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 محصوالت كشاورزي  -الف 

 غالت -1

 گندم -1-1

ريال بيشترين و  90293با  كرمان . استاناستبودهريال  59012قيمت فروش آزاد يك كيلو گندم در كل كشور  9911سال در 

اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل را در كل كشور داشتهگندم ريال كمترين قيمت فروش آزاد  55092با  بوشهراستان 

قيمت متوسط ده است. بو ريال 59290اين محصولفروش به دولت آزاد و هاي ريال بوده كه در نتيجه، متوسط قيمت 52092ركشو

  ست.اهداشت افزايش درصد 9945 معادل 9912نسبت به سال  )آزاد و دولتي(اين محصول  فروش

 جو -2-1

ريال بيشترين و استان  53209با  زنجان. استان استهريال بود 50205 جو در كل كشور گرمقيمت فروش يك كيلو 9911در سال 

سال  نسبت بهدرصد  9945اين محصول معادل اند. قيمت فروش فروش را داشته ريال كمترين قيمت 92529با سيستان و بلوچستان 

  .استداشته شافزاي 9912

 شلتوك -3-1

هاي فروش ريال رسيد. بيشترين و كمترين قيمت 12995شلتوك در كل كشور به رقم  گرمقيمت فروش يك كيلو  9911در سال 

. قيمت فروش اين محصول نسبت استهريال اختصاص داشت 29905با  زنجاناستان ريال و 995322با  اصفهان به ترتيب به استان

 .دهدنشان مي درصد 2941معادل  يافزايش 9912به سال 

 ايذرت دانه -4-1

ريال بيشترين  92950با  كرمان ست. استانابوده ريال 92112در كل كشور  ايذرت دانه گرم قيمت فروش يك كيلو 9911در سال 

 معادل 9912اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 59599با  ايالمو استان 

 ست. اهش داشتافزايدرصد  90540

 اتحبوب -2

 نخود -1-2

ريال بيشترين و 905530با  فارسكه استان  استبودهريال  13952 در كل كشور 9911سال قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در 

 9912اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال 25959با  مازندراناستان 

 .استهداشتدرصد  3549 معادلشي افزاي

 عدس -2-2

 929919با  آذربايجان غربي ريال رسيد كه استان 990999قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم  9911 در سال

. قيمت فروش اين محصول نسبت استهريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشت 11109با  لرستانريال بيشترين و استان 

 . استهداشت افزايشدرصد  99942معادل  قبلبه سال 
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 هاي روغنيدانه -3

 آفتابگردان روغني  -1-3

 شرقيآذربايجان كه استان  استبودهريال  922300 معادل در كل كشور 9911قيمت فروش يك كيلوگرم آفتابگردان روغني در سال 

قيمت فروش اين محصـول  .اندداشته را ريال كمترين قيمت فروش 991222با آذربايجان غربي  نريال بيشترين و استا 502092با 

 . استهداشت افزايشدرصد  1243معادل  9912نسبت به سال 

 كلزا -2-3

ريال بيشترين  25115با  آذربايجان غربي. استان استهريال بود 93590در كل كشور  كلزاقيمت فروش يك كيلوگرم  9911در سال 

 9912اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 90190با  همدانو استان 

 . استهتيافش افزايدرصد  9243 معادل

 محصوالت ليفي -4

 (وش) پنبه -1-4

ريال بيشترين و  992999با  فارسست كه استان اهريال بود999009قيمت فروش يك كيلوگرم پنبه در كل كشور  9911سال در 

معادل  9912اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال 09922با  سمناناستان 

 . استهداشتش افزايدرصد  0042

 محصوالت جاليزي -5

 هندوانه -1-5

ريال بيشترين و  50019هرمزگان با ست. استان اهريال بود93051 قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور 9911سال در 

 معادل قبلاند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 2950با  اردبيلاستان 

 . استهتياف افزايشدرصد  95249

 خربزه -2-5

ريال بيشترين  99110با  اصفهان . استاناستهريال بود 59915در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور 

اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 99021با  سيستان و بلوچستانو استان 

 . دهدميش نشان افزايدرصد  2949معادل  9912سال 

 خيار -3-5

ريال بيشترين  12920با  كردستاناستان  .ريال رسيد 91009قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم  9911در سال 

 افزايش 9912اند. قيمت فروش خيار نسبت به سال ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 92900با  خوزستانو استان 

 .استهي داشتدرصد 99345

  جاتسبزي -6 

 زمينيسيب -1-6

ريال بيشترين  90922با  هرمزگان. استان استهريال بود 91902زميني در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 9911سال در 

نسبت   9911اند. قيمت فروش اين محصول در سال ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 99992با  گلستانو استان 
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 . استهداشت كاهش درصد 9042معادل  9912به سال 

