۶۶۶    ..................................................................  گلستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۲۰۲۹۹۲۲۰۲۹۹۲۲۰۲۹۹۲۲۰۲۹۹////۰۰۰۰        ۳۲۵۴۶۴۳۲۵۴۶۴۳۲۵۴۶۴۳۲۵۴۶۴////۰۰۰۰    .....................................................................  گيالن  

        ××××        ××××        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲۱۸۵۸۷۲////۶۶۶۶        ۲۲۵۰۷۷۲۲۵۰۷۷۲۲۵۰۷۷۲۲۵۰۷۷////۴۴۴۴    ...................................................................  لرستان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۱۱۹۵۲۲۱۱۹۵۲۲۱۱۹۵۲۲۱۱۹۵۲////۴۴۴۴        ۲۵۷۱۰۱۲۵۷۱۰۱۲۵۷۱۰۱۲۵۷۱۰۱////۳۳۳۳    ................................................................  مازندران  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۸۶۶۲۳۲۸۶۶۲۳۲۸۶۶۲۳۲۸۶۶۲۳////۴۴۴۴    ...................................................................  مركزي  

        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۱۵۰۳۱۳۱۵۰۳۱۳۱۵۰۳۱۳۱۵۰۳۱۳////۳۳۳۳     ................................................................  هرمزگان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۵۰۹۳۵۲۵۰۹۳۵۲۵۰۹۳۵۲۵۰۹۳۵////۹۹۹۹        ۲۹۸۴۰۲۲۹۸۴۰۲۲۹۸۴۰۲۲۹۸۴۰۲////۱۱۱۱    ...................................................................  همدان  

        ××××        ××××        ××××        ××××        ۲۲۳۸۸۸۲۲۳۸۸۸۲۲۳۸۸۸۲۲۳۸۸۸////۹۹۹۹        ۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴////۱۱۱۱    ..........................................................................  يزد  
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  استان 

  كار كار و تنك كارگر وجين
كارگر نهركش و 

  )مرد(مرزبند 

  )مرد(زن  كارگر بيل

  باغ  زمين زراعي  زن  مرد

        ۲۸۹۱۳۴۲۸۹۱۳۴۲۸۹۱۳۴۲۸۹۱۳۴////۷۷۷۷        ۲۴۳۶۳۹۲۴۳۶۳۹۲۴۳۶۳۹۲۴۳۶۳۹////۰۰۰۰        ۲۶۴۲۸۳۲۶۴۲۸۳۲۶۴۲۸۳۲۶۴۲۸۳////۰۰۰۰        ۱۶۷۹۱۴۱۶۷۹۱۴۱۶۷۹۱۴۱۶۷۹۱۴////۹۹۹۹        ۲۴۷۰۰۷۲۴۷۰۰۷۲۴۷۰۰۷۲۴۷۰۰۷////۹۹۹۹    ...............................................................  كل كشور          

        ××××        ۳۲۴۱۰۶۳۲۴۱۰۶۳۲۴۱۰۶۳۲۴۱۰۶////۲۲۲۲        ۳۰۰۳۴۷۳۰۰۳۴۷۳۰۰۳۴۷۳۰۰۳۴۷////۲۲۲۲        ××××        ۲۷۳۳۳۳۲۷۳۳۳۳۲۷۳۳۳۳۲۷۳۳۳۳////۳۳۳۳    ...........................................................................  آذربايجان شرقي  

        ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××        ××××        ××××    ............................................................................  آذربايجان غربي  

        ۲۸۳۴۹۵۲۸۳۴۹۵۲۸۳۴۹۵۲۸۳۴۹۵////۱۱۱۱        ××××        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  اردبيل  

        ××××        ۴۰۹۰۳۱۴۰۹۰۳۱۴۰۹۰۳۱۴۰۹۰۳۱////۴۴۴۴        ××××        ××××        ××××    .............................................................................................  اصفهان 

        ۳۴۱۶۹۲۳۴۱۶۹۲۳۴۱۶۹۲۳۴۱۶۹۲////۹۹۹۹        ××××        ××××        ۲۶۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰////۰۰۰۰    ....................................................................................................  البرز

        ××××        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰////۰۰۰۰        ××××        ××××    ................................................................................................  ايالم  
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