














  







  
  



  ١جدول شماره 
 ١٣٩٨پاييز در  يمت محصوالت كشاورزير قييمتوسط ودرصد تغ

درصد تغييرات  كل 
 ٩٨ پاييزكشور در 
 ٩٧ پاييزنسبت به 

 متوسط قيمت  باالترين قيمت  ترين قيمت  پايين

 اقالم منتخب كشاورزي

 ١٣٩٧ ١٣٩٨ استان قيمت استان قيمت

٣١,٨ ١٤٢٦٦ كرمان ١٨٩٢٣ ١٦٧٨٤  فارس  ذرت دانه اي

٤٦,٥ ١٢٤٤٥٧ گلستان ٢٠٣١٤٤ چهارمحال بختياري ١٧٦٦٥٢ 
برنج

١٧,٣ ٣٧٨٤٢ خوزستان ٨٦٥٢٦ مازندران ٦٣٧٣٢  شلتوك

٢١,٩ ٦٠٠٠٠ همدان ١١٠٣٩١ قم ٨٤٩٣١  لوبيا قرمز

١٢,٩ ٨٠١٤٤٤ خراسان شمالي ١٢٥٣١٨ قم ١٠٢١٥١  لوبيا چيتي

١٦,٠ ١٢٢٥ مركزي ١٢٤٦١ هرمزگان ١٢١٤٣  هندوانه

٢٤,٤- ٥٥٠٣ خوزستان ١٢٩٣٢ قزوين ٩١٠٧  خربزه

٢٢,٨ ١٦٤٩١ ايالم ٤٨٥٧١ خراسان جنوبي ٢٣٦٣٣  خيار

٢٧,٧ ١٢١٨٤ كرمانشاه ٢٩١٣٥ البرز ١٧١٠٣  سيب زميني

٣٠,٨- ٤١٧٥ خراسان شمالي ٥٠٢١٤ خوزستان ١٣٣٤٨  فرنگيگوجه 

٤٦,٣- ٦٧٢١ هرمزگان ٢٠٦٦٧ خراسان جنوبي ١٢٥٠٠  بادمجان

٤١,٦ ١٠٠٠٠ لرستان ٢١٥٥٩ مركزي ١٤٨٤١  پياز

٥٦,٦ ١٢١٣٦ سيستان و بلوچستان  ٢٠٦٤٥  قزوين  يونجه

٣٦,٣ ١٦٧٠ كرمان ٤٨٢٩ آذربايجان شرقي ٣٣٠٢  ذرت علوفه اي

١٣,٨ ١٠٩٦٠ گيالن ٤٨٦٦٩ خوزستان ٣٢٩٠٠  انار

١٥,٢- ١٤٢٧٩ فارس ٦١٥٧٩ يزد ٢٦٦٢٨  سيب درختي

٨,٣ ١٥٦٠٧ فارس ٤٣٣٦٧ البرز ٣١٠٨٧  انگور

١١,٠ ١٤٨٤٧ مازندران ٣٨١٣٣ فارس ١٥٣٧٩  پرتقال

٨,٠- ١٢٥٩٧ گيالن ٣٤١٣٠ كهگيلويه و بويراحمد ١٨٦٧٨  نارنگي

٢٥٠,٣ ١٢٢٨٣٥ آذربايجان غربي ١٢٢٨٣٥ آذربايجان غربي ١٢٢٨٣٥  آفتابگردان روغني

١٥,٤ ٥٨٩٥٦ گلستان ٧٢١٠٠ خراسان شمالي ٦٥٥١١  پنبه

١٥,٢ ١١٦٥٩٦ يزد ٢٤١٥٧٢ گلستان ١٧٥٢٠٩  كنجد

٠,٨ ٣٣٣٣٣ گيلويه و بويراحمدهك ٧٨٧٨٨ گلستان ٦٥٨١٦  زيتون

٦٢,٧ ٣١٨٥٧٤ شماليخراسان  ٥٣٤٨٧٤ هرمزگان ٣٧٥٦٠٦  گوسفند و بره زنده پرواري

٢٩,٤ ٢٤٣٦٣٣ گلستان ٤٢١٩٩٠ كرمان ٣١٢٦١٦    گاو  كمتر از دو سال پرواري

٣٨,٨ ٢٢١٨٨ سيستان و بلوچستان ٥٣٩١٠ البرز ٤١٧٤٠ 
شير گو سفند

٢٩,٩ ١٨١٢٢ آذربايجان غربي ٤٠٥٠٦ بوشهر ٢٣١٩٠ 
شير گاو 

  
  
 
  
  
  



  ٢ جدول شماره
 ١٣٩٨پاييز در  ينه خدمات كشاورزيمت هزير قييمتوسط ودرصد تغ

درصد تغييرات  كل 
 ٩٨ پاييزكشور در 
 ٩٧ پاييزنسبت به 

 متوسط قيمت  باالترين قيمت  ترين قيمت پايين

 اقالم منتخب كشاورزي

 ١٣٩٧  ١٣٩٨ استان قيمت استان قيمت

٣٤,٨ ١٤١٣٠٧١ ايالم ٦٠٠٠٠٠٠ گيالن ٢٣٨٩١٨٥  شخم زمين زراعي آبي با تراكتور

٣٤,٠ ١٣٥٤٥٣٣
خراسان 

شمالي ٣٤٥٥٨٨٢ هرمزگان ١٨٠٤٨٢٩  شخم زمين زراعي ديم با تراكتور

٣٤,٨ ٦١١٣٦٦ قم ٤٠٠٠٠٠٠ البرز ١١٤٤٨٨٧  ديسك زمين آبي با تراكتور

١٠,٩ ٦٠٢١٩٩ دستانكر ٣٢٠٢٦٢٩  مازندران ٦٩٦٩٠٥  ديسك زمين ديم با تراكتور

٤١,٠ ٥٤١٥٢٠ گلستان ١٣٥٦٢١٠ قم ٨٤٠٤٤٥  كارگر ميوه چين مرد

٣٧,٠ ٣٩٠٢٥٧ گلستان ٩٦٥٤١٤ همدان ٦٥٢٣٢٢    كارگر ميوه چين زن

٤٧,٥ ٦٢٦٥٣١
خراسان 

جنوبي ١١١٩٤٦١ اصفهان ٩٦٢١٩٦  دروگر غالت مرد

٥٦,٧ ٥٣٩١٨٩ خوزستان ١١١٢٠١٦ تهران ٨٩٢٣٥٤  تنك كار مردكارگر وجين كار و

٤٦,٤ ٣٥٥٧٩٣ گلستان ٧٦٣١٥٨ بوشهر ٥٧٠٣٦٤  كارگر وجين كار و تنك كار زن

 
 
 