 فرنگيگوجه -2-6

 هرمزگانست. باالترين قيمت فروش را استان اهريال بود 92052 فرنگي در كل كشورقيمت فروش يك كيلوگرم گوجه 9911در سال 

 قبلاند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال ريال داشته 1919با  كرمانشاهترين قيمت فروش را استان و پايين ريال 99093با 

 . استهداشت شافزايدرصد  5549 معادل

 جاندمبا -3-6

ريال باالترين و  92999با  البرز. استان استبودهريال  55200جان در كل كشور مقيمت فروش يك كيلوگرم باد 9911در سال 

اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال ترين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال پايين 90301با  خوزستان استان

 . استداشتهش افزايدرصد  5049 معادل9912

 پياز -4-6

ريال باالترين  05912با  گيالن. استان استهريال بود 53922 در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور

اند. قيمت فروش اين ترين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال پايين 90000با  چهارمحال و بختياريقيمت فروش و استان 

   . استهداشت شافزايدرصد  9945معادل  قبلمحصول نسبت به سال 

 ايمحصوالت علوفه -7

 يونجه -1-7

ريال بيشترين و  53905با  بوشهر. استان استبودهريال  55193قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور  9911در سال 

اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 99920با  بلوچستان و سيستاناستان 

 . دهدمينشان ش افزايدرصد  9142 معادل 9912سال 

 شبدر خشك -2-7

ريال بيشترين و  51009با كرمانشاه . استان استهريال بود 52299 قيمت فروش يك كيلوگرم شبدر در كل كشور 9911در سال 

عادل م قبلقيمت فروش اين محصول نسبت به سال  اند.ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته50559ن با كردستااستان 

 . استداشتهيش افزادرصد  9049

 دارهاي هستهميوه -8

 آلوزرد -1-8

ريال بيشترين و  599219با  يزد. استان استبودهريال  19505 برابر در كل كشورقيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو  9911 در سال

 9245معادل 9912قيمت فروش زردآلو نسبت به سال . اندريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 95333با  زنجاناستان 

 .استداشتهافزايش درصد 

 هلو -2-8

ريال  03023با  بوير احمدو  كهگيلويه. استان استبودهريال  29030در كل كشور  هلوقيمت فروش يك كيلوگرم  9911در سال 

 اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سالريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 95119زنجان با بيشترين و استان 

 . دهدنشان ميش افزايدرصد  5242 معادل قبل



4 

 

 

  دارهاي دانهميوه -9

 درختيسيب -1-9

 ريال و استان 909020با  يزد. استان استبودهريال  92009در كل كشور  9911درختي در سال قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 

 اند. قيمت فروش اين محصولهداشتدر كل كشور اين محصول را ترين قيمت فروش ريال به ترتيب باالترين و پايين 99153با  قم

  .استهداشت شافزايدرصد  0240معادل  9912نسبت به سال 

 انگور -2-9

. بيشترين و كمترين قيمت فروش در كل كشور استهريال بود 93922قيمت فروش يك كيلوگرم انگور در كل كشور  9911در سال 

. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال استهتعلق داشت فارسو  كرمانشاههاي ريال بوده كه به ترتيب به استان 50059و  32929

 . دهدنشان ميش افزايدرصد  9249معادل  9912

 مركبات -11

 پرتقال  -1-11

ريال بيشترين و 901120با  فارس. استان استهريال بود 20019در كل كشور  پرتقالقيمت فروش يك كيلوگرم  9911در سال 

 معادل 9912اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته20000با  بوشهراستان 

 . استيافته شافزايدرصد 52949

 نارنگي -2-11

ريال بيشترين و  900599فارس با . استان استبودهريال  93593در كل كشور  نارنگيقيمت فروش يك كيلوگرم  9911در سال 

 9912اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 92239با  مازندراناستان 

 . استداشته افزايش درصد 99949 معادل

 هاي داميدام و فراورده-ب 

 دام  -1

 پرواري زنده گوسفند و بره -1-1

با  هرمزگان. استان استبودهريال  990352در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 

اند. قيمت فروش ترين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال پايين 902205با  خراسان شماليباالترين و استان  ريال 339550

 . استيافتهدرصد افزايش  245معادل  9912نسبت به سال  اين محصول

 گاو كمتر از دو سال پرواري-2-1

با  هرمزگان. استان استبودهريال 992592قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري زنده در كل كشور  9911در سال 

قيمت فروش اين  اند.داشتهريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور 903950با  خراسان شمالي ريال بيشترين و استان 252215

 . استداشته شافزايدرصد  349 برابر  9912محصول نسبت به سال 
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 هاي داميفراورده -2

