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 مقدمه

جه به تنوع اين محـصوالت،      تهيه و توليد آمار و اطالعات مناسب و بهنگام محصوالت زراعي در كشور با تو              

 گيريبه عبارت ديگر با بهره    . گذاران و پژوهشگران بخش كشاورزي بوده است      ريزان، سياست همواره مورد تأكيد برنامه   

 تهيـه و اجـراي   ،براي نيل بـه ايـن هـدف       . آل دست يافت  ريزي ايده توان به برنامه  از آمار و اطالعات كشاورزي مي     

 . باشدتني بر علم آمار دستور كار اين مركز ميهاي مختلف آمارگيري مبطرح

  بـه منظـور رفـع نيازهـاي        1391 -92 بر همين اساس مركز فناوري اطالعات و ارتباطات در سـال زراعـي            

اي در سطح ملـي شـامل آمـارگيري         آماري، به منظور برآورد توليد آمار محصوالت زراعي چندين آمارگيري نمونه          

هـا  ساير محصوالت زراعي در كليه استان ايهاي كشور و آمارگيري نمونهشهرستانگندم و جو در كليه  اينمونه

 .هاي كشور به اجرا گذاشته استطور خاص در برخي از استاناي برنج به و آمارگيري نمونه

هـاي جهـاد    هـاي آمـارگيري در سـازمان      با توجه به زمان برداشت محصوالت زراعي، عوامل اجرايي طـرح           

بـرداران زراعـي بـه      برداري از بهـره   هاي نمونه در كل كشور مراجعه و پس از فهرست         ها، به آبادي  نكشاورزي استا 

گيـري سيـستماتيك انتخـاب و از         را به عنوان نمونه بـا روش نمونـه          نمونه مرحله دوم   بردارگردشي، بهره روش ده 

 .وري كردندآبرداري را تكميل و جمعهاي بهرهطريق مصاحبه حضوري، اطالعات پرسشنامه

هاي نظارتي و رفع اشكاالت ها و گروهشده پس از بازبيني چشمي از سوي بازبينآوريهاي جمعداده

آمايي و اديت ماشيني شده و پس از بررسي فني و تأييد نهايي اطالعات در مركز فناوري احتمالي، در استان داده

 . گردده مييو نمودارها در كتاب آمارنامه كشاورزي اراشده در قالب جداول اطالعات و ارتباطات، نتايج استخراج

هـاي مهـم      فـصل اول بـه يافتـه      .  فـصل اسـت    3 شامل   " آمارنامه محصوالت زراعي   "كتاب حاضر با عنوان     

 .آمارگيري كشاورزي به تفكيك استان، اختصاص يافته است

 سازمان جهاد 32 در فصل دوم آمار محصوالت زراعي بر حسب نوع محصول به تفكيك حوزه عمل در

 مربوط به برآورد سطح ، ميزان توليد و عملكرد در  در بخش محصوالت زراعي، جداول. استكشاورزي آورده شده

نخود، لوبيا، عدس (، حبوبات )اي گندم، جو، شلتوك و ذرت دانه(غالت : هاي هكتار محصوالت مهم در قالب گروه

 كنف، توتون و تنباكو، چغندرقند، نيشكر، سويا، كلزا و پنبه، كتان و(، محصوالت صنعتي )و ساير حبوبات

، )اي و سايرسبزيجاتفرنگي، سبزيجات گلخانه زميني، پياز، گوجهسيب(، سبزيجات )هاي روغني سايردانه

 يونجه،(اي  ، نباتات علوفه)اي و سايرمحصوالت جاليزيخربزه، هندوانه، خيار، خيار گلخانه(محصوالت جاليزي 

باشد كه در دسته شامل محصوالتي مي(و ساير محصوالت ) اي اي و ساير نباتات علوفهلوفهشبدر، ذرت ع
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) اي گنجانده نشدهغالت، حبوبات، محصوالت صنعتي، سبزيجات، محصوالت جاليزي و نباتات علوفه: محصوالت

 .  درج گرديده است

اطالعـات  .  نوع محصول دارد    سازمان جهادكشاورزي به تفكيك    32فصل سوم اختصاص به آمار و اطالعات        

برآورد سطح، ميزان توليد و عملكرد در هكتار به تفكيك نوع محصول و نوع كـشت اعـم از              : ها شامل آماري استان 

 .باشدميآبي و ديم 

آوردن آمار و اطالعـات، ايـن   ها، واحدها و همكاران محترمي كه براي فراهم ي سازمان در خاتمه از كليه   

هـا بـراي حمايـت و       هاي جهادكـشاورزي اسـتان     نمودند به ويژه رؤساي محترم سازمان      مركز را كمك و ياري    

 هـاي ريزي و امور اقتصادي و مديران محترم بهبود توليدات گياهي سـازمان هدايت طرح، معاونان محترم برنامه   

ات آمـار و    ها و رؤسا و كاركنان محتـرم ادار       ها، مديران محترم جهادكشاورزي شهرستان    جهادكشاورزي استان 

فناوري اطالعات و كليه آمارگيران براي همكاري و تالش در اجراي طرح و نيز كاركنان و كارشناسان محتـرم                

 .گردد اند، صميمانه تشكر و قدرداني ميفعاليت داشته انتشار نتايجكه در امر  مركز فناوري اطالعات و ارتباطات
 

  احمديكريم مهندس 
  ارتباطاتيس مركز فناوري اطالعات وئر
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 :توضيحات ضروري 

         اي در    مرحلـه  گيـري دو    بـر اسـاس نمونـه      1391-92زراعـي   آمارگيري از محصوالت زراعي كشاورزي در سال

 اسـتان و دو منطقـه       30نتايج اين آمارگيري بر حـسب       . كشاورزي انجام گرفته است     سازمان جهاد  32ي    محدوده

كشوري هايي است كه قلمرو تقسيمات سياسي   استان شامل محدوده30.  استآمارنامه آمده در) سازمان جهاد كشاورزي(

غربـي،  شرقي، آذربايجان آذربايجان: ها عبارتند از      اين استان .  عمل سازمان جهاد كشاورزي استان انطباق كامل دارد        يآن با حوزه  

رضـوي،  خراسـان شـمالي،   نـوبي، خراسـان   جايالم، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسـان       البرز،  اردبيل، اصفهان،   

يلويـه و بويراحمـد،   گ فارس، قـزوين، قـم، كردسـتان، كرمانـشاه، كه      خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان،     

 كرمان استان( كشاورزي همچنين دو سازمان جهاد. گلستان، گيالن، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان، همدان و يزد

 .ي تقسيمات كشوري استان كرمان قرار دارند در محدوده) جنوب استان كرمانو

  ي تقسيمات سياسـي    در محدوده  1391-92زراعي  آوردن نتايج آمارگيري محصوالت زراعي سال       دستبراي به

بـا يكـديگر    جنوب استان كرمـان     كرمان و   استان  هاي جهاد كشاورزي      مار سازمان  آ ا استان كرمان الزم است ت      در كشوري

 .جمع شوند

        شـده  هياراهاي استاني     محدودهبا توجه به عموميت كاربري، بر حسب        آمارها  در بخش نخست اين گزارش كليه  

 جمـع نتـايج مربـوط بـه حـوزه عمـل دو              هاي مهم، آمارها بر مبناي حاصل        كرمان در جداول يافته     بنابراين در استان  . است

به مراجعان عام  سهولت بيشترجهتاس تقسيمات سياسي و بر اس) جنوب استان كرمانكرمان و (سازمان جهاد كشاورزي 

 .ه استآمارنامه فراهم شد

 باشد شده مي ، سطح برداشتزراعيشده در آمارنامه در مورد محصوالت سطح اعالم. 

 كردن اعداد صورت گرفته استمحاسبه عملكرد پيش از سرراست. 

 ها ناشي از سرراست كردن اعداد است اختالف جزيي جمع. 

  بـر مبنـاي حـوزه عمـل        ) هـاي مهـم     بـه اسـتثناي يافتـه     (ه يادآوري است كه كليه آمارهاي ارايـه شـده           الزم ب

 .هاي جهاد كشاورزي تنظيم شده است سازمان

 در بين اعداد نشانگر اعشار است“ ,”عالمت . 



