
   خدمات کشاورزي ۀمحصوالت و هزین فروش قیمتمتوسط گزیدة 
 1400بهار 

 
 

 الف ـ محصوالت کشاورزي 
 غالت -1
 گندم )1-1

ستان  50447قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور  1400در فصل بهار  ست. ا سان رضويریال بوده ا  56633با  خرا
ــریال ب ــتان یش ــته 46935با  کرمانترین و اس ــور داش اند. قیمت فروش به دولت این ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کش

ریال  50189هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم ریال بوده اســت که در نتیجه متوســط قیمت 50159محصــول در کل کشــور 
  ه است.داشتدرصد  101,5 معادلافزایشی  99نسبت به بهار رسیده است. قیمت فروش این محصول 

 
 جو) 2-1

صل بهار  شور  1400در ف ستان  57859معادل قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل ک ست. ا با  چهارمحال و بختیاريریال بوده ا
  این محصــول. قیمت فروش ندا فروش را داشــته ریال کمترین قیمت 24117با  هرمزگانو اســتان قیمت ریال بیشــترین  68636
  ه است.تداش شافزای مشابه سال قبلفصل  نسبت بهدرصد  186,9معادل 

 
 

 اتـ حبوب2
 نخود) 1-2

ــل بهار  ــور 1400قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فص ــت 122216 در کل کش ــتان . ریال بوده اس ریال  320625با  فارساس
ستان  شترین و ا ستانبی شته ریال 71004با  گل شور دا سبت بهکمترین قیمت فروش را در کل ک صول ن  اند. قیمت فروش این مح

 داشته است. افزایشدرصد  73,3عادل قبل م سال فصل مشابه
 

 عدس) 2-2
ـــال در ـــه ماهه اول س ـــور به رقم  1400 س ـــید که  238722قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کش با  مرکزيریال رس

ستان 300000 شترین و ا ضويریال بی سان ر شته ا 176078با  خرا شور دا . قیمت فروش ندریال کمترین قیمت فروش را در کل ک
 ه است. داشتدرصد  107,9 افزایشی معادل 99بهار این محصول نسبت به 

 
 

 ـ محصوالت جالیزي3
 هندوانه )1-3

ترین و االریال ب 29736با  یزدریال بوده است. استان  21067 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 1400در فصل بهار 
 الس فصل مشابه اند. قیمت فروش این محصول نسبت بهریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 15277با  کرماناستان 

 .  دهد ینشان م افزایشدرصد  16,9 قبل



 خربزه) 2-3
ریال بیشترین  60810با  فارس ریال بوده است. استان 36661قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور  1400بهار سال در 

ار بهاند. قیمت فروش این محصول نسبت به ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 31877 سیستان بلوچستانو استان 
 ه است. داشتافزایش درصد  23,9معادل  99

 
 خیار) 3-3

 112222با  آذربایجان غربیاستان  که ریال رسید 39652قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم  1400 سال بهاردر 
 بهاراند. قیمت فروش خیار نسبت به ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 24057خوزستان با ریال بیشترین و استان 

 . ه استش داشتافزایدرصد  70,6معادل  99
 
 
  جاتـ سبزی4 
 زمینیسیب) 1-4

ریال بیشترین  39715با  فارسریال بوده است. استان  22908زمینی در کل کشور قیمت فروش یک کیلوگرم سیب 1400بهار در 
ستان  صفهانو ا شته 20000با  ا شور دا صول در ریال کمترین قیمت فروش را در کل ک سبت به  99بهار اند. قیمت فروش این مح ن

 ته است. یاف افزایشدرصد  26,2معادل  99 بهار
 

 فرنگیگوجه) 2-4
 اصفهانریال بوده است. باالترین قیمت فروش را استان  24678 فرنگی در کل کشورقیمت فروش یک کیلوگرم گوجه 1400بهار در 
ستان و پایین ریال 58225با  شته با  کرمانترین قیمت فروش را ا سبت به ریال دا  99بهار اند. قیمت فروش این محصول ن

 داشته است.  افزایشدرصد  76,5معادل 
 

 بادمجان) 3-4
ریال  64803با  مازندرانریال بوده اســت. اســتان  24419قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشــور  1400در فصــل بهار 

ستان شتهریال پایین 12838با  هرمزگان باالترین و ا شور دا سبت به ترین قیمت فروش را در کل ک صول ن اند. قیمت فروش این مح
 .  دهد ینشان م افزایشدرصد  25,6 معادل 99بهار 

 
 پیاز)4-4

ریال باالترین  115100با  گیالنریال بوده است. استان  13804 مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور فصلدر 
اند. قیمت فروش این محصول در فصل ترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال پایین 11287با  کرمانقیمت فروش و استان 

