
 خدمات کشاورزي  ه فروش محصوالت و هزين گزيدة متوسط قيمت

 0011تابستان 
 
 

 الف ـ محصوالت کشاورزي 

 غالت -0

 گندم (0-0

است. قيمت فروش به دولت اين بودهريال  00001قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  0011تابستان در فصل 

 كه استريال رسيده 01705 هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقممتوسط قيمت .استريال بوده 01005در كل كشور نيز محصول 

قيمت فروش اين اند. ريال كمترين قيمت را در كل كشور داشته 05005اردبيل با ترين و استان يشريال ب 71117با  يزداستان 

  است.شتهاددرصد  01001 افزايشي معادل  55نسبت به تابستان محصول 

 

 جو( 2-0

 55700با  خراسان جنوبياست. استان ريال بوده 00757 معادلقيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور  0011تابستان در فصل 

 معادل اين محصول. قيمت فروش اندفروش را داشته قيمتريال كمترين  51501با  سيستان و بلوچستانريال بيشترين و استان 

  است.تهداش فصل مشابه سال قبل افزايش نسبت بهدرصد   05000

 

 

 اتـ حبوب2

 نخود( 0-2

ريال 750701با  سمناناستان . استريال بوده 700557 در كل كشور 0011تابستان قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در فصل 

 اند. قيمت فروش اين محصول نسبت بهكمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال 050157با  كرمانشاهبيشترين و استان 

 است.افزايش داشتهدرصد  00507قبل معادل  فصل مشابه سال

 

 عدس( 2-2

ريال 505015با  كردستانريال رسيد كه 707050قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم  0011 سه ماهه دوم سال در

. قيمت فروش اين محصول نسبت به ندان قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال كمتري 715007با  لرستانبيشترين و استان 

 است. هداشتدرصد  7700معادل  افزايشي 55تابستان 

 

 

 ـ محصوالت جاليزي3

 هندوانه (0-3

ريال  55510با  قزويناست. استان ريال بوده 75700 كشورقيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل  0011تابستان در فصل 

اند. قيمت فروش اين محصول نسبت ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 05505با  خراسان شمالي ترين و استاناالب

 . دهدنشان مي افزايش درصد 07000قبل فصل مشابه سال به

 



 خربزه( 2-3

ريال بيشترين و  71570با  يزد است. استانريال بوده 00755مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور  فصلدر 

معادل  55تابستان اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 75070با  اردبيلاستان 

 است. هداشت افزايشدرصد  05005

 

 خيار( 3-3

با  آذربايجان غربياستان كه  ريال رسيد 70555قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم  0011تابستان سال در 

اند. قيمت فروش خيار نسبت به ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 05017با  ايالمريال بيشترين و استان  007055

 . استهافزايش داشتدرصد  0007معادل  55تابستان 

 

 

  جاتـ سبزي0 

 زمينيسيب( 0-0

 كرمان و سيستان بلوچستاناست. استان ريال بوده 75015زميني در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 0011تابستان در 

اند. قيمت فروش اين محصول ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 05111با  كرمانشاهريال بيشترين و استان  50111با 

 است. تهياف افزايشدرصد  5107لمعاد  0555تابستان نسبت به  0011تابستان در 

 

 فرنگيگوجه( 2-0

 گيالن را استاناست. باالترين قيمت فروش ريال بوده 55751 فرنگي در كل كشورقيمت فروش يك كيلوگرم گوجه 0011تابستان در 

تابستان اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به ريال داشته 75755با  اردبيلترين قيمت فروش را استان و پايين ريال 71105با 

 است. داشته افزايشدرصد  75100معادل  55

 

 بادمجان( 3-0

ريال  55510با  مركزياست. استان ريال بوده 00777قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور  0011تابستان در فصل 

اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به ترين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال پايين 55057با  ستانخوز باالترين و استان

 . دهدنشان مي افزايشدرصد  5700 معادل 55 تابستان

 

 پياز(0-0

ريال باالترين  005500گيالن با است. استان ريال بوده 57017 مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور فصلدر 

اند. قيمت فروش اين محصول در فصل ترين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال پايين 70111با  لرستانقيمت فروش و استان 

 است. داشته افزايشدرصد  01700معادل  55 تابستاننسبت به  0011تابستان

 

 

 ايمحصوالت علوفه -5

 يونجه( 0-5

ريال بيشترين  51555با  بوشهراست. استان ريال بوده 00001قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور  0011تابستان در فصل 



اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 05570با  سيستان بلوچستانو استان 

 است. ش داشتهافزايدرصد  5005 معادل 55تابستان 

 

 ( کاه2-5

 00055با  خراسان جنوبياستان  كه استريال بوده 75770برابر  در كل كشور كاهقيمت فروش يك كيلوگرم  0011تابستان در فصل 

قيمت فروش اين محصول نسبت به  اند.ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته 5055با  گيالنريال بيشترين و استان 

 است. داشته 70505معادل افزايشي  55تابستان 

 

 

  هاميوه -6

 آلوزرد( 0-6

 500505با  لرستاناست. استان بودهريال  000555 قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كشور 0011سه ماهه دوم سال در 

قيمت فروش زردآلو نسبت به . اندريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 017055با  مركزيبيشترين و استان ريال 

 است.هتيافافزايش درصد  07100معادل  55تابستان 

 

 ( هلو2-6

با  چهارمحال و بختيارياست. استان ريال بوده 005751در كل كشور  هلوقيمت فروش يك كيلوگرم  0011تابستان در فصل 

اند. قيمت فروش اين محصول ر كل كشور داشتهرا دريال كمترين قيمت فروش  05070با  گيالنريال بيشترين و استان  050057

  دهد.افزايش نشان ميدرصد  00705 معادل 55تابستان نسبت به 

 

 درختي سيب( 3-6

ريال 057555 با  يزداست. استان ريال بوده 75075در كل كشور  0011تابستان درختي در فصل قيمت فروش يك كيلوگرم سيب 

اند. قيمت فروش اين محصول ترين قيمت فروش در كل كشور بودهريال به ترتيب داراي باالترين و پايين 00500با  فارسواستان 

  .استداشته افزايشدرصد  0000معادل  55تابستان نسبت به 

 

 ( آلبالو0-6

را استان ريال بوده است. بيشترين قيمت فروش  050557در كل كشور  آلبالوقيمت فروش يك كيلوگرم  0011تابستان در فصل 

. قيمت فروش اين محصول نداهريال داشت 010000با  اردبيلريال و كمترين قيمت فروش را استان  710000با  چهارمحال و بختياري

 است. ش داشتهافزايدرصد  0101 معادل 55تابستان نسبت به  0011 تابستاندر فصل 

 

  ( گيالس5-6

ريال 515050با  آذربايجان غربياست. استان ريال بوده 771555در كل كشور  گيالسقيمت فروش يك كيلوگرم  0011تابستان در 

اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 007011با  سمنانبيشترين و استان 

 . دهدنشان مي افزايشدرصد  5107 معادل 55تابستان 

 

 



 هاي داميب ـ دام و فراورده

 دام  (0

 پرواري گوسفند و بره( 0-0

با هرمزگان است. استان ريال بوده 070770مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور  فصلدر 

اند. قيمت فروش ترين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال پايين 010577با  خراسان شماليباالترين و استان  ريال 505517

 است. داشته افزايشدرصد  7501 معادل 55تابستان نسبت به  اين محصول

 

 گاو کمتر از دو سال پرواري( 2-0

است. ريال بوده 007515برابر قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري زنده در كل كشور  0011تابستان در فصل 

قيمت  اند.ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته 550515با  ايالم ريال بيشترين و استان 551555با  هرمزگاناستان 

 است. تهياف افزايشدرصد  5500ل معاد 55 تابستانفروش اين محصول نسبت به 

 

 

 هاي داميفراورده( 2

 پشم گوسفند )شسته نشده(( 0-2

با  يزداست. استان ريال بوده 50777 قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند )شسته نشده( در كل كشور 0011تابستان در 

اند. قيمت فروش ترين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال باالترين و پايين 51500با  آذربايجان شرقيريال و استان  005055

 است. هتداشافزايش درصد  0000معادل  55 تابستاننسبت به  اين محصول

 

 ه(شدشير گوسفند )چرخ ن( 2-2

 تابستاناست كه نسبت به ريال بوده075750ه در كل كشور شدقيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند چرخ ن 0011تابستان در 

  ريال  57077سيستان و بلوچستان با ريال باالترين و استان  005005با  سمناناست. استان هافزايش يافتدرصد  0505معادل

 اند. را در كل كشور داشتهاين محصول ترين قيمت فروش پايين

 

