
 گزيدة متوسط قيمت فروش محصوالت و هزينة خدمات کشاورزي  

 9911 پاييز
 
 


 محصوالت کشاورزي  -الف

 

 غالت -9

 ايذرت دانه -9-9

ريا   با خوزسطتا  ريا  بوده اسطت كه اسطتا   در كل كشطور  9911پاييز سطا  اي در قيمت فروش يك كيلوگرم ذرت دانهمتوسط  

نسبت به فصل  11پاييز سا  اند. قيمت فروش اين محصو  در ريا  كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته با  ايالم استا  بيشترين و

 .ه استدرصد افزايش داشت99419به ميزا   19مشابه سا  

 

 برنج -2-9

سا   ستا   قيمت فروش يك كيلوگرم برنج در كل كشور متوس   9911در فصل پاييز  ست. ا شمالی ريا  بوده ا سا   ريا  با خرا

ستا   شترين و ا شته ريا  كمترين قيمت با  فارسبي سا  اند. قيمت فروش فروش را دا شابه  صل م سبت به ف صو  ن به ميزا   19اين مح

 .ه استتيافرصد افزايش د 9914

 

 شلتوك -9-9

سا   س   9911در پاييز  شورقيمت فروش يك كيلوگرم متو ستا  شلتوك در كل ك ست. ا  با  كهکيلويه و بوير احمد ريا  بوده ا

ستا   شته با  خوزستا ريا  بيشترين و ا اند. قيمت فروش اين محصو  نسبت به فصل مشابه ريا  كمترين قيمت فروش را در كل كشور دا

 داشته است. افزايش درصد 2.16معاد   19سا  

 

 

 اتحبوب -2

 لوبيا قرمز -9-2

س   سا  قيمت فروش يك كيلوگرم لوبيا قرمز در متو شور 9911پاييز  ستا   .99198 در كل ك ست كه ا شاهريا  بوده ا ريا   664429با  كرمان

ستا   شترين و ا شته 989999همدا  با بي شور دا سبت به ريا  كمترين قيمت فروش را در كل ك صو  ن  قبلسا   پاييزاند. قيمت فروش اين مح

 .می دهد نشا  درصد افزايش96612 معاد 

  

 لوبيا چيتي -2-2

س   9911در پاييز  شور به رقممتو ستا ريا   699692 قيمت فروش يك كيلوگرم لوبيا چيتی در كل ك سيد كه ا   699999با  آذربايجا  غربی ر

ريا  كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته است. قيمت فروش اين محصو  نسبت به پاييز سا   9.9992با  اصفها ريا  بيشترين و استا  

 ه است. افزايش داشتدرصد  96919معاد   19

 

 



 

 هاي روغنيدانه -9

 کنجد -9-9

ريا  بيشترين و  496..4با  گلستا ريا  بوده است. استا   622.89در كل كشور  كنجدقيمت فروش يك كيلوگرم متوس   9911در پاييز سا  

ستا   شته 999929با  كرما ا شور را دا صو  در پاييز ريا  كمترين قيمت فروش در كل ك شابه  9911اند. قيمت فروش اين مح صل م سبت به ف ن

 ته است. ياف شافزايدرصد  8616معاد   19سا  

 

 زيتون -2-9

سا   س   9911در پاييز  شور زيتو قيمت فروش يك كيلوگرم متو ستا   .99999 در كل ك ست. ا شترين و  .96496با  زنجا ريا  بوده ا ريا  بي

ستا   شته 49999با  كهگيلويه و بويراحمدا شور را دا صو  در پاييز ريا  كمترين قيمت فروش در كل ك سبت به  9911اند. قيمت فروش اين مح ن

 ش داشته است. افزايدرصد  .91. معاد  قبلفصل مشابه سا  

 

 

 محصوالت ليفي -4

 (وش)پنبه  -9-4

ريا  بيشترين  989999با  فارسبوده است. استا  ريا   999628 در كل كشور پنبه )وش(قيمت فروش يك كيلوگرم متوس   9911در پاييز سا  

ستا   شته 9989.با  سمنا و ا سا  ريا  كمترين قيمت فروش در كل كشور را دا شابه  سبت به فصل م   معاد  19اند. قيمت فروش اين محصو  ن

 .  نشا  ميدهد شافزايدرصد  611.