 داشته است.  کاهشدرصد  35,3معادل   99بهار 
 
 
 
 



 ايمحصوالت علوفه -5
 یونجه) 1-5

ریال بیشترین و  57826با  یزدریال بوده است. استان  42578قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور  1400در فصل بهار 
ستان  ستان و بلوچستانا شته 17273با  سی سبت به ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را دا اند. قیمت فروش این محصول ن

 ش داشته است. افزایدرصد  103,5 معادل 99بهار 
 

 کاه) 2-5
   49777با  خراسان رضوي استان  که ریال بوده است 20821برابر  در کل کشور کاهقیمت فروش یک کیلوگرم  1400در فصل بهار 

قیمت فروش این محصول نسبت به  اند.ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 11266با  بوشهرریال بیشترین و استان 
 درصد داشته است.  401,5معادل  افزایشی 99بهار 

 
 

   هامیوه -6
 آلوزرد) 1-6

ستان  256723 قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور 1400در فصل بهار  ست. ا شمالیریال بوده ا سان   333899با  خرا
قیمت فروش زردآلو نسبت . اندریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 138672با  خراسان رضويریال بیشترین و استان 

 ه است.داشتافزایش درصد  124,5معادل  99بهار به 
 

 ) هلو2-6
ریال بیشترین  200000با  البرزریال بوده است. استان  122699در کل کشور  هلوقیمت فروش یک کیلوگرم  1400در فصل بهار 

  معادل 99بهار اند. قیمت فروش این محصول نسبت به ر کل کشور داشتهرا دریال کمترین قیمت فروش  63091فارس با و استان 
   دهد.ینشان م یشافزادرصد  130,3

 
 درختی سیب) 3-6

سیب  صل بهار قیمت فروش یک کیلوگرم  شور  1400درختی در ف ستان  128953در کل ک ست. ا  150085با  تهرانریال بوده ا
ـــتان  ـــور بودهریال به ترتیب داراي باالترین و پایین 80286با  البرزریال و اس اند. قیمت فروش این ترین قیمت فروش در کل کش

  .استداشته یشافزادرصد  58,8معادل  99بهار محصول نسبت به 
 

 ) آلبالو4-6
با  یزدرا استان ریال بوده است. بیشترین قیمت فروش  151404در کل کشور  آلبالوقیمت فروش یک کیلوگرم  1400در فصل بهار 

ستان  قیمت ینل و کمتریار 247283 ضويفروش را ا سان ر شتیاربا  خرا صل نداهل دا صول در ف . قیمت فروش این مح
 ش داشته است. افزایدرصد  65,4 معادل 1399بهار نسبت به  1400بهار 

 
 
 



  ) گیالس5-6
شور  گیالسقیمت فروش یک کیلوگرم  1400بهار در  ستان 245578در کل ک ست. ا شترین و  410468با  قمریال بوده ا ریال بی

  معادل 99بهار اند. قیمت فروش این محصول نسبت به ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 133750با  گیالن استان
 ه است. افتیافزایش درصد  85,2

 
 

 هاي دامیب ـ دام و فراورده
 دام  )1
 پرواري گوسفند و بره) 1-1

صلدر  شور  ف سفند و بره زنده در کل ک سی قیمت فروش یک کیلوگرم گو ستان 494354مورد برر ست. ا با  هرمزگانریال بوده ا
ستان  ریال 807607 سان شمالیباالترین و ا شتهریال پایین 408801با  خرا اند. قیمت فروش ترین قیمت فروش را در کل کشور دا

 داشته است.  افزایشدرصد  25,1 معادل 99بهار نسبت به  این محصول
 

 گاو کمتر از دو سال پرواري) 2-1
ــل بهار  ــور  1400در فص ــال پرواري زنده در کل کش ــت.  440812برابر قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو س ریال بوده اس

قیمت  اند.ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 368415با  اردبیل ریال بیشترین و استان 679779با  هرمزگاناستان 
 داشته است.  افزایش درصد 48,4معادل  99فروش این محصول نسبت به بهار 

 
 

 هاي دامیفراورده) 2
 پشم گوسفند (شسته نشده)) 1-2

شور 1400در بهار  شده) در کل ک سته ن ش سفند ( شم گو ستان  57309 قیمت فروش یک کیلوگرم پ ست. ا  آذربایجانریال بوده ا
مت اند. قیترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال به ترتیب باالترین و پایین4854با  گلستان ریال و استان 129988با  غربی

 ه است. افتیافزایش درصد  38,8معادل  99نسبت به بهار  این محصولفروش 
 

 ه)شدشیر گوسفند (چرخ ن) 2-2
سفند چرخ ن 1400در بهار  شیر گو شور شدقیمت فروش یک کیلوگرم  سبت به بهار  137758ه در کل ک ست که ن  99ریال بوده ا
با  ســیســتان و بلوچســتانریال باالترین و اســتان  247327با  خراســان رضــويه اســت. اســتان افزایش یافتدرصــد  56,7معادل 