 ه(شدشير گاو )چرخ ن( 3-2

معادل   55 تابستاناست كه نسبت به ريال بوده 07050قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور  0011تابستان فصل در 

ترين قيمت ريال پايين 00775آذربايجان غربي با ريال باالترين و استان  51050بوشهر با است. استان هافزايش داشتدرصد  01107

 اند.فروش را در كل كشور داشته

 

 ج ـ خدمات کشاورزي 

 خدمات ماشيني(0

 شخم زمين زراعي آبي با تراکتور( 0-0

است. استان ريال بوده 0770577ار شخم يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور بيك هزينه 0011 سه ماهه دوم سالدر 

انجام اين خدمت را در  ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه 0571715با  سيتان و بلوچستانريال و استان  00515750با  يزد

 است. درصد افزايش داشته 0507معادل  55 تابستانانجام اين خدمت نسبت به  اند. متوسط هزينهكل كشور داشته

 



 شخم زمين زراعي ديم با تراکتور ( 2-0

آذزبايجان است. استان ريال بوده 5550055يكبار شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  هزينه 0011تابستان در 

انجام اين خدمت را در كل كشور  ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه0557005با  بوشهرريال و استان  5055700با  غربي

 است. ش داشتهافزايدرصد  5707معادل  55 تابستانبت به انجام اين خدمت نس اند. متوسط هزينهداشته

 

 ديسك زمين آبي با تراکتور( 3-0

 مازندراناست. استان ريال بوده 7510505يكبار ديسك يك هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور  هزينه 0011تابستان در 

كل  ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در 557011با  سيستان و بلوچستانو استان  ريال 5505515 با 

 است. داشته افزايشدرصد  5505معادل  55 تابستاناند. متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به كشور داشته

 

 ديسك زمين ديم با تراکتور( 0-0

 مازندراناست. استان ريال بوده7577055هزينه يكبار ديسك يك هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  0011تابستان در 

انجام اين خدمت را در كل كشور  ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه 0055555با  كردستانريال و استان  7505015با 

 است. هداشت افزايشدرصد  01105معادل  55 تابستانانجام اين خدمت نسبت به  اند. متوسط هزينهداشته

  

 خدمات نيروي انساني( 2

 چين )مرد( کارگر ميوه( 0-2

ريال 5505575با  زنجاناست. استان ريال بوده0570775چين مرد در كل كشور يك نفر كارگر ميوه دستمزد روزانه 0011تابستان در 

ن اند. سطح ايترين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهريال به ترتيب باالترين و پايين 050075سيستان و بلوچستان با و استان 

 است. تهيافش افزايدرصد  0505معادل  55 تابستاندستمزد نسبت به 

 

 چين )زن(کارگر ميوه( 2-2

 5577555با  زنجان است. استانريال بوده 0751700برابر چين زن در كل كشور يك نفر كارگر ميوه دستمزد روزانه 0011تابستان در 

طح اند. سترين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهبه ترتيب باالترين و پايين ريال 050700با  سيستان و بلوچستانريال و استان 

 است. داشته افزايشدرصد  0500معادل  55 تابستاناين دستمزد نسبت به 

 

 دروگر غالت )مرد(( 3-2

 5550550گيالن با است. استان ريال بوده7570577دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور  0011تابستان در 

اند. به طور متوسط سطح ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهريال پايين 0771500استان خراسان جنوبي با ريال باالترين و 

 ست.ادرصد افزايش داشته 0505معادل  55 تابستاناين دستمزد نسبت به 

 

 کار )مرد(کار و تنكکارگر وجين( 0-2

 مازندراناست. استان ريال بوده كار مرد در كل كشور كار و تنكيك نفر كارگر وجين دستمزد روزانه 0011تابستان در 

اند. ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشتهريال به ترتيب باالترين و پايين0001005با  خراسان رضويريال و استان  5755755با 

 . استيافتهدرصد افزايش  5001معادل  55 تابستانمتوسط سطح اين دستمزد نسبت به 

 



 کار )زن(کار و تنكکارگر وجين( 5-2

. استبودهريال 0557570برابر  كار زن در كل كشوركار و تنكيك نفر كارگر وجين دستمزد روزانه 0011سه ماهه دوم سال در 

ترين سطح دستمزد را در كل كشور به ترتيب باالترين و پايين ريال 577500با  خوزستانريال و استان  7071070با  مازندراناستان 

 . استيافته افزايش درصد 5701به طور متوسط  0555 تابستاناين دستمزد نسبت به  سطح اند.داشته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  