 

 

 محصوالت جاليزي -5

 هندوانه  -9-5

ريا  بيشترين و  68999هرمزگا  با بوده است. استا   ريا  91918 قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشورمتوس   9911در پاييز سا  

ستا  شته 99694با  مركزي ا شور دا سا  ريا  كمترين قيمت فروش را در كل ك شابه  صل م سبت به ف صو  ن   معاد  19اند. قيمت فروش اين مح

 داشته است.  افزايش درصد .811

 

 خربزه -2-5

 زنجا ريا  بيشترين و استا   94.48قزوين با  ريا  بوده است. استا  69969 در فصل مورد بررسی قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور

 معاد  19نسبت به فصل مشابه سا   11اند. قيمت فروش اين محصو  در پاييز سا  ريا  كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 98941با 

  ه است.داشت كاهشدرصد 96912

 

 خيار -9-5

ريا  بيشترين  19996با  شمالیخراسا  ريا  بوده است. استا   49.99 فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشورقيمت متوس   9911در پاييز سا  

ي درصد 9819ش افزاي  19اند. قيمت فروش خيار نسبت به پاييز ريا  كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 6.994با  خوزستا و استا  

 . ه استتداش

 

 



  جاتسبزي -6

 زمينيسيب -9-6

ريا  بيشترين و  41481با  كرما ريا  بوده است. استا   69899 زمينی در كل كشورقيمت فروش يك كيلوگرم سيبمتوس   9911در پاييز سا  

ستا   شته 929.8با  آذربايجا  غربیا شور دا سا  ريا  كمترين قيمت فروش را در كل ك صو  در پاييز  سبت به  9911اند. قيمت فروش اين مح ن

 داشته است.  افزايشدرصد 9111 معاد  19سا  

 

 فرنگيگوجه -2-6

با  اصططفها ريا  بوده اسططت. باريرين قيمت فروش را اسططتا   91992 فرنگی در كل كشططورقيمت فروش يك كيلوگرم گوجه 9911در پاييز سططا  

نسبت به  9911اند. قيمت فروش اين محصو  در پاييز سا  ريا  داشته 1921با  خراسا  شمالیيرين قيمت فروش را استا  ريا  و پايين 9914.

 ته است. ياف افزايشدرصد  4912معاد   19فصل مشابه سا  

 

 بادمجان -9-6

 ريا  باريرين و استا  919.6با  يزد ريا  بوده است. استا  98966قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجا  در كل كشور متوس   9911در پاييز سا  

شتهريا  پايين 9919با  هرمزگا  شور دا سا  يرين قيمت فروش را در كل ك سبت به پاييز  صو  ن صد 6612 معاد  19اند. قيمت فروش اين مح در

 داشته است.  افزايش

 

 پياز -4-6

ريا  باريرين  49248با  آذربايجا  غربیريا   بوده است. استا   99.99قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور متوس  در فصل مورد بررسی 

نسبت به  9911اند. قيمت فروش اين محصو  در پاييز يرين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريا  پايين 69999با  همدا قيمت فروش و استا  

 .  نشا  می دهدش افزايدرصد 99416معاد   19فصل مشابه سا  

 

 

   ايمحصوالت علوفه -7

 يونجه -9-7

سا   صل پاييز  س   9911در ف شور متو ستا   64196قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل ك ست. ا شترين و  99429با  قمريا  بوده ا ريا  بي

ستا   ستا ا ستا  و بلوچ شته .9492با  سي شور را دا سا  ريا  كمترين قيمت فروش در كل ك سبت به پاييز  صو  ن  19اند. قيمت فروش اين مح

  ش داشته است.افزايدرصد 6919معاد  

 

 ايذرت علوفه -2-7

ريا  بيشترين و  2168با  همدا ريا  بوده است. استا   4298اي در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم ذرت علوفهمتوس   9911در پاييز سا  

ستا   شته 6.99با  كرما ا سبت به فصل مشابه سا   9911اند. قيمت فروش اين محصو  در پاييز ريا  كمترين قيمت فروش در كل كشور را دا ن

 ته است. يافش افزايدرصد 4911معاد   19

 

 

 

 

 