 
 

 

 
 
 
 

  »اولفصل « 
 

 هاي مهم آمارگيري كشاورزي يافته
 
 1391 -92سال زراعي 
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  در كل كشوريمحصوالت زراعوضعيت     
 سطح

ميليـون   12,2  حـدود زراعـي سطح محـصوالت   1391-92در سال زراعي  -سطح برداشت كل محصوالت زراعي 

 . ديم بوده است سهم اراضي با كشتدرصد 48,2ي و  كشت آب سهم اراضي با درصد51,8 هكتار بوده كه از اين مقدار

  سطح برداشتبيشترين، زراعيبرداشت محصوالت  سطح  درصد سهم در9,1  باخوزستاندر اين سال زراعي استان 

 كردستانو  6,88  سهمبارضوي خراسانهاي هاي ديگر به خود اختصاص داده است و استانشده را نسبت به استان

 صد متعلق به استاندر 0,32ا سهم  بزراعيكمترين سطح محصوالت . اند گرفته هاي بعدي قرار درصد در رتبه  6,48با

 .ده استبو البرز

 1391-92هاي كشور در سال زراعي  سطح برداشت محصوالت زراعي استانتوزيع 1-1نمودار شماره 

٠

٢٠٠

۴٠٠

۶٠٠

٨٠٠

١,٠٠٠

١,٢٠٠

تار
هك

زار 
ه

 
بـه    آبي متعلق  زراعيمحصوالت  برداشت شده   بيشترين سطح    - محصوالت زراعي آبي      شده سطح برداشت 

. استان برداشت شـده اسـت     اين   آبي كشور در      اراضي كشت  سطح از    درصد 14,29 كهطوري باشد به  مي خوزستاناستان  

هاي دوم   آبي كشور در رتبهزراعي درصد سطح برداشت محصوالت 9,8 با فارسو  9,01 سهم بارضوي خراسان هاياستان

 كشور را بـه خـود       زراعي آبي   محصوالت   برداشت    از سطح    درصد 33,1در مجموع حدود    و سوم هستند و اين سه استان        

  .اندداده اصاختص
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 0,57بـا سـهم      حمـد  بـويرا  و  كهگيلويـه هاي   متعلق به استان   زراعي آبي  محصوالت    برداشت شده  كمترين سطح 

 .باشد درصد مي0,72 با يزدو  درصد 0,61البرز با  صددر

 متعلق بـه    ديم زراعيمحصوالت  برداشت شده   بيشترين سطح    -  محصوالت زراعي ديم    شده برداشت سطح

سـهم   بـا كرمانـشاه   هاي   استان .باشدمي كشور   ديم  از كل اراضي با كشت      درصد 11,63  با سهم برداشت   نكردستااستان  

سـه  . هاي دوم و سوم هستند  كشور در رتبه   ديم زراعي درصد برداشت محصوالت     7,85   با شرقيآذربايجانو    درصد 9,24

ديـم  زراعـي  محـصوالت   برداشـت   از سطح رصدد 28,72در مجموع حدود  شرقيو آذربايجانكرمانشاه ،  كردستان استان

  .اندداده كشور را به خود اختصاص

ت و دو صورت ديم كاشـته نـشده اسـ   ه  هيچ محصول زراعي ب  كرماناستان، البرز و جنوب   هرمزگان  استان سهدر  

راعـي بـا    هكتار، كمترين سطح برداشت محـصوالت ز 123 با سطح برداشت و كرمان هكتار 8استان يزد با سطح برداشت  

 .نداكشت ديم را به خود اختصاص داده

 
 ميزان توليد

 68,07تقريبـاً    1391-92در سال زراعـي     برداشت شده   اراضي  كل  از   - محصوالت زراعي  كل ميزان توليد 

ميزان توليد محصوالت زراعي متعلـق بـه         درصد   91كه  طوري شده است به    محصوالت زراعي برداشت    انواع ميليون تن 

تقريبـاٌ   (درصـد  32,97حدود  . باشدمي ديم   اراضي با كشت    ميزان توليد متعلق به    بقيه درصد 9  آبي و  تاراضي با كش  

ـ   فـارس  درصد، 17,29  سهم توليد  هاي خوزستان با  استانمربوط به    زراعي   محصوالتتوليد  ميزان  كل  از   )يك سوم  ا  ب

 .باشدمي درصد 7,11رضوي با  و خراساندرصد 8,56

سـهم توليـد    با  هر يك    قم و   حمد بويرا و  كهگيلويه هاياستان   به 1391-92زراعي     سال  در كمترين مقدار توليد  

 توليد محـصوالت زراعـي       ميزان  در ، درصد 0,94 اب   ايالمو   0,62 سهم   باجنوبي  خراسانهاي  استان و درصد تعلق دارد     0,39

  .اند  قرار گرفتهبعدهاي در رده
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 1391-92هاي كشور در سال زراعي يد محصوالت زراعي استان توزيع ميزان تول2-1نمودار شماره 

٠

٢,٠٠٠

۴,٠٠٠

۶,٠٠٠

٨,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٢,٠٠٠
تن

ار 
هز

 
 آبي در كشور متعلق به استان       زراعيبيشترين ميزان توليد محصوالت      -ميزان توليد محصوالت زراعي آبي    

  درصـد در توليـد     0,29 سـهم با  حمد   بويرا و  كهگيلويهكه استان   باشد درحالي    درصد مي  18,9 سهم توليد    خوزستان با 

  .در جايگاه آخر قرار گرفته استكشور  زراعي آبي محصوالت

 متعلـق بـه    در كـشور  ديـم زراعـي  توليد محـصوالت   ميزانبيشترين  -ميزان توليد محصوالت زراعي ديم    

 كه كاشت ديم    ن كرما ن ستا ا  جنوب و   هرمزگان ،  البرز استان   سهجز  ه  ب. باشد مي  درصد 28,33 سهم    با مازندراناستان  

 تـن توليـد     155بـا    كرمانو   تن توليد    1با  هاي داراي كشت ديم محصوالت زراعي، دو استان يزد          استان  از بين  ندارند

 .اندكمترين ميزان توليد محصوالت زراعي ديم را در كشور به خود اختصاص داده
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 1391-92زراعي سال در  كشور زراعي محصوالت توزيع سطح
 ))هكتار: واحد                            ((                                                                                                                     1 -1جدول شماره 

  جمع  ديم سطح  آبى سطح   ن ستا ا م نا
 رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا درصد ر مقدا درصد ر مقدا

 900486 14,29 208117 3,55 1108603 9,11 9,11 1  ن ستاخوز
 567911 9,01 268737 4,58 836648 6,88 15,99 2  رضوى ن سا خرا

 106482 1,69 681792 11,63 788274 6,48 22,47 3  ن كردستا
 617758 9,8 135681 2,31 753438 6,19 28,67 4  رس فا

 161681 2,57 541342 9,24 703023 5,78 34,45 5  ه نشا كرما
 273939 4,35 422142 7,2 696081 5,72 40,17 6  غربى ن يجا آذربا
 235063 3,73 460170 7,85 695233 5,72 45,89 7  شرقى ن يجا آذربا

 227522 3,61 434541 7,41 662063 5,44 51,33 8  ردبيل ا
 362240 5,75 296574 5,06 658814 5,42 56,75 9  ن گلستا

 257362 4,08 348955 5,95 606317 4,98 61,73 10  ن داهم
 156788 2,49 411995 7,03 568783 4,68 66,41 11  ن لرستا
 104409 1,66 439665 7,5 544075 4,47 70,88 12  ن زنجا
 237839 3,77 198158 3,38 435998 3,58 74,46 13  ن زندرا ما

 168914 2,68 199071 3,4 367985 3,03 77,49 14  مركزى
 189311 3 126613 2,16 315924 2,6 80,09 15  قزوين
 102024 1,62 151509 2,58 253533 2,08 82,17 16  لى شما ن سا خرا

 219896 3,49 25427 0,43 245322 2,02 84,19 17  ن صفها ا
 81589 1,29 138943 2,37 220532 1,81 86 18  يالم ا

 182051 2,89 19082 0,33 201133 1,65 87,66 19  گيالن
 187674 2,98 123 0 187797 1,54 89,2 20  ن كرما

 56142 0,89 110175 1,88 166317 1,37 90,57 21 بوشهر
 164059 2,6 0 0 164059 1,35 91,92 22  ن كرما ن ستا ا  جنوب
 157284 2,5 4518 0,08 161802 1,33 93,25 23  ن بلوچستا و  ن سيستا
 35958 0,57 111191 1,9 147149 1,21 94,46 24 حمد بويرا و  هكهگيلوي

 78097 1,24 61674 1,05 139771 1,15 95,61 25  رى بختيا و  ل رمحا چها
 82317 1,31 46154 0,79 128471 1,06 96,66 26  ن سمنا
 101606 1,61 894 0,02 102500 0,84 97,5 27  ن تهرا
 67665 1,07 16456 0,28 84121 0,69 98,2 28  جنوبى ن سا خرا

 78388 1,24 0 0 78388 0,64 98,84 29  ن هرمزگا
 55139 0,87 1951 0,03 57090 0,47 99,31 30  قم
 45350 0,72 8 0 45357 0,37 99,68 31 يزد

 38632 0,61 0 0 38632 0,32 100 32 لبرز ا
 -  6301575 100 5861655 100 12163231 100 100 كشور كل
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 هاي كشور  مقايسه درصد توزيع سطح برداشت كل محصوالت زراعي و زراعي آبي استان3 -1نمودار شماره 
  1391-92 در سال 

٠

٢

۴

۶

٨

١٠

١٢

١۴

١۶

محصوالت زراعي آبي   
كل محصوالت زراعي  

 
 

 هاي كشور  مقايسه درصد توزيع سطح برداشت كل محصوالت زراعي و زراعي ديم استان4 -1نمودار شماره 
  1391-92 در سال 

٠

٢

۴

۶

٨

١٠

١٢

محصوالت زراعي ديم 

كل محصوالت زراعي  
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 1391-92زراعي سال  در  كشورزراعيتوزيع ميزان توليد محصوالت 
 ))تن: واحد             ((                                                                                        2-1جدول شماره 

  جمع  توليدديم  توليدآبى   ن ستا ا م نا
 رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا درصد ر مقدادرصد ر مقدا

 11703009 18,9 69078 1,12 11772087 17,29 17,29 1  ن خوزستا
 5763998 9,31 66187 1,08 5830185 8,56 25,86 2  رس فا

 4757900 7,68 81662 1,33 4839562 7,11 32,97 3  رضوى ن سا خرا
 2877171 4,65 308231 5,01 3185402 4,68 37,65 4  ن همدا
 2785974 4,5 286540 4,66 3072514 4,51 42,16 5  غربى ن يجا آذربا