 0جدول شماره 

 0011تابستان متوسط ودرصد تغيير قيمت محصوالت کشاورزي در 

 

درصد تغييرات  

کل کشور در 

 0011تابستان 

نسبت به فصل 

 مشابه سال قبل

 متوسط قيمت تابستان باالترين قيمت ترين قيمتپايين
 

 

 اقالم منتخب کشاورزي

 0311 0011 استان قيمت استان قيمت

 70700 01705 يزد 71117 اردبيل 05005 01001
گندم )متوسط آزاد و 

 دولتي(

 شلتوك 50777 050705 اصفهان 751075 فارس 000570 7000

 جو 70507 00757 خراسان جنوبي 55700 سيستان وبلوچستان 51501 05000

 50111 كرمانشاه 05111 5107
سيستان وبلوچستان 

 0كرمان
 سيب زميني 00055 75015

 نخود 57075 700557 سمنان 750701 كرمانشاه 050157 00507

 عدس 005075 707050 كردستان 505015 لرستان 715007 7700

 پياز 00505 57017 گيالن 005500 لرستان 70111 01700

 گوجه فرنگي 00000 55751 گيالن 71105 اردبيل 75755 75100

 بادمجان 75055 00777 مركزي 55510 خوزستان 55057 5700

 انگور 00705 50170 اصفهان 007050 گيالن 05757 7500

 خربزه 75775 00755 يزد 71570 اردبيل 75070 05005

 هندوانه 00575 75700 قزوين 55510 خراسان شمالي 05505 07000

 خيار 05705 70555 آذربايجان غربي 007055 ايالم 05017 0007

 هلو 05050 005751 چهارمحال وبختيارئ 050057 گيالن 05070 00705

 زردآلو 71500 000555 لرستان 500505 مركزي 017055 07100

 گيالس 007071 771555 آذربايجان غربي 515050 سمنان 007011 5107

 آلبالو 51100 050557 چهارمحال وبختيارئ 710000 اردبيل 010000 0101

 سيب 01575 75075 يزد 057555 فارس 00500 0000

 يونجه 75757 00001 بوشهر 51555 سيستان وبلوچستان 05570 5005

 كاه 5500 75770 خراسان جنوبي 00055 گيالن 5055 70505

 گاو كمتر از دوسال پرواري 515757 007515 هرمزگان 551555 ايالم 550515 5500

 گوسفند پرواري 017055 070770 هرمزگان 505517 خراسان شمالي 010577 7501

 شير گوسفند 55575 075750 سمنان 005005 سيستان وبلوچستان 57077 0505

 شير گاو 75771 07050 بوشهر 51050 آذربايجان غربي 00775 01107

 پشم گوسفند 71557 50777 يزد 005055 آذربايجان شرقي 51500 0000

 



 2جدول شماره

 0011تابستان خدمات کشاورزي در هاي هزينه  اتمتوسط ودرصد تغيير

 

درصد تغييرات  

کل کشور در 

 0011تابستان 

نسبت به فصل 

مشابه سال 

 قبل

 

 ترين قيمتپايين

 

 باالترين قيمت

 

 متوسط قيمت تابستان
 

 

 0311 0011 استان قيمت استان قيمت اقالم منتخب کشاورزي

 شخم با تراكتور)آبي( 5577051 0770577 يزد 00515750 سيستان وبلوچستان 0571715 0507

 تراكتور)ديم(شخم با  7077777 5550055 آذربايجان غربي 5055700 بوشهر 0557005 5707

 ديسك با تراكتور)آبي( 0555050 7510505 مازندران 5505515 سيستان وبلوچستان 557011 5505

 ديسك با تراكتور)ديم( 0050775 7577055 مازندران 7505015 كردستان 0055555 01105

 كار( كارگر ميوه چين مرد)روز 0757555 0570775 زنجان 5505575 سيستان وبلوچستان 050075 0505

 كارگر ميوه چين زن)روز كار( 550115 0751700 زنجان 5577555 سيستان وبلوچستان 050700 0500

 دروگر غالت مرد) روز كار( 0550051 7570577 گيالن 5550550 خراسان جنوبي 0771500 0505

 كارمرد)روزكار(كارگر وجين كار وتنك  0050057 0575755 مازندران 5755755 خراسان رضوئ 0001005 5001

 كارگر وجين كار وتنك كارزن)روزكار( 570770 0557570 مازندران 7071070 خوزستان 577500 5701

 

 

 
 