 دارهاي هستهميوه -8

 انار -9-8

ستا   84996 قيمت فروش يك كيلوگرم انار در كل كشورمتوس   9911در پاييز سا   ستا   ريا  96419با  كرما ريا  بوده است. ا بيشترين و ا

درصد 2212افزايشی معاد    19اند. قيمت فروش انار نسبت به فصل مشابه سا  ريا  كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 61298با  گيال 

 ه است.داشت

 

 

  دارهاي دانهميوه -1

 درختي سيب -9-1

 قمريا  و استا  999999يزد با ريا  بوده است. استا   4.844در كل كشور  9911درختی در پاييز سا  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب متوس  

شتهدر كل كشور را يرين قيمت فروش ريا  به يرييب باريرين و پايين 94162با  سا  دا سبت به فصل  11اند. قيمت فروش اين محصو  در پاييز  ن

 .  نشا  می دهد افزايشدرصد  918.معاد   19مشابه سا  

 

 انگور -2-1

سا   ستا   .4.22قيمت فروش يك كيلوگرم انگور در كل كشور متوس   9911در پاييز  ست. ا ستا  2.199البرز با ريا  بوده ا  ريا  بيشترين و ا

درصططد  8919معاد   19اند. قيمت فروش اين محصططو  نسططبت به پاييز سططا  ريا  كمترين قيمت فروش را در كل كشططور داشططته 69944فارس با 

 داشته است.  شافزاي

 

 

 مرکبات -91

 پرتقال -9-91

سا   س   9911در پاييز  شور  پريقا قيمت فروش يك كيلوگرم متو ستا   82989در كل ك ست. ا شترين و  16482فارس با ريا  بوده ا ريا  بي

نسبت به فصل مشابه سا   11اند. قيمت فروش اين محصو  در پاييز در كل كشور داشته را ريا  كمترين قيمت فروش .4.11با  خوزستا استا  

 داشته است.  شافزايدرصد  62418 قبل

 

 نارنگي -2-91

سا   س   9911در پاييز  شور  نارنگیقيمت فروش يك كيلوگرم متو ستا   48981در كل ك ست. ا شترين و  899..با  فارسريا  بوده ا ريا  بي

ستا   شته 48299با  مازندرا ا شور را دا صو  در پاييز ريا  كمترين قيمت فروش در كل ك شابه  9911اند. قيمت فروش اين مح صل م سبت به ف ن

   .  نشا  می دهد افزايشدرصد  94818معاد   19سا  

 

 

 

 

 

 

 



 هاي داميدام و فراورده -ب 

 دام  -9

 پرواري زنده گوسفند و بره -9-9

صورت زنده در كل كشور قيمت فروش يكمتوس  در فصل مورد بررسی  ست.  44.994 كيلوگرم گوسفند و بره به  ستا  ريا  بوده ا با  هرمزگا ا

ستا  و ريا  باريرين  2998.. سا  شمالیا شتهريا  پايين .49499با  خرا در  اين محصو اند. قيمت فروش يرين قيمت فروش را در كل كشور دا

 ته است. ياف افزايشدرصد 9119ه ميزا  ب قبلنسبت به فصل مشابه سا   11فصل پاييز 

 

 گاو کمتر از دو سال پرواري -2-9

سا   س   9911در پاييز  شور متو صورت زنده در كل ك سا  پرواري به  ستا  922944قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو  ست. ا ريا  بوده ا

اند. قيمت فروش اين محصططو  ريا  كمترين قيمت فروش را در كل كشططور داشططته 699949با  البرز ريا  بيشططترين و اسططتا  822969با  هرمزگا 

 داشته است.  افزايشدرصد 9.19معاد   19نسبت به پاييز 

 

 

 فرآورده هاي دامي -2

 شير گوسفند )چرخ نكرده( -9-2

پاييز ريا  بوده است كه نسبت به  21869قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نکرده در كل كشور متوس   9911در پاييز سا  

يرين قيمت فروش ريا  پايين 99999با  بوشهرريا  باريرين و استا   .99616با  كرما ه است. استا  درصد داشت 2212معاد  افزايشی  19سا  

 اند. را در كل كشور داشته

 