 1281289 2,07 1742090 28,333023379 4,44 46,6 6  ن زندرا ما
 2697103 4,36 72511 1,18 2769614 4,07 50,67 7  قزوين
 1994181 3,22 596768 9,71 2590949 3,81 54,48 8  ن گلستا

 2514740 4,06 14684 0,24 2529424 3,72 58,19 9  ن صفها ا
 2239374 3,62 241357 3,93 2480731 3,64 61,84 10  شرقى ن يجا آذربا

 2476610 4 0 0 2476610 3,64 65,47 11  ن كرما ن ستا ا  جنوب
 2280182 3,68 999 0,02 2281181 3,35 68,82 12  ن تهرا

 2087020 3,37 29309 0,48 2116329 3,11 71,93 13 ن بلوچستا و  ن سيستا
 1351031 2,18 395863 6,44 1746894 2,57 74,5 14  ردبيل ا

 1311938 2,12 403820 6,57 1715758 2,52 77,02 15  ن لرستا
 1274124 2,06 297723 4,84 1571847 2,31 79,33 16  ن زنجا
 1072272 1,73 469302 7,63 1541574 2,26 81,59 17  ه نشا كرما

 942760 1,52 474765 7,72 1417525 2,08 83,68 18  ن كردستا
 1396835 2,26 0 0 1396835 2,05 85,73 19  ن هرمزگا
 1185289 1,91 113314 1,84 1298603 1,91 87,64 20  مركزى
 1282093 2,07 155 0 1282248 1,88 89,52 21  ن كرما

 1010122 1,63 19436 0,32 1029558 1,51 91,03 22 بوشهر
 967487 1,56 0 0 967487 1,42 92,45 23 لبرز ا

 677612 1,09 65123 1,06 742735 1,09 93,54 24  گيالن
 726502 1,17 1 0 726503 1,07 94,61 25 يزد
 610557 0,99 107225 1,74 717782 1,05 95,67 26  لى شما ن سا خرا

 685455 1,11 31041 0,5 716496 1,05 96,72 27  ن سمنا
 594440 0,96 49614 0,81 644054 0,95 97,66 28 رى بختيا و  ل رمحا چها

 533253 0,86 107696 1,75 640949 0,94 98,61 29  يالم ا
 398576 0,64 22254 0,36 420830 0,62 99,22 30  جنوبى ن سا خرا
 263702 0,43 804 0,01 264506 0,39 99,61 31  قم

 182315 0,29 81276 1,32 263591 0,39 100 32حمد بويرا و  كهگيلويه
 -  61924910 100 6148825 100 68073735 100 100 كشور كل
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 هاي كشور درصد توزيع ميزان توليد كل محصوالت زراعي و زراعي آبي استان  مقايسه5-1نمودار شماره 
 1391-92 در سال 

 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

محصوالت زراعي آبي 
كل محصوالت زراعي 

 
 
 
 
 

 هاي كشور استانديم  مقايسه درصد توزيع ميزان توليد كل محصوالت زراعي و زراعي 6-1شماره نمودار 
  1391-92 در سال 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

محصوالت زراعي ديم   
كل محصوالت زراعي 
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  غالت، حبوبات، محصوالت صنعتي، سبزيجات، محصوالت جاليزي، (وضعيت گروه محصوالت
  كشوردر كل) اي و ساير محصوالتنباتات علوفه

  سطح

 ميليـون   8,89ميليون هكتار سطح برداشت محصوالت زراعي، حدود         12,2، از حدود    1391-92در سال زراعي    

 درصـد سـطح برداشـت حبوبـات،         6,3 ميليون هكتار معادل     0,77 درصد سطح برداشت غالت، حدود       73,1هكتار معادل   

 4,2 ميليـون هكتـار معـادل      0,51نعتي، حدود    درصد سطح برداشت محصوالت ص     4,6 ميليون هكتار معادل     0,56حدود  

 درصد سطح برداشت محصوالت جـاليزي، حـدود         2,9 ميليون هكتار معادل     0,35درصد سطح برداشت سبزيجات، حدود      

 درصد سطح   1,4 ميليون هكتار معادل     0,16اي و حدود     درصد سطح برداشت نباتات علوفه     7,4ميليون هكتار معادل     0,9

 .باشدمي  زراعيبرداشت ساير محصوالت

 1391-92 در سال زراعي محصوالت زراعي در كل كشورهاي  درصد سطح برداشت گروه7 -1 شماره نمودار
 

غالت 
73.1%

حبوبات
6.3%

محصوالت صنعتي
4.6%

سبزيجات
4.2%

محصوالت جاليزي
2.9%

نباتات علوفه اي 
7.4%

ساير محصوالت
1.4%

 

گـردد كـه بيـشترين سـطح        با توجه به درصدهاي مربوط به سطح برداشت هرگروه از محـصوالت مالحظـه مـي               

 6,3(و پس از آن گروه حبوبـات        )  درصد 7,4(اي  پس گروه نباتات علوفه   سو  ) ددرص 73,1(برداشت متعلق به گروه غالت      

ـ           86,8باشد اين سه گروه محصول حدود       مي) درصد خـود اختـصاص     ه درصد از كل سطح برداشت محصوالت زراعـي را ب

و محصوالت  )  درصد 1,4(علق به گروه ساير محصوالت زراعي       از طرفي كمترين سطح برداشت گروه محصوالت مت       . اندداده

 .باشدمي)  درصد2,9(جاليزي 
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 ميزان توليد
 ميليون تن معادل    16,4، حدود   1391-92 ميليون تن توليد محصوالت زراعي در سال زراعي          68,07از مجموع    

  تـن  ليـون ي م 10,7 درصد ميزان توليد حبوبات، حدود       0,7 معادل    تن  ميليون 0,5 درصد ميزان توليد غالت، حدود       24,1

 درصد ميزان توليد سبزيجات،     22,9 ميليون تن معادل     15,62 درصد ميزان توليد محصوالت صنعتي، حدود        15,7معادل  

 درصـد   22,8 ميليـون تـن معـادل        15,5درصد ميزان توليد محصوالت جاليزي، حدود        13معادل  تن  ميليون   8,9حدود  

 .باشدحصوالت زراعي ميمميزان توليد ساير درصد 0,6 معادل  تن ميليون0,42اي و حدود ميزان توليد نباتات علوفه
 

 1391-92 در سال زراعي  محصوالت زراعي در كل كشورهاي درصد ميزان توليد گروه8 -1 شماره نمودار
 

غالت 
24.1%

حبوبات
0.7%

محصوالت صنعتي
15.7%

سبزيجات
22.9%

محصوالت جاليزي
13.0%

نباتات علوفه اي 
22.8%

ساير محصوالت
0.6%

 

گردد كه بيشترين ميزان توليد با توجه به درصدهاي مربوط به ميزان توليد هرگروه از محصوالت مالحظه مي

)  درصد22,8( ايعلوفهنباتاتو پس از آن گروه )  درصد22,9(سبزيجات و سپس گروه )  درصد24,1(علق به گروه غالت مت

 از. اند درصد از كل ميزان توليد محصوالت زراعي را به خود اختصاص داده69,8 اين سه گروه محصوالت حدود .باشدمي

 )درصد 0,7(و گروه حبوبات )  درصد0,6(ساير محصوالت زراعي طرفي كمترين ميزان توليد محصوالت متعلق به گروه 

 .باشدمي
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  در كل كشور) اي   ذرت دانه وگندم، جو، شلتوك(غالت وضعيت 
  سطح

محـصوالت  سطح  برداشت     ميليون هكتار    12,2 از حدود ،  1391-92در سال زراعي     - سطح برداشت كل غالت   

 مربوط به   ن آ درصد  44,7 اشته كه از اين مقدار    د به غالت اختصاص   رصد د 73,1ميليون هكتار معادل     8,9  حدود زراعي

 18,4جـو  سـطح  درصـد،   72  گنـدم سـطح .  ديم بـوده اسـت   كشت صورت هبقيه ب  درصد 55,3آبي و   اراضي با كشت    

 .باشدمي غالتاز كل سطح برداشت  درصد 3,3اي   دانهذرتسطح  درصد و 6,35شلتوك سطح درصد، 

 
 1391-92 در سال زراعي  درصد توزيع سطح برداشت گروه محصوالت غالت9-1نمودار شماره 

 

گندم 
72.0%

جو
18.4%

شلتوك
6.4%

ذرت دانه اي
3.3%

 

 7,12 بـا    كردسـتان  ،درصـد  9,61 با سهم    خوزستانهاي  استانبيشترين سطح برداشت غالت در كشور متعلق به         

سـطح  از   درصـد    29,79جمعـاً    باشـد و ايـن چهـار اسـتان         مـي  درصـد  6,38بـا   فارس  و   درصد 6,69با  كرمانشاه  ،  درصد

 .اند خود اختصاص دادهه شده اين گروه از محصوالت را ببرداشت

در جايگاه نخـست  دركشور  درصد 16,3سهم  آبي با    غالت برداشتسطح   در   خوزستاناستان    -سطح غالت آبي  

سـطح برداشـت غـالت     از    درصد 8,54 با   رضوي و خراسان  درصد 11,06 با سهم    فارسهاي  قرار گرفته و پس از آن استان      

متعلق بـه   به ترتيب    درصد   0,54 و   0,5 با    سطح برداشت غالت آبي    كمترين .انددست آورده ههاي دوم و سوم را ب       آبي رتبه 