 پشم گوسفند )شسته نشده(-1-2

 آذربايجان غربي. استان استبودهريال  93950 قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند )شسته نشده( در كل كشور 9911سال در 

 اند. قيمت فروشترين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال به ترتيب باالترين و پايين 95959با  البرزريال و استان  19999با 

 . استداشتهش افزايصد در 5941معادل  قبل نسبت به سال اين محصول

 ه(شدشير گوسفند )چرخ ن-2-2

 9912كه نسبت به سال  استبودهريال  19923 كشورده در كل شقيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند چرخ ن 9911سال در 

ترين قيمت فروش را ريال پايين90000با  بوشهرريال باالترين و استان  929953با  تهران. استان استداشته يدرصد 2141 افزايش

 اند. در كل كشور داشته

 ده(ششير گاو )چرخ ن-3-2

افزايش  9912كه نسبت به سال  استبودهريال  95325در كل كشور چرخ نشده قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو  9911 در سال

ترين قيمت فروش ريال پايين 59320آذربايجان غربي با ريال باالترين و استان  91102. استان بوشهر با استداشتهدرصدي  9342

 اند.را در كشور داشته

 خدمات كشاورزي  -ج 
 خدمات ماشيني -1

 زراعي آبي با تراكتورشخم زمين  -1-1
با  گيالن. استان استبودهريال  9322021بار شخم يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور يك هزينه 9911سال در 

انجام اين خدمت را در كل  ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه 9195200 با سيستان و بلوچستانريال و استان 95519992

 . دهدنشان مي افزايشدرصد  9149معادل  9912سال انجام اين خدمت نسبت به  ينهاند. متوسط هزداشتهكشور 

 شخم زمين زراعي ديم با تراكتور  -2-1

. استان استبودهريال  5099220بار شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور يك در سال مورد بررسي هزينه

انجام اين خدمت را در كل كشور  ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه9230219با   بوشهرريال و استان  2099229مازندران با 

 . استداشتهدرصد افزايش  2343معادل  9912انجام اين خدمت نسبت به سال  اند. متوسط هزينهداشته

 ديسك زمين آبي با تراكتور -3-1

گيالن با . استان استبودهريال  9323222بار ديسك يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور يك هزينه 9911سال در 

ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را دركل  9039032با  سيستان و بلوچستانريال و استان  3210903

 . استداشته افزايشدرصد  9243 معادل 9912اند. متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به سال كشور داشته

 ديسك زمين ديم با تراكتور-4-1

. استان استبودهريال 9919322بار ديسك يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور در سال مورد بررسي هزينه يك

انجام اين خدمت را در كل كشور  ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه 231532با  مركزيريال و استان  9039290با  مازندران

 . دهدمينشان ش افزايدرصد  1040معادل  9912انجام اين خدمت نسبت به سال  اند. متوسط هزينهداشته
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 خدمات نيروي انساني -2

 چين )مرد( كارگر ميوه-1-2

ريال  5022291با  زنجان. استان استبودهريال  9533059چين مرد در كل كشور يك نفر كارگر ميوه دستمزد روزانه 9911سال در 

ن اند. سطح ايترين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهريال به ترتيب باالترين و پايين 212330سيستان و بلوچستان با و استان 

 . استيافتهدرصد افزايش  2240معادل  9912دستمزد نسبت به سال 

 چين )زن(كارگر ميوه-2-2

 9291005با  قزوين . استان استبودهريال  9092352چين زن در كل كشور يك نفر كارگر ميوه در سال مورد بررسي دستمزد روزانه

طح اند. سترين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهبه ترتيب باالترين و پايين ريال 290200با  سيستان و بلوچستاناستان ريال و 

 . استداشتهدرصد افزايش  0149معادل  9912اين دستمزد نسبت به سال 

 دروگر غالت )مرد(-3-2

 5209090با  گيالن. استان استبودهريال  9022959دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور  9911سال در 

اند. به طور متوسط ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهريال پايين 290200با  سيستان و بلوچستانريال باالترين و استان 

 .استيافتهدرصد افزايش  3942معادل  9912سطح اين دستمزد نسبت به سال 

 كار )مرد(كار و تنككارگر وجين-4-2

با  مازندران. استان استبودهريال 9990209كار مرد در كل كشور كار و تنكيك نفر كارگر وجين دستمزد روزانه 9911سال در 

توسط اند. مترين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهريال به ترتيب باالترين و پايين 333159با  نخوزستاريال و استان  9330025

 . استداشتهدرصد افزايش  9149ل معاد 9912سطح اين دستمزد نسبت به سال 

 كار )زن(كار و تنككارگر وجين-5-2

. استان استبودهريال  9023921 معادل كار زن در كل كشوركار و تنكيك نفر كارگر وجين دستمزد روزانه ،در سال مورد بررسي