 شير گاو )چرخ نكرده( -2-2

سا   شير گاو در كل كشورقيمت فروش يك متوس   9911در پاييز  سبت به فصل مشابه سا   99..9 كيلوگرم  ست كه ن  شافزاي 19ريا  بوده ا

يرين قيمت فروش را در كل كشور ريا  پايين 64142آذربايجا  غربی با ريا  باريرين و استا   81292ه است. استا  بوشهر با داشت يدرصد.261

 اند.داشته

 

 

 خدمات کشاورزي  -ج 
 

 خدمات ماشيني -9

 شخم زمين زراعي آبي با تراکتور -9-9

با  يزدريا  بوده است. استا   9168418بار شخم يك هکتار زمين زراعی آبی با يراكتور در كل كشور يك هزينهمتوس   9911در پاييز سا  

اند. انجام اين خدمت را در كل كشور داشته ينهريا  به يرييب بيشترين و كمترين هز .912616با  سيستا  و بلوچستا ريا  و استا   919.1.9

 ته است. يافدرصد افزايش  2419معاد   19انجام اين خدمت نسبت به فصل مشابه سا   هزينه

 

 شخم زمين زراعي ديم با تراکتور  -2-9

با  مازندرا  ريا  بوده است. استا  6199999بار شخم يك هکتار زمين زراعی ديم با يراكتور در كل كشور يك هزينهمتوس  در فصل مورد بررسی 

اين  اند. هزينهانجام اين خدمت را در كل كشططور داشططته ريا  به يرييب بيشططترين و كمترين هزينه 99.9492با  بوشططهرريا  و اسططتا   9994994

 درصد افزايش داشته است. 2619معاد   19خدمت نسبت به فصل مشابه سا  



 ديسك زمين آبي با تراکتور -9-9

ريا  بوده اسططت. اسططتا   9989949بار ديسططك يك هکتار زمين زراعی آبی با يراكتور در كل كشططور يك هزينهمتوسطط   9911در پاييز سططا  

ستا  ريا  و  2826899مازندرا  شته 9996999با  بوشهرا شترين و كمترين هزينه اين خدمت را در كل كشور دا اند. هزينه انجام ريا  به يرييب بي

 .  نشا  می دهددرصد افزايش 2619معاد   قبلاين خدمت نسبت به فصل مشابه سا  

 

 ديسك زمين ديم با تراکتور -4-9

با مازندرا  ريا  بوده اسططت. اسططتا  9461999بار ديسططك يك هکتار زمين زراعی ديم با يراكتور در كل كشططور در فصططل مورد بررسططی هزينه يك

ستا   2999996 شترين و كمترين هزينه9.19.8با  مركزيريا  و ا شته ريا  به يرييب بي  انجام اين اند. هزينهانجام اين خدمت را در كل كشور دا

 درصد افزايش داشته است.  99819معاد   19خدمت نسبت به فصل مشابه سا  

  

 

 خدمات نيروي انساني -2

 چين )مرد( کارگر ميوه -9-2

ريا   6949999با زنجاند ريا  بوده است. استا   99199.9چين مرد در كل كشور يك نفر كارگر ميوه دستمزد روزانهمتوس   9911در پاييز سا  

ستا   سا  جنوبیو ا شتهريا  به يرييب باريرين و پايين 988999با  خرا شور دا ستمزد را در كل ك سطح د سبت به يرين  ستمزد ن سطح اين د اند. 

 ش داشته است. افزايدرصد  2214معاد   19فصل مشابه سا  

 

 چين )زن(کارگر ميوه -2-2

سی  صل مورد برر س  در ف ستمزد روزانهمتو شور يك نفر كارگر ميوه د ستا   ريا  99.8821چين ز  در كل ك ست. ا و  9889919با  قزوينبوده ا

اند. سطح اين دستمزد نسبت به فصل مشابه يرين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهريا  به يرييب باريرين و پايين 229444با  گلستا استا  

 ته است. يافش افزايدرصد 2411معاد   19سا  

 

 دروگر غالت )مرد( -9-2

با  اصططفها ريا  بوده اسططت. اسططتا   94.8896دسططتمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشططور متوسطط   9911در پاييز سططا  

اند. سطططح اين يرين سطططح دسططتمزد را در كل كشططور داشططتهريا  به يرييب باريرين و پايين .91.61خراسططا  جنوبی با ريا  و اسططتا  6926912