 .باشد ميهرمزگانهاي البرز و استان

. درصد تعلق داشته اسـت  11,8  سهم باكردستانباالترين سطح برداشت غالت ديم به استان   -سطح غالت ديم 

هـاي دوم تـا چهـارم      رتبـه  به ترتيـب درصد 7,8 با همدان  و درصد 8,2 با   زنجان ،درصد 9,3 با سهم    كرمانشاه هاياستان
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سـطح   كمتـرين هاي داراي كشت غـالت ديـم كـشور      از بين استان   .اند  خود اختصاص داده  ه   را ب   ديم برداشت غالت سطح  

  .باشد هكتار مي123ديم متعلق به استان كرمان با برداشت غالت 

 

 ميزان توليد
، مقدار  1391-92 زراعي در سال زراعي       محصوالت ميليون تن توليد   68,07 از مجموع  - ميزان توليد كل غالت   

 بقيـه از    درصـد  22,9 كشت آبـي و   از اراضي با    آن   درصد 77,1درصد سهم غالت بوده كه       24,1ميليون تن معادل     16,4

 .كشت ديم حاصل شده استاراضي با 

 ، درصـد  17,1جـو   ميزان توليد   درصد،   56,7 گندم، ميزان توليد    يليون تن غالت در سال ياد شده      م 16,4 از توليد 

 .باشندمي توليد غالت  از كل ميزان  درصد11,3اي  ذرت دانه و ميزان توليد  درصد14,9شلتوك ميزان توليد 

 
 1391-92 زراعي  در سالدرصد توزيع ميزان توليد گروه محصوالت غالت 10 -1نمودار شماره 

 

گندم  
56.7%

جو
17.1%

شلتوك
14.9%

ذرت دانه اي
11.3%

 

.   توليد شـده اسـت     كرمانشاهو   مازندران فارس،   ، استان خوزستان  چهارز توليد غالت كشور در       ا  درصد 36,4 حدود

 در )درصـد  0,5( تـن  75766 توليد با البرزاستان رتبه اول و كشور داراي درصد در توليد غالت    12,7خوزستان با    استان

 .ه آخر قرار گرفته استجايگا
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پس سـ  درصد در جايگاه نخست و       15,9ميزان توليد غالت آبي با      در   استان خوزستان    – ميزان توليد غالت آبي   

 . قـرار دارنـد     توليـد غـالت آبـي      هـاي دوم و سـوم      درصد در رتبه   8,6 درصد و مازندران با      12,9هاي فارس با سهم     استان

 .باشددرصد متعلق به استان بوشهر مي 0,5 ميزان توليد غالت آبي با كمترين

پس سـ درصد در جايگاه نخست و  11,8 در ميزان توليد غالت ديم با كردستان استان  – ميزان توليد غالت ديم   

 از  .توليد غالت ديم قـرار دارنـد      هاي دوم و سوم     در رتبه  درصد   9,4 با   گلستان درصد و    11,5ا سهم    ب كرمانشاه هاياستان

 .باشد تن مي155 ميزان توليد متعلق به استان كرمان با كمتريناي كشت غالت ديم كشور هاي داربين استان
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 1391-92زراعي سال  در  كشورو سطح غالتتوزيع ميزان توليد 
 )) هكتار-تن: واحد((                                                                                         3-1جدول شماره 

  سطح توليد   ن ستا ا م نا
  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا

 2086039 12,71 12,71 1 853967 9,61 9,61 1  ن خوزستا
 1693818 10,32 23,02 2 566783 6,38 15,98 4  رس فا
 1231047 7,5 30,52 3 300307 3,38 19,36 14  ن زندرا ما

 959197 5,84 36,36 4 594306 6,69 26,04 3  ه نشا كرما
 945401 5,76 42,12 5 453457 5,1 31,15 10  ن گلستا
 912067 5,56 47,68 6 561435 6,32 37,46 5  رضوى ن سا خرا
 866857 5,28 52,96 7 467563 5,26 42,72 7  ن همدا
 646063 3,94 56,89 8 188073 2,12 44,84 18  گيالن

 637793 3,88 60,78 9 502311 5,65 50,49 6  ردبيل ا
 623646 3,8 64,57 10 632947 7,12 57,61 2  ن كردستا
 588935 3,59 68,16 11 399635 4,5 62,1 12  ن لرستا
 557056 3,39 71,55 12 453984 5,11 67,21 9  غربى ن يجا آذربا
 528755 3,22 74,77 13 465221 5,23 72,44 8  شرقى ن يجا آذربا

 448557 2,73 77,51 14 301200 3,39 75,83 13  مركزى
 444273 2,71 80,21 15 224484 2,53 78,35 15  قزوين

 413086 2,52 82,73 16 154459 1,74 80,09 19  ن صفها ا
 378612 2,31 85,03 17 430831 4,85 84,94 11  ن زنجا
 331581 2,02 87,05 18 114512 1,29 86,23 22  ن كرما
 286947 1,75 88,8 19 71268 0,8 87,03 25  ن تهرا

 272275 1,66 90,46 20 192896 2,17 89,2 17  يالم ا
 246342 1,5 91,96 21 194474 2,19 91,38 16  لى شما ن سا خرا

 192808 1,17 93,13 22 65955 0,74 92,13 27  ن كرما ن ستا ا  جنوب
 185880 1,13 94,27 23 95541 1,07 93,2 24  ن بلوچستا و  ن سيستا

 152441 0,93 95,2 24 137587 1,55 94,75 21 حمد بويرا و  كهگيلويه
 147008 0,9 96,09 25 69247 0,78 95,53 26  ن سمنا
 144817 0,88 96,97 26 105061 1,18 96,71 23  رى بختيا و  ل رمحا چها
 89690 0,55 97,52 27 37866 0,43 97,14 29  قم
 85841 0,52 98,04 28 45614 0,51 97,65 28  جنوبى ن سا خرا

 83963 0,51 98,55 29 21460 0,24 97,89 31  ن هرمزگا
 83159 0,51 99,06 30 28410 0,32 98,21 30 يزد

 78639 0,48 99,54 31 139375 1,57 99,78 20 بوشهر
 75766 0,46 100 32 19780 0,22 100 32 لبرز ا

 -  8890004 100 100 -  16418358 100 100 كشور كل
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  هاي كشور به تفكيك آبي و ديمدرصد توزيع سطح غالت استانمقايسه  11-1نمودار شماره 

 1391-92در سال زراعي 
 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠
سطح آبي 
سطح ديم 

 
 
 
 

 ديمهاي كشور به تفكيك آبي و غالت استان درصد توزيع ميزان توليد مقايسه  12-1شماره نمودار 
 1391-92در سال زراعي  

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

توليد آبي 
توليد ديم 
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 در كل كشور) ساير حبوباتنخود، لوبيا، عدس و ( حبوبات وضعيت 
 

 سطح

سـطح  درصـد    6,3  هـزار هكتـار معـادل      770حدود  ،  1391-92در سال زراعي     - سطح برداشت كل حبوبات   

  درصـد و   20,2عـدس     درصـد،  61,3 نخـود سهم  اين مقدار   از  . به حبوبات اختصاص يافته است     محصوالت زراعي برداشت  

 .باشدميدرصد  14,9لوبيا 

 
  درصد توزيع سطح برداشت گروه محصوالت حبوبات13-1نمودار شماره 

 1391-92 در سال زراعي 
 

نخود
61.3%

لوبيا
14.9%

عدس
20.2%

ساير حبوبات
3.6%

 

اراضي بـا كـشت   ت به صور درصد 79,8و آبي كشت به صورت    درصد 20,2 حدود   از كل سطح برداشت حبوبات    

 با  كردستان،   درصد 14,28  سهم  با هاي لرستان استان   متعلق به  بيشترين سطح برداشت حبوبات دركشور    . ديم بوده است  

 البـرز  هكتار و    13 با   تهران هايوكمترين سطح مربوط به استان    باشد   درصد مي  12,41 با   شرقي درصد، آذربايجان  12,65

 . برداشت بوده استسطح   هكتار38 با

هـاي  استانهاي كشور بيشترين سطح برداشت حبوبات آبي متعلق به           از بين كليه استان    – سطح حبوبات آبي  

باشد كه جمعاً ايـن سـه اسـتان حـدود            درصد مي  10,8 درصد و لرستان با      21با  فارس   درصد،   24,25با سهم   خوزستان  

 كمتـرين سـطح حبوبـات آبـي متعلـق بـه      . انـد  بـه خـود اختـصاص داده    را  درصد از سطح برداشـت حبوبـات آبـي         56,1

 .باشد مي سطح برداشت هكتار38 با البرز هكتار و 13 با تهرانهاي استان
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 15,7هم  سـ  بـا    كردسـتان  هـاي تعلق بـه اسـتان     بيشترين سطح برداشت حبوبات ديم م      – سطح حبوبات ديم  

 13,2 بـا     غربـى  ن يجـا  آذربـا  درصـد و     13,6  و كرمانشاه با    درصد 14,5ي با   شرق درصد و آذربايجان   15,2درصد، لرستان با    

. اند درصد از سطح برداشت حبوبات ديم كشور را به خود اختصاص داده            72,1 استان جمعاً حدود     پنجاين  . باشد مي درصد

جنوبي و خراسان  8 با    يزد هايكمترين سطح حبوبات ديم متعلق به استان      هاي داراي كشت حبوبات ديم كشور       از بين استان  

 .دنباشهكتار سطح برداشت مي 47با 

 
 ميزان توليد

باشد كه  ميهزار تن     505حدود   ،1391-92توليد حبوبات در سال زراعي       ميزان   - ميزان توليد كل حبوبات   