ترين سطح دستمزد را در كل كشور ريال به ترتيب باالترين و پايين 291229خراسان رضوي با ريال و استان  9309320گيالن با 

 . استيافته شافزاي درصد 9542معادل  9912اين دستمزد نسبت به سال متوسط اند. داشته

 
 
 
 
 
 



 1جدول شماره 

 1399درصد تغيير قيمت محصوالت كشاورزي در سال  متوسط و

درصد تغييرات  

 1399 سال

 سال بهنسبت 

در كل  1398

 كشور

 متوسط قيمت  باالترين قيمت  ترين قيمت پايين

 اقالم منتخب كشاورزي

 1398 1399 استان قيمت استان قيمت

 يزد 53202 يخراسان رضو 55990 9945   (يگندم)متوسط آزاد و دولت

 كرمان 90293 بوشهر 55092 9949   گندم آزاد

 يزد 53399 وبلوچستانسيستان 59352 9942   گندم دولتي

 كرمان 92950 ايالم 59599 90540   ايذرت دانه

 اصفهان 995322 زنجان 29905 2941   شلتوك

 زنجان 53209 وبلوچستانسيستان 92529 9945   جو

 هرمزگان 90922 گلستان 99992 9042-   زمينيسيب

 فارس 905530 مازندران 25959 3549   نخود

 آذربايجان غربي 929919 لرستان 11109 99942   عدس

 گيالن 05912 يوبختيارچهارمحال 90000 9945   پياز

 هرمزگان 99093 كرمانشاه 1919 5549   فرنگيگوجه

 البرز 92999 خوزستان 90301 5049   بادمجان

 فارس 901120 بوشهر 20000 52949   پرتقال

 فارس 900599 مازندران 92239 99949   نارنگي

 كرمانشاه 32929 فارس 50059 9249   انگور

 اصفهان 99110 وبلوچستانسيستان 99021 2949   خربزه

 هرمزگان 50019 اردبيل 2950 95249   هندوانه

 كردستان 12920 خوزستان 92900 99345   خيار

 دوبويراحمكهگيلويه 03023 زنجان 95119 5242   هلو

 يزد 599219 زنجان 95333 9245   زردآلو

 يزد 909020 قم 99153 0240   سيب

 آذربايجان شرقي 502092 آذربايجان غربي 991222 1243   روغنيآفتابگردان 

 آذربايجان غربي 25115 همدان 90190 9243   كلزا

 بوشهر 53905 وبلوچستانسيستان 99920 9142   يونجه

 كرمانشاه 51009 كردستان 50559 9049   شبدر

 فارس 992999 سمنان 09922 0042   پنبه

 هرمزگان 252215 خراسان شمالي 903950 349   گاو كمتر از دوسال پرواري

 هرمزگان 339550 خراسان شمالي 902205 245   گوسفند پرواري

 تهران 929953 بوشهر 90000 2141   شير گوسفند

 بوشهر 91102 آذربايجان غربي 59320 9342   شير گاو

 آذربايجان غربي 19999 البرز 95959 5941   پشم گوسفند
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 2جدول شماره 

 1399كشاورزي در سال درصد تغيير قيمت هزينة خدمات  متوسط و

درصد تغييرات  

 1399سال 

سال به نسبت 

در كل  1398

 كشور

 متوسط قيمت باالترين قيمت ترين قيمتپايين

 اقالم منتخب كشاورزي

 1398 1399 استان قيمت استان قيمت

 شخم با تراكتور)آبي( 5933592 9322021 گيالن 95519992 وبلوچستانسيستان 9195200 91،9

 شخم با تراكتور)ديم( 9099010 5099220 مازندران 2099229 بوشهر 9230219 23،3

 ديسك با تراكتور)آبي( 9922999 9323222 گيالن 3210903 وبلوچستانسيستان 9039032 92،3

 ديسك با تراكتور)ديم( 003933 9919322 مازندران 9039290 مركزي 231532 10،0

 چين مرد)روز كار(كارگر ميوه 293052 9533059 زنجان 5022291 وبلوچستانسيستان 212330 22،0

 چين زن)روز كار(كارگر ميوه 202110 9092352 قزوين 9291005 وبلوچستانسيستان 290200 01،9

 روز كار() دروگر غالت مرد 9032229 9022959 گيالن 5209090 وبلوچستانسيستان 290200 39،2

 039592 9990209 مازندران 9330025 خوزستان 333159 91،9
 كارتنك كارگر وجين كار و

 كار( مرد)روز

 099909 9023921 گيالن 9309320 يخراسان رضو 291229 95،2
 كارتنك كارگر وجين كار و

 كار( زن)روز

 

 