 .افزايش نشا  می دهددرصد   8919معاد   19دستمزد نسبت به فصل مشابه سا  

 

 رد(کار )مکار و تنكکارگر وجين -4-2

 9199829با  قم ريا  بوده است. استا  96.9198كار مرد در كل كشور كار و ينكيك نفر كارگر وجين دستمزد روزانهمتوس   9911در پاييز سا 

ل اند. سطح اين دستمزد نسبت به فصيرين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهريا  به يرييب باريرين و پايين 2.4199با  خوزستا ريا  و استا  

 ش داشته است. افزايدرصد  4619ل قبمشابه سا  

 

 کار )زن(کار و تنكکارگر وجين -5-2

سی  صل مورد برر س  در ف ستمزد روزانهمتو شور كار و ينكيك نفر كارگر وجين د ستا  ريا   999999كار ز  در كل ك ست. ا صفها بوده ا با  ا

ستا   9899999 ستا  با ريا  و ا شتهريا  به يرييب باريرين و پايين 299498گل شور دا ستمزد را در كل ك سطح د ستمزد يرين  سطح اين د اند. 

 ته است.يافش افزايدرصد 4919معاد   19نسبت به فصل پاييز سا  

 



 9جدول شماره 

 9911متوسط ودرصد تغيير قيمت محصوالت کشاورزي در پاييز 

درصد تغييرات  کل 

 11کشور در پاييز 

 18نسبت به پاييز 

 متوسط قيمت  باالترين قيمت  پايين ترين قيمت 

 اقالم منتخب کشاورزي

 9918 9911 استان قيمت استان قيمت

  ايالم  خوزستان    ذرت دانه اي

   خوزستان  کهگيلويه وبويراحمد   شلتوك

   فارس  خراسان شمالي   برنج

   آذربايجان غربي  کرمان   سيب زميني

   همدان  کرمانشاه   لوبيا قرمز

   اصفهان  آذربايجان غربي   لوبيا چيتي

   همدان  آذربايجان غربي   پياز

   خراسان شمالي  اصفهان   گوجه فرنگي

   هرمزگان  يزد   بادمجان

   خوزستان  فارس   پرتقال

   مازندران  فارس   نارنگي

   فارس  البرز   انگور

   زنجان  قزوين   خربزه

   مرکزي  هرمزگان   هندوانه

   خوزستان  خراسان شمالي   خيار

   قم  يزد   سيب

   گيالن  کرمان   انار

9221 921111 998481 سمنان  997628 آذربايجان غربي  آفتابگردان روغني

   کرمان  گلستان   کنجد

   کهگيلويه وبويراحمد  زنجان   زيتون

   سيستان وبلوچستان  قم   يونجه

   کرمان  همدان   ذرت علوفه اي

   سمنان  فارس   پنبه

   البرز  هرمزگان   گاو کمتر از دوسال پرواري

   خراسان شمالي  هرمزگان   گوسفند پرواري

   بوشهر  کرمان   شير گوسفند

   آذربايجان غربي  بوشهر   شير گاو

 
 
 

 

 

 



 2شماره  جدول

 9911متوسط ودرصد تغيير قيمت هزينه خدمات کشاورزي در پاييز 

درصد تغييرات  کل 

 11کشور در پاييز 

 18نسبت به پاييز 

 متوسط قيمت  باالترين قيمت  ترين قيمت پايين

 اقالم منتخب کشاورزي

 9918 9911 استان قيمت استان قيمت

 
سيستا  

 وبلوچستا 
  يزد 

شخم زمين زراعي آبي با تراکتور
   بوشهر  مازندرا   شخم زمين زراعي ديم با تراکتور
   بوشهر  مازندرا   ديسك زمين آبي با تراکتور
   مركزي  مازندرا   ديسك زمين ديم با تراکتور

 
خراسا  

 جنوبی
  زنجا  

کارگر ميوه چين مرد
   گلستا   قزوين   کارگر ميوه چين زن

 
خراسا  

 جنوبی
  اصفها  

دروگر غالت مرد
   خوزستا   قم  تنك کار مردکارگر وجين کار و
   گلستا   اصفها   کارگر وجين کار و تنك کار زن

 

 

 