 .باشدمي ديم  با كشتاراضيبوط به رآن م درصد 51,9 آبي و  با كشتاراضيآن مربوط به درصد از  48,1

محـصول    و درصـد  37,6 لوبيـا  محصول   ،درصد 38,6 نخودمحصول  سهم   كشور،    توليد حبوبات در    ميزان از كل 

 . باشدمي توليد  درصد15,8عدس 

 
  درصد توزيع ميزان توليد گروه محصوالت حبوبات14-1نمودار شماره 

 1391-92 در سال زراعي 
 

نخود
38.6%

لوبيا
37.6%

عدس
15.8%

ساير حبوبات
7.9%
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ــا ســهم لرســتان  اســتانپــنج دراز توليــد حبوبــات   درصــد57,9             ــافــارس  ،درصــد 16,41 ب ، درصــد 13,5 ب
هـاي اول تـا     در توليد حبوبـات رتبـه      درصد   8,62 و كرمانشاه با     درصد 9,55با    خوزستان ،درصد 9,86 با  شرقى ن يجا آذربا
 .اندخود اختصاص دادهه  را بپنجم

 .باشدمي تن 52وشهر با توليد و ب  تن44توليد  با تهران هاي متعلق به استان حبوباتكمترين مقدار توليد

هاي فارس بـا سـهم     بيشترين ميزان توليد حبوبات آبي در كشور متعلق به استان      - ميزان توليد حبوبات آبي   

كمترين ميزان توليد حبوبات آبي متعلـق       . باشد مي  توليد  درصد 11,6  با  درصد و لرستان   19,8  با  درصد، خوزستان  26,2

 .باشد ميليد تو تن44 با تهرانبه استان 

   سـهم  هاي لرستان با  شترين ميزان توليد حبوبات ديم دركشور متعلق به استان        ي ب – ميزان توليد حبوبات ديم   

ــا آذربايجــان درصــد،20,9 ــا ســهم   و درصــد15,4  ســهمشــرقي ب  از بــين .باشــد مــيتوليــد  درصــد14,6كرمانــشاه ب

 .باشد تن توليد مي1 با  يزدد متعلق به استانكمترين ميزان توليهاي داراي كشت حبوبات ديم كشور استان
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 1391-92زراعي سال  در  كشورو سطح حبوباتتوزيع ميزان توليد 
    )) هكتار-تن: واحد((                                                                                         4-1جدول شماره 

  حسط توليد   ن ستا ا م نا
  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا

 82861 16,41 16 1 109997 14,28 14,28 1  ن لرستا
 68162 13,5 30 2 40059 5,2 19,49 7  رس فا

 49771 9,86 40 3 95588 12,41 31,9 3  شرقى ن يجا آذربا
 48228 9,55 49 4 37997 4,93 36,83 8  ن خوزستا

 43511 8,62 58 5 87928 11,42 48,25 4  ه نشا ماكر
 28963 5,74 64 6 82856 10,76 59,01 5  غربى ن يجا آذربا
 28722 5,69 69 7 41262 5,36 64,37 6  ن زنجا

 27123 5,37 75 8 97445 12,65 77,02 2  ن كردستا
 23947 4,74 79 9 17586 2,28 79,3 12  مركزى

 22895 4,53 84 10 37077 4,81 84,12 9  ردبيل ا
 12923 2,56 87 11 20916 2,72 86,83 10  ن همدا
 9584 1,9 88 12 6875 0,89 87,73 17  رى بختيا و  ل رمحا چها

 6845 1,36 90 13 8828 1,15 88,87 16  يالم ا
 6443 1,28 91 14 19070 2,48 91,35 11  لى شما ن سا خرا
 5943 1,18 92 15 14383 1,87 93,22 13  رضوى ن سا خرا

 4967 0,98 93 16 4059 0,53 93,74 20  گيالن
 4941 0,98 94 17 12659 1,64 95,39 14  ن سمنا

 4518 0,89 95 18 3009 0,39 95,78 21  ن بلوچستا و  ن سيستا
 4112 0,81 96 19 5790 0,75 96,53 18  ن گلستا

 4042 0,8 97 20 5023 0,65 97,18 19 حمد بويرا و  كهگيلويه
 3983 0,79 98 21 10610 1,38 98,56 15  قزوين

 3590 0,71 98 22 2767 0,36 98,92 24  ن صفها ا
 3518 0,7 99 23 2936 0,38 99,3 22  ن زندرا ما

 2951 0,58 100 24 2839 0,37 99,67 23  ن كرما
 1328 0,26 100 25 1405 0,18 99,85 25  ن كرما ن ستا ا جنوب
 328 0,06 100 26 256 0,03 99,89 28 يزد
 327 0,06 100 27 433 0,06 99,94 26  جنوبى ن سا خرا
 264 0,05 100 28 343 0,04 99,99 27  قم
 112 0,02 100 29 38 0 99,99 30 لبرز ا

 52 0,01 100 30 55 0,01 100 29 بوشهر
 44 0,01 100 31 13 0 100 31  ن تهرا

 -  770100 100 100 -  504998 100 100 كشور كل
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  هاي كشور به تفكيك آبي و ديمبوبات استاندرصد توزيع سطح حمقايسه   15 -1نمودار شماره 
 1391-92سال زراعي در 

 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵ سطح آبي 
سطح ديم 

 
 

 
 هاي كشور به تفكيك آبي و ديمدرصد توزيع ميزان توليد حبوبات استانمقايسه  16-1نمودار شماره 

 1391-92سال زراعي در  
 

٠

١٠

٢٠

٣٠
توليد آبي 
توليد ديم 
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 هاي  دانهايرسو   نيشكر، سويا، كلزاپنبه، توتون و تنباكو، چغندرقند،( محصوالت صنعتي وضعيت
 در كل كشور) روغني

 
 سطح

حـدود  با سطح برداشت    محصوالت صنعتي   ،  1391-92در سال زراعي     - كل محصوالت صنعتي   سطح برداشت 

از ايـن    . اسـت  ده دا را به خود اختـصاص    محصوالت زراعي كشور      برداشت از كل سطح     درصد   4,62معادل  ،  كتار هزار ه  565

 .ديم بوده استصورت كشت  هب درصد 16,3 آبي وصورت كشت  هبدرصد  83,7مقدار 

ـ       14,6، چغندرقند با سـهم      درصد 15,3  سهم  با  درصد، نيشكر  16,6هاي كلزا با سهم     محصول ا  درصـد و پنبـه ب

 .انـد  را به خـود اختـصاص داده   تا چهارم اين گروهاول هاي  سطح برداشت محصوالت صنعتي در رتبه       درصد از  14,4سهم  

 . درصد از سهم سطح برداشت محصوالت صنعتي را به خود اختصاص داده است25,8روغني  هايساير دانه

 
  درصد توزيع سطح برداشت گروه محصوالت صنعتي17-1نمودار شماره 

 1391-92سال زراعي در  
 

پنبه
14.4% توتون و تنباكو

1.6%

چغندر قند
14.6%

نيشكر
سويا15.3%

11.7%

كلزا
16.6%

ساير دانه هاي روغني
25.8%

 
 18,1بـا    گلـستان ،  درصـد  20,3با    خوزستان هايمحصوالت صنعتي در استان   برداشت  سطح   از  درصد 68,3حدود   

. باشـد  مـي  درصـد  5,8 غربـي بـا    آذربايجان  درصد و  5,9 مازندران با     درصد، 6,6 درصد، فارس با     11,6رضوي با   ، خراسان درصد

 .باشدمي هكتار سطح برداشت 9 با تهرانرين سطح اين گروه از محصوالت متعلق به استان كمت
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 آبـي    صـنعتي  بيشترين سطح برداشـت محـصوالت      هاي كشور  از بين استان   –سطح محصوالت صنعتي آبي   

 سـطح    درصـد  12,2رضـوي بـا      درصد و خراسـان    16,3درصد، گلستان با     24  سهم هاي خوزستان با  متعلق به استان  

 .هكتار كمترين سطح برداشت محصوالت صنعتي آبي را دارد 9 با تهران استان  وباشد ميشده برداشت

  بيشترين سطح برداشت محـصوالت صـنعتي بـا كـشت ديـم متعلـق بـه                  – سطح محصوالت صنعتي ديم   

 از  .باشدمي شده سطح برداشت  درصد   20,4 با   سمنان درصد و    27,4با  گلستان   درصد،   30,7  سهم بامازندران  هاي  استان

 . هكتار كمترين سطح را دارد68هاي داراي محصوالت صنعتي با كشت ديم استان كرمانشاه با بين استان
 

 ميزان توليد

 زراعي حـدود   توليد محصوالت    ، از كل ميزان   1391-92در سال زراعي     - ميزان توليد كل محصول صنعتي    

بـا كـشت     اراضي   سهمآن   درصد 98,9 كه   محصوالت صنعتي است   متعلق به گروه     درصد   15,7 معادل   ميليون تن  10,7

 .باشدميديم  با كشت اراضي  درصد1,1آبي و 

 چغندرقند درصد از توليد محصوالت صنعتي در جايگاه نخست قرار گرفته و محصول      69  سهم  با نيشكرمحصول  

توليـد محـصوالت صـنعتي بـه دو     از  درصـد  93,4باشد به عبارت ديگـر حـدود   توليد در جايگاه بعدي مي  درصد 32,4 با