اند. را در کل کشور داشتهن محصول یاترین قیمت فروش ریال پایین 
 

 ه)شدشیر گاو (چرخ ن) 3-2
صل در  شور  1400بهار ف شیر گاو در کل ک سبت به بهار  47428قیمت فروش یک کیلوگرم  ست که ن  89,9معادل  99ریال بوده ا

ترین قیمت فروش پایینریال  36790با  یجان غربیآذرباریال باالترین و استان  66134بوشهر با ه است. استان افزایش داشتدرصد 
 اند.را در کل کشور داشته

 



 ج ـ خدمات کشاورزي 
 خدمات ماشینی)1
 شخم زمین زراعی آبی با تراکتور) 1-1

سالدر  شور بیک هزینه 1400 سه ماهه اول  شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل ک ست.  4894857ار  ریال بوده ا
ستان  ستان  11088314با  یزدا ستانریال و ا ستان و بلوچ شترین و کمترین هزینه 1947574با  سی انجام این  ریال به ترتیب بی

 درصد افزایش داشته است.  41,0معادل  99انجام این خدمت نسبت به بهار  اند. متوسط هزینهخدمت را در کل کشور داشته
 

 شخم زمین زراعی دیم با تراکتور ) 2-1
شور  هزینه 1400در بهار  شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل ک ستان  3720097یکبار  ست. ا تهران با ریال بوده ا

اند. انجام این خدمت را در کل کشور داشته ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه 2221801با  بوشهرریال و استان  8674419
 ش داشته است. یافزادرصد  58,7معادل  99انجام این خدمت نسبت به بهار  متوسط هزینه

 
 دیسک زمین آبی با تراکتور) 3-1

با  یزدریال بوده اســت. اســتان  2633818یکبار دیســک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشــور  هزینه 1400در بهار 
د. انریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را درکل کشور داشته 1000000با  بوشهرریال و استان  7352336

 داشته است.  شیافزادرصد  61,2معادل  99متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار 
 

 دیسک زمین دیم با تراکتور) 4-1
شور  1400در بهار  سک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل ک ستان  1769234هزینه یکبار دی ست. ا با  تهرانریال بوده ا

ـــتان  3135714 ـــترین و کمترین هزینه 1198592با  مرکزيریال و اس ـــور  ریال به ترتیب بیش انجام این خدمت را در کل کش
 داشته است.  شافزای درصد 38,1معادل  99ار انجام این خدمت نسبت به به اند. متوسط هزینهداشته

  
 خدمات نیروي انسانی) 2
 چین (مرد) کارگر میوه) 1-2

ستمزد روزانه 1400در بهار  شور یک نفر کارگر میوه د ستان  1467895چین مرد در کل ک ست. ا  3068376با  گیالنریال بوده ا
طح اند. سترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهریال به ترتیب باالترین و پایین 559512با سیستان و بلوچستان ریال و استان 

 ته است. افیش یافزادرصد  42,9معادل  99این دستمزد نسبت به بهار 
 

 چین (زن)کارگر میوه) 2-2
ـــتمزد روزانه 1400در بهار  ـــور یک نفر کارگر میوه دس ـــتان  1216877برابر چین زن در کل کش ـــت. اس با  مرکزيریال بوده اس

ستان 1959574 ستان ریال و ا ستان و بلوچ شور به ترتیب باالترین و پایین ریال 539286با سی ستمزد را در کل ک سطح د ترین 
 داشته است.  افزایشدرصد  10,5معادل  99اند. سطح این دستمزد نسبت به بهار داشته

 
 
 



 دروگر غالت (مرد)) 3-2
شور  1400در بهار  ستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل ک ستان  2070696د ست. ا شرقی با ریال بوده ا آذربایجان 

اند. به طور ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهریال پایین 530000با سیستان بلوچستان استان ریال باالترین و  3183007
 درصد افزایش داشته است. 80,2دل معا 99متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار 

 
 کار (مرد)کار و تنککارگر وجین) 4-2

با  گیالنریال بوده اســت. اســتان  1541400کار مرد در کل کشــور کار و تنکیک نفر کارگر وجین دســتمزد روزانه 1400در بهار 
اند. ترین ســطح دســتمزد را در کل کشــور داشــتهریال به ترتیب باالترین و پایین 776834با  خوزســتانریال و اســتان  3061035

 ته است. یافدرصد افزایش 40,4معادل  99متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار 
 