 .چغندرقند تعلق داردو محصول نيشكر 

 
   درصد توزيع ميزان توليد گروه محصوالت صنعتي18-1نمودار شماره 

 1391-92سال زراعي در 
 

پنبه
1.8% توتون و تنباكو

0.2%

چغندر قند
32.4%

نيشكر
61.0%

سويا
1.4%

كلزا
1.6%

ساير دانه هاي روغني
1.6%
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 ، درصـد 61,3 سـهم  اسـتان خوزسـتان بـا     سـه توليـد محـصوالت صـنعتي در        ميزان   درصد از    81,2حدود   

كمترين توليد محـصوالت صـنعتي   . دست آمده است   ه ب  درصد 7,5رضوي با    خراسان  و درصد 12,3  با غربيآذربايجان

 .باشد  ميتهرانمتعلق به استان  تن 25توليد با 

هـاي  بيشترين ميزان توليـد محـصوالت صـنعتي آبـي متعلـق بـه اسـتان                –ميزان توليد محصوالت صنعتي آبي    

ان با تهراستان  .باشدمي درصد 7,6   سهمبا رضوي  درصد و خراسان12,5  سهمغربي باآذربايجان،  درصد62خوزستان با سهم 

 . تن كمترين ميزان توليد محصوالت صنعتي آبي را دارد25

 20,6 سـهم     درصـد، گلـستان بـا      46استان مازندران با سهم     سه   – ميزان توليد محصوالت صنعتي ديم    

هـاي داراي    از بين اسـتان    .بيشترين ميزان توليد محصوالت صنعتي ديم را دارند         درصد 18,8  سهم  با گيالندرصد و   

 . را دارد در كشور تن كمترين ميزان توليد محصوالت صنعتي ديم27 با قزوين استان كشت محصوالت صنعتي ديم
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 1391-92زراعي سال  در توزيع ميزان توليد و سطح محصوالت صنعتي كشور
 )) هكتار-تن: واحد((                                                                                         5-1ل شماره جدو

  سطح توليد   ن ستا ا م نا
  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا

 6567104 61,32 61 1 114399 20,25 20,25 1  ن خوزستا
 1319134 12,32 74 2 32998 5,84 26,09 6  غربى ن يجا آذربا
 802698 7,49 81 3 65645 11,62 37,71 3  رضوى ن سا خرا
 446545 4,17 85 4 37388 6,62 44,33 4  رس فا

 331625 3,1 88 5 14522 2,57 46,9 10  ه نشا كرما
 189293 1,77 90 6 102308 18,11 65,01 2  ن گلستا
 117384 1,1 91 7 7213 1,28 66,28 15  ن همدا
 115012 1,07 92 8 7207 1,28 67,56 16  قزوين
 112437 1,05 93 9 7784 1,38 68,94 14  ن لرستا

 104658 0,98 94 10 22186 3,93 72,86 8  ردبيل ا
 91008 0,85 95 11 9290 1,64 74,51 13  ن صفها ا

 85744 0,8 96 12 25182 4,46 78,97 7  ن سمنا
 67772 0,63 97 13 15074 2,67 81,63 9  لى شما ن سا خرا
 67002 0,63 97 14 33143 5,87 87,5 5  ن زندرا ما

 66237 0,62 98 15 10709 1,9 89,4 12  جنوبى ن سا خرا
 44534 0,42 98 16 3548 0,63 90,02 24  مركزى

 41342 0,39 99 17 1761 0,31 90,34 28  رى بختيا و  ل رمحا چها
 22512 0,21 99 18 3735 0,66 91 23  گيالن
 20037 0,19 99 19 4769 0,84 91,84 19  شرقى ن يجا آذربا

 16810 0,16 99 20 3811 0,67 92,52 22  ن كردستا
 12453 0,12 99 21 11540 2,04 94,56 11  ن كرما ن ستا ا  جنوب
 12241 0,11 99 22 4923 0,87 95,43 18  ن كرما
 11909 0,11 100 23 6188 1,1 96,53 17  قم

 9759 0,09 100 24 1966 0,35 96,87 27  ن زنجا
 8132 0,08 100 25 4228 0,75 97,62 21 بوشهر
 7233 0,07 100 26 4541 0,8 98,43 20  ن بلوچستا و  ن سيستا

 6494 0,06 100 27 1621 0,29 98,71 29  يالم ا
 6476 0,06 100 28 3336 0,59 99,3 25  ن هرمزگا

 4034 0,04 100 29 1433 0,25 99,56 30 لبرز ا
 2612 0,02 100 30 2494 0,44 100 26 يزد
 25 0 100 31 9 0 100 31  ن تهرا

 -  564950 100 100 -  10710254 100 100 كشور كل
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   كشور به تفكيك آبي و ديمهايستانادرصد توزيع سطح محصوالت صنعتي مقايسه   19 -1نمودار شماره 
 1391-92سال زراعي در 

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

سطح آبي 

سطح ديم 

 
 
 
 

 هاي كشور به تفكيك آبي و ديمميزان توليد محصوالت صنعتي استاندرصد توزيع مقايسه  20  -1  نمودار شماره
 1391-92 زراعي سالدر  

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠
توليد آبي 
توليدديم 
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 در كل كشور)اي و ساير سبزيجاتسبزيجات گلخانه ،فرنگيياز، گوجهزميني، پسيب( سبزيجات وضعيت  
 سطح  

 سطح از  درصد4,2 هزار هكتار معادل  510حدود ، 1391-92در سال زراعي  - سطح برداشت كل سبزيجات

 .  كشور به گروه سبزيجات اختصاص داشته استزراعي اراضي محصوالت برداشت

 رصد د 7,6 ديم اراضي با كشت     درصد و  92,4 آبي   اراضي با كشت  سهم   ،گروه سبزيجات  برداشت   از سطح 

ترتيـب    بـه   سـبزيجات   درصـد در گـروه     29,6بـا    فرنگي گوجه  درصد و  31,1زميني با سهم    سيبمحصول   .بوده است 

 درصـد از سـطح برداشـت        39,3اي و سـاير سـبزيجات جمعـاً حـدود           يجات گلخانـه  بزو پياز و س   هاي اول و دوم       رتبه

  .اندبه خود اختصاص دادهسبزيجات را 
 

 يجات درصد توزيع سطح برداشت گروه سبز21-1نمودار شماره 
  1391-92سال زراعي  در 

 
سيب زميني

31.1%

پياز
گوجه فرنگي10.9%

29.6%

سبزيجات گلخانه اي
0.2%

ساير سبزيجات
28.2%

 
 10,5  سـهم  بـا خوزسـتان   اسـتان هفـت   از سطح برداشت اين گروه متعلق به       ) درصد 504 (بيش از نيمي   

 ، درصــد5,7 بــا گلــستان درصــد، 7بــا مازنــدران رصــد،  د7,9بــا  هرمزگــان درصــد، 8 فــارس بــا درصــد، 

 . باشد مي درصد5,6با  همدان  درصد و5,7 با كرماناستان جنوب

از كل سطح )  درصد0,1(  هكتار سطح برداشت570  باقمسبزيجات متعلق به استان برداشت كمترين سطح  

هستند كه سطح  هايياستانآب و هوايي خاص   به دليل شرايط    دو استان گيالن و مازندران      . باشدميسبزيجات كشور   

 درصـد از    80,5با كشت آبي است به طـوري كـه حـدود             ديم بيش از سطح زير كشت سبزيجات         زيركشت سبزيجات 

 . درصد از سبزيجات استان مازندران به صورت ديم كاشته شده است92,8سبزيجات استان گيالن و 
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 ميزان توليد

 درصـد از كـل      22,9معـادل    ميليون تن    15,6 سبزيجات    توليد گروه  ن ميزا - ميزان توليد كل سبزيجات   

اراضـي   و    درصـد  96,2 ، سهم اراضي آبـي     توليد  ميزان اين مقدار از  . باشدسال مي اين  در  محصوالت زراعي    ميزان توليد 

توليـد  كـل ميـزان       از درصد 29,4 بازميني  سيب و    درصد 36,2 با سهم  فرنگيگوجهمحصول  . باشد مي  درصد 3,8ديم  

 . قرار دارند در توليد اين گروه از محصوالتهاي اول و دومرتبه ، درسبزيجات
 

   درصد توزيع ميزان توليد گروه سبزيجات22-1نمودار شماره 
 1391-92سال زراعي در 

 

سيب زميني
29.4%

پياز
گوجه فرنگي13.1%

36.2%

سبزيجات گلخانه اي
1.1%

ساير سبزيجات
20.2%

 
 درصد، 10,6  سهم  با انخوزست استان   هفتتوليد سبزيجات متعلق به      ميزان    از )درصد 50,7(بيش از نيمي     

 ،درصـد  5,7  سهم بارضوي  خراسان ، درصد 6,5  سهم باهرمزگان   درصد،   7  سهم  با همدان درصد،   10,3  سهم  با فارس

 .باشدمي درصد 5,3  سهم باشرقي آذربايجان درصد و5,4  سهمبا  ن كرما ن ستا ا  جنوب

 .باشدمي) درصد 0,1(  تن12717 توليد  باجنوبيخراسان توليد متعلق به استان ميزانكمترين 
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 1391 -92سال زراعي  در توزيع ميزان توليد و سطح سبزيجات كشور
 ))ار هكت-تن: واحد((                                                                                                                                          6-1جدول شماره 

  سطح توليد   ن ستا ا م نا
  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا

 1651782 10,58 11 1 53471 10,49 10,49 1  ن خوزستا
 1601548 10,25 21 2 40621 7,97 18,46 2  رس فا

 1100352 7,04 28 3 28332 5,56 24,02 7  ن همدا
 1008690 6,46 34 4 40412 7,93 31,95 3  ن هرمزگا

 888488 5,69 40 5 24929 4,89 36,84 10  رضوى ن سا خرا
 849665 5,44 45 6 28844 5,66 42,5 6  ن كرما ن ستا ا  جنوب
 823545 5,27 51 7 21507 4,22 46,72 12  شرقى ن يجا آذربا
 819981 5,25 56 8 28207 5,53 52,25 8  ن زنجا

 790881 5,06 61 9 18011 3,53 55,79 13 بوشهر
 748755 4,79 66 10 22201 4,36 60,14 11  ن صفها ا
 646445 4,14 70 11 27821 5,46 65,6 9  ردبيل ا

 587144 3,76 74 12 29106 5,71 71,31 5  ن گلستا
 511023 3,27 77 13 35852 7,03 78,35 4  ن زندرا ما

 424173 2,72 80 14 15013 2,95 81,29 14  ن لرستا
 385002 2,46 82 15 12064 2,37 83,66 15  ن كردستا

 359393 2,3 84 16 6370 1,25 84,91 22  ن تهرا
 357770 2,29 87 17 7145 1,4 86,31 21  قزوين
 323213 2,07 89 18 8490 1,67 87,98 19  غربى ن يجا آذربا

 282596 1,81 91 19 6144 1,21 89,18 23 لبرز ا
 273452 1,75 92 20 10162 1,99 91,18 16  لى شما ن سا خرا

 252021 1,61 94 21 9380 1,84 93,02 18  ن بلوچستا و  ن سيستا
 206281 1,32 95 22 9509 1,87 94,88 17  ن سمنا
 160970 1,03 96 23 5455 1,07 95,96 24  رى بختيا و  ل رمحا چها
 156968 1 97 24 3077 0,6 96,56 26  ه نشا كرما
 131023 0,84 98 25 7638 1,5 98,06 20  ن كرما

 111802 0,72 99 26 3102 0,61 98,67 25  مركزى
 73876 0,47 99 27 2050 0,4 99,07 27 يزد

 22321 0,14 100 28 1513 0,3 99,37 28  گيالن
 21959 0,14 100 29 1108 0,22 99,58 29 حمد بويرا و  كهگيلويه

 18644 0,12 100 30 570 0,11 99,69 32  قم
 16888 0,11 100 31 899 0,18 99,87 30  يالم ا

 12717 0,08 100 32 659 0,13 100 31  جنوبى ن سا خرا
  - 509658 100 100  - 15619369 100 100 كشور كل
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  هاي كشور به تفكيك آبي و ديمدرصد توزيع سطح سبزيجات استانمقايسه  23-1نمودار شماره 
1391-92ال زراعي سدر   

 

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠
سطح آبي 
سطح ديم 

 
 

 
 

  هاي كشور به تفكيك آبي و ديمدرصد توزيع ميزان توليد سبزيجات استانمقايسه  24-1نمودار شماره
 1391-92سال زراعي در 

 

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

توليد 
آبي
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   محصوالت جـاليزي سايرو اي ، خيار گلخانهخربزه، هندوانه، خيار(محصوالت جاليزي   وضعيت  (
 در كل كشور

 سطح

 درصد  2,9 هزار هكتار برابر با    352حدود  ،  1391-92در سال زراعي     - سطح برداشت كل محصوالت جاليزي    

  سـهم  درصـد  95,3 از ايـن مقـدار    . اراضي زراعي كشور به انواع محصوالت جاليزي اختصاص داشـته اسـت           برداشت    سطح از

 .يم بوده است داراضي بقيهدرصد  4,7 آبي و اراضي

  سـهم  بـا  خربزهدرصد و  26  سهمبا خيار درصد، 39,5سهم   باهندوانهمحصوالت جاليزي  برداشتسطح  از بين   

اي و ساير محصوالت جاليزي جمعاً      سه رتبه اول تا سوم سطح محصوالت جاليزي كشور هستند و خيار گلخانه            درصد   23

 .اند خود اختصاص داده را بهصوالت اين گروه مح  ميزان سطح برداشت ازدرصد 11,5حدود 

 
   درصد توزيع سطح برداشت گروه محصوالت جاليزي25-1نمودار شماره 

 1391-92در سال زراعي 
 

خربزه
23.0%

هندوانه
39.5%

خيار
26.0%

خيار گلخانه اي
1.5%

ساير محصوالت 
جاليزي

9.9%

 

 17,8 سـهم    رضوي بـا  استان خراسان پنج  در  جاليزي  محصوالت  برداشت  از سطح   ) درصد 54,2(بيش از نيمي     

 و سيـستان و     درصـد  8,4سـهم    بـا فارس   ، درصد 9,8 سهم   باخوزستان  درصد،   12,7  سهم  با رمانكاستان جنوبدرصد،  

 111 بـا    اردبيـل اين گروه از محصوالت متعلق بـه اسـتان          برداشت  كمترين سطح   . باشدمي  درصد 5,5  سهم  با بلوچستان

 .باشدهكتار سطح برداشت مي

كـشور بيـشترين سـطح برداشـت محـصوالت          هـاي    از بين اسـتان    – سطح برداشت محصوالت جاليزي آبي    

 درصـد و    13,4  سـهم   بـا  كرمـان اسـتان  جنـوب  درصـد،    18,1رضوي بـا سـهم      هاي خراسان جاليزي آبي متعلق به استان    
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باشد و كمترين سـطح برداشـت محـصوالت جـاليزي آبـي             مي هكتار   8,7  سهم بافارس   و    درصد 10,3  سهم باخوزستان  

 .باشدتار مي هك111متعلق به استان اردبيل با 

  بيـشترين سـطح برداشـت محـصوالت جـاليزي ديـم متعلـق بـه                 – سطح برداشت محصوالت جاليزي ديم    

  بـا   و گـيالن    درصد 15,6جنوبي با سهم    ، خراسان  درصد 18,3  سهم  با كردستان درصد،   18,8 سهم   هاي گلستان با  استان

  سطح برداشت محصوالت جاليزي ديم متعلـق بـه         ينكمتر جاليزي ديم داراي كشت   هاي  از بين استان   .باشد درصد مي  11,9

 .باشدمي)  هكتار4 ( درصد0,02 ا سهم بكرمانشاهاستان 
 

 ميزان توليد

 13 معادل   تن ميليون  8,9 كل ميزان توليد گروه محصوالت جاليزي كشور       -ميزان توليد كل محصوالت جاليزي    

 .است درصد 1,1 اراضي ديم   و درصد98,9 اراضي آبيهم از اين مقدار توليد، س. باشددرصد از كل توليدات زراعي مي

 17,5 بـا    خربـزه درصـد و     20  سهم باخيار   درصد،   41,5سهم    با هندوانهمحصوالت جاليزي   ميزان توليد   از بين   

اي و سـاير محـصوالت جـاليزي         محصوالت جاليزي كشور هستند و خيار گلخانـه        ميزان توليد سه رتبه اول تا سوم      درصد  

 .اند خود اختصاص داده را بهاين گروه محصوالت  توليد درصد از ميزان 21د جمعاً حدو

 
  درصد توزيع ميزان توليد گروه محصوالت جاليزي26-1نمودار شماره 

 1391-92در سال زراعي  
 

خربزه
17.5%

هندوانه
41.5%

خيار
20.0%

خيار گلخانه اي
14.1%

ساير محصوالت 
جاليزي

6.9%
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 9,8  سـهم  بـا  خوزسـتان    ،صدر د 11,5  سهم بارضوي  خراسان،   درصد 14,2 با سهم   ن كرما ن ستا ا  جنوباستان   شش

  ميـزان از)  درصـد 55,1( نيمي ، بيش از درصد5,1 و تهران با سهم       درصد 6,1بلوچستان   و سيستان،  درصد 8,5فارس   ،درصد

 .اند خود اختصاص داده  كشور را بهيجاليزمحصوالت توليد 

 .باشد مي تن 6985 با  رى بختيا و ل رمحا چها متعلق به استان يجاليزمحصوالت  توليد ميزان كمترين 

هـاي   بيشترين ميزان توليد محصوالت جـاليزي آبـي متعلـق بـه اسـتان           – ميزان توليد محصوالت جاليزي آبي    

باشـد و   مـي  درصـد  9,9خوزسـتان بـا سـهم        درصـد،    11,5  سهم بارضوي  خراسان،  درصد 14,3 سهم   با  ن كرما ن ستا ا  جنوب

 .باشد تن مي6985با   رى بختيا و ل رمحا چها متعلق به استان كمترين ميزان توليد محصوالت جاليزي آبي

بـا  گلستان  هاي   بيشترين ميزان محصوالت جاليزي ديم متعلق به استان        – ميزان توليد محصوالت جاليزي ديم    

هـاي  سـتان از بـين ا  .باشد درصد مي14,7 سهم با  غربى ن يجا آذربا درصد و 19,6 با سهم     جنوبى ن سا خرا درصد،   25,5 سهم

 7حـدود   (  درصد 0,01 ميزان توليد محصوالت جاليزي ديم متعلق به استان مركزي با            كمترينداراي كشت جاليزي ديم     

 .باشدمي) تن
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 1391-92زراعي سال  در توزيع ميزان توليد و سطح محصوالت جاليزي كشور
 )) هكتار-تن: واحد((                                                                                         7-1جدول شماره 