 کار (زن)کار و تنککارگر وجین) 5-2
ریال بوده است. استان گیالن با  2219208برابر  کار زن در کل کشورکار و تنکیک نفر کارگر وجین دستمزد روزانه 1400در بهار 

 طحس اند.ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهریال به ترتیب باالترین و پایین 717128با  خوزستانریال و استان  2858722
 ه است. یافت افزایش درصد 91,6به طور متوسط  99این دستمزد نسبت به بهار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1جدول شماره 

 1400 بهاردر  يمت محصوالت کشاورزیر قییمتوسط ودرصد تغ
 

درصد 
تغییرات  کل 

 بهارکشور در 
نسبت  1400

 1399بهار به 

 مت یمتوسط ق مت ین قیباالتر مت ین قیترنییپا

 ياقالم منتخب کشاورز

 1399 1400 استان متیق استان متیق

  (متوسط آزاد ودولتی)گندم 24912 50189 خراسان رضوئ 56633 کرمان 46935 101،5
186،9 24117 

 هرمزگان
چهارمحال  68636

 وبختیارئ
57859 

20169 
 جو

 سیب زمینی 18157 22908 فارس 39715 اصفهان 20000 26،2
 نخود 70519 122216 فارس 320625 گلستان 71004 73،3
 عدس 114816 238722 مرکزي 300000 خراسان رضوئ 176078 107،9
 پیاز 21334 13804 گیالن 115100 کرمان 11287 35،3-
 گوجه فرنگی 13981 24678 اصفهان 58225 کرمان 17184 76،5
 بادمجان 19439 24419 مازندران 64803 هرمزگان 12838 25،6
 خربزه 29588 36661 فارس 60810 سیستان وبلوچستان 31877 23،9
 هندوانه 18018 21067 یزد 29736 کرمان 15277 16،9
 خیار 23241 39652 آذربایجان غربی 112222 خوزستان 24057 70،6

 هلو 53278 122699 البرز 200000 فارس 63091 130،3
 زردآلو 114375 256723 خراسان شمالی 333899 خراسان رضوئ 138672 124،5
 گیالس 132623 245578 قم 410468 گیالن 133750 85،2
 آلبالو 91551 151404 یزد 247283 خراسان رضوئ 112582 65،4
 سیب 81230 128953 تهران 150085 البرز 80286 58،8
 کلزا 46252 109527 آذربایجان شرقی 117000 قم 96160 136،8
 یونجه 20920 42578 یزد 57826 سیستان وبلوچستان 17273 103،5
 کاه 4152 20821 خراسان رضوئ 49777 بوشهر 11266 401،5
 گاو کمتر از دوسال پرواري 297114 440812 هرمزگان 679779 اردبیل 368415 48،4
 گوسفند پرواري 395026 494354 هرمزگان 807607 خراسان شمالی 408801 25،1
 شیر گوسفند 87908 137758 خراسان رضوئ 247327 سیستان وبلوچستان 48788 56،7
 شیر گاو 24977 47428 بوشهر 66134 آذربایجان غربی 36790 89،9
 پشم گوسفند 41302 57309 آذربایجان غربی 129988 گلستان 4854 38،8

 
 

 
 
 



 
 

 2جدول شماره
 1400متوسط ودرصد تغییر قیمت هزینه خدمات کشاورزي در بهار 

 

درصد 
تغییرات  
کل کشور 
در بهار 

نسبت  1400
به بهار 
1399 

 متوسط قیمت  باالترین قیمت  ترین قیمت پایین

 منتخب کشاورزي اقالم

 1399 1400 استان قیمت استان قیمت

41،0 1947574 
سیستان 
 وبلوچستان

 شخم با تراکتور(آبی) 3472627 4894857 یزد 11088314

 شخم با تراکتور(دیم) 2343395 3720097 تهران 8674419 بوشهر 2221801 58،7

 تراکتور(آبی)دیسک با  1633378 2633818 یزد 7352336 بوشهر 1000000 61،2

 دیسک با تراکتور(دیم) 1281348 1769234 تهران 3135714 مرکزي 1198592 38،1

42،9 559512 
سیستان 
 وبلوچستان

 کارگر میوه چین مرد(روز کار) 1026953 1467895 گیالن 3068376

10،5 539286 
سیستان 
 وبلوچستان

 کار)کارگر میوه چین زن(روز  1100954 1216877 مرکزي 1959574

80،2 530000 
سیستان 
 وبلوچستان

3183007 
آذربایجان 

 شرقی
 دروگر غالت مرد( روز کار) 1148999 2070696

 1097992 1541400 گیالن 3061035 خوزستان 776834 40،4
کارگر وجین کار وتنک 

 کارمرد(روزکار)

 1158341 2219208 گیالن 2858722 خوزستان 717128 91,6
کارگر وجین کار وتنک 

 کارزن(روزکار)
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