  سطح توليد   ن ستا ا م نا
  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا

 1255797 14,15 14,15 1 44849 12,73 12,73 2  ن كرما ن ستا ا  جنوب
 1017370 11,47 25,62 2 62612 17,77 30,5 1  رضوى ن سا خرا

 866193 9,76 35,38 3 34436 9,78 40,28 3  ن خوزستا
 751859 8,47 43,86 4 29502 8,37 48,65 4  رس فا

 542593 6,12 49,97 5 19403 5,51 54,16 5  ن بلوچستا و  ن سيستا
 454091 5,12 55,09 6 5892 1,67 55,84 18  ن تهرا
 406485 4,58 59,67 7 4016 1,14 56,98 23 يزد

 371893 4,19 63,86 8 11931 3,39 60,36 10  قزوين
 359323 4,05 67,91 9 16203 4,6 64,96 6  ن همدا
 323098 3,64 71,56 10 14059 3,99 68,95 7  ن لرستا

 318899 3,59 75,15 11 13903 3,95 72,9 8  يالم ا
 299121 3,37 78,52 12 7672 2,18 75,08 12  ن صفها ا

 263842 2,97 81,5 13 12221 3,47 78,55 9  ن هرمزگا
 189593 2,14 83,63 14 10171 2,89 81,43 11  ن گلستا
 182816 2,06 85,69 15 6956 1,97 83,41 14  ن كرما
 154644 1,74 87,44 16 6592 1,87 85,28 15  ن سمنا
 136908 1,54 88,98 17 4191 1,19 86,47 22 بوشهر
 133640 1,51 90,49 18 6959 1,98 88,44 13  ن زنجا

 126963 1,43 91,92 19 5123 1,45 89,9 20  مركزى
 125676 1,42 93,33 20 6424 1,82 91,72 16  جنوبى ن سا خرا
 120170 1,35 94,69 21 5227 1,48 93,21 19  شرقى ن يجا آذربا
 109214 1,23 95,92 22 4481 1,27 94,48 21  غربى ن يجا آذربا
 70378 0,79 96,71 23 6424 1,82 96,3 17  ن دستاكر

 65906 0,74 97,45 24 1703 0,48 96,78 27 حمد بويرا و  كهگيلويه
 58557 0,66 98,11 25 2471 0,7 97,49 25  ن زندرا ما
 48479 0,55 98,66 26 2427 0,69 98,17 26  قم

 42221 0,48 99,14 27 3340 0,95 99,12 24  گيالن
 27464 0,31 99,45 28 1120 0,32 99,44 28  ه نشا كرما

 24171 0,27 99,72 29 710 0,2 99,64 30 لبرز ا
 10885 0,12 99,84 30 862 0,24 99,89 29  لى شما ن سا خرا

 7059 0,08 99,92 31 111 0,03 99,92 32  ردبيل ا
 6985 0,08 100 32 288 0,08 100 31  رى بختيا و  ل رمحا چها

 -  352275 100 100 -  8872293 100 100 كشور كل
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هاي كشوردرصد توزيع سطح محصوالت جاليزي استانمقايسه  27-1نمودار شماره   
 1391-92سال زراعي در  به تفكيك آبي و ديم

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

سطح آبي 
سطح ديم 

 
 

 

 
 اي كشور هدرصد توزيع ميزان توليد محصوالت جاليزي استانمقايسه  28 -1نمودار شماره 

 1391-92 در سال زراعي به تفكيك آبي و ديم
 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠ توليد آبي 
توليد ديم 
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 در كل كشور)اي  و ساير نباتات علوفهايعلوفه، شبدر، ذرتيونجه(اي   نباتات علوفهوضعيت  
 سطح

  ادلهكتار مع  هزار   901 حدود    برداشت سطح،  1391-92در سال زراعي     - ايسطح برداشت كل نباتات علوفه    

  و اراضي ديمدرصد 85,9  سهم اراضي آبياي بوده كه از اين مقدار  كشور متعلق به نباتات علوفهزراعياز محصوالت  رصد د7,4

 .است  درصد14,1

درصـد و   6,9، شـبدر   درصـد 14,5اي ، ذرت علوفـه درصـد  67,9 سهم يونجه اي نباتات علوفه برداشتاز كل سطح 

 . د بوده استدرص10,7اي علوفه  نباتاتساير

  اي درصد توزيع سطح برداشت گروه نباتات علوفه29-1نمودار شماره 

 1391-92در سال زراعي 

يونجه
67.9%

شبدر
6.9%

ذرت علوفه اي
14.5%

ساير نباتات علوفه اي
10.7%

 

، مازنـدران و كرمـان      خراسـان رضـوي   همدان، اردبيل،   غربي،  شرقي، آذربايجان آذربايجان  استان هفت اين سال در   

 .اند اي را به خود اختصاص دادهنباتات علوفهداشت براز سطح  ) درصد52,4(بيش از نيمي 

اي آبـي   هاي كشور بيشترين سطح برداشـت نباتـات علوفـه          از بين استان   – اي آبي سطح برداشت نباتات علوفه   

 درصـد   7,7 همدان بـا سـهم        درصد و  9,1  سهم باغربي  آذربايجان درصد،   10,3  سهم با  شرقى ن يجا آذرباهاي  متعلق به استان  

 .باشد هكتار مي24اي آبي متعلق به استان گيالن با كمترين سطح برداشت نباتات علوفه. اشدبمي

اي ديـم متعلـق بـه سـه اسـتان            بيشترين سطح برداشت نباتـات علوفـه       – اي ديم سطح برداشت نباتات علوفه   

 هـاي داراي از بـين اسـتان   .اشدب درصد مي11,5  با درصد و اردبيل15,6  باشرقي درصد، آذربايجان43,1  سهممازندران با 
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  ن سمنار و    هكتا 2با   حمد بويرا و  كهگيلويه استان   اي ديم متعلق به    سطح برداشت نباتات علوفه    كمترين اي ديم نباتات علوفه 

 .باشد هكتار مي4با 
 

 ميزان توليد

 22,8 معـادل    يون تن  ميل 15,53 حدود،  اي   توليد نباتات علوفه   كل ميزان  - ايميزان توليد كل نباتات علوفه    

 و   درصـد  91,7 سـهم اراضـي آبـي         توليد ميزان از اين    .باشد از كل ميزان توليد محصوالت زراعي در سال مزبور مي          درصد

 33,5يونجـه   سـهم    درصـد،    48,5اي  اي سهم ذرت علوفه    از كل ميزان توليدات نباتات علوفه      .است  درصد 8,3ديم  اراضي  

 .باشدمي درصد 9,3  ى ا علوفه ت تا يرنبا ساو سهم  درصد 8,7شبدرسهم  ،درصد
 

 اي گروه نباتات علوفهميزان توليد درصد توزيع 30-1نمودار شماره 
 1391-92در سال زراعي  

 

يونجه
33.5%

شبدر
8.7%

ذرت علوفه اي
48.5%

ساير نباتات علوفه اي
9.3%

 

  سـهم   بـا  رضويخراسان  درصد، 7,6 تهران با سهم     درصد، 8  سهم با فارس درصد، 9,3 سهم باقزوين   هاياستان

، جمعـاً حـدود      درصـد  6,1  با اصفهانصد و    در 7,1 سهم   با  ن بلوچستا و  ن سيستادرصد،   7,4  سهم  با صد، مازندران  در 7,6

 .انداي را به خود اختصاص داده درصد از كل توليد نباتات علوفه53,1

 .علق دارد تن ت4215 توليد  باگيالن به استان ايعلوفهنباتات  توليد  ميزانكمترينهاي كشور در بين استان
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هـاي  اي آبي متعلق به اسـتان      بيشترين ميزان توليد نباتات علوفه     – اي آبي ميزان توليد نباتات علوفه   

كمتـرين ميـزان    . باشد درصد مي  8,3  سهم  با تهران درصد و    8,8  سهم بافارس   درصد توليد،    10,1  سهم باقزوين  

 .باشد توليد مي تن76 با گيالناي آبي متعلق به استان توليد نباتات علوفه

هـاي  اي ديم متعلق به اسـتان      بيشترين ميزان توليد نباتات علوفه     – اي ديم ميزان توليد نباتات علوفه   

هـاي  اسـتان  از بـين  .باشـد  درصد توليـد مـي  3,7  با درصد و اردبيل4,4  باگلستان درصد،  83,4  سهم مازندران با 

 و اسـتان   13 اسـتان سـمنان بـا        اي ديم متعلـق بـه     تات علوفه  ميزان توليد نبا   كمترينديم  اي  داراي نباتات علوفه  

 .باشدتوليد مي تن 24با   جنوبى ن سا خرا
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 1391 -92 سال زراعي  دراي كشورتوزيع ميزان توليد و سطح نباتات علوفه 
 )) هكتار-تن: واحد((                                                                                         8-1جدول شماره 

  سطح توليد   ن ستا ا م نا
  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا

 1445524 9,31 9,31 1 48145 5,34 5,34 8  قزوين
 1249163 8,04 17,35 2 38528 4,28 9,62 10  رس فا

 1180158 7,6 24,95 3 18918 2,1 11,72 18  ن تهرا
 1175612 7,57 32,52 4 59501 6,6 18,32 5  رضوى ن سا خرا
 1144821 7,37 39,89 5 58740 6,52 24,84 6  ن زندرا ما

 1102813 7,1 47 6 26083 2,89 27,73 15  ن بلوچستا و  ن سيستا
 951651 6,13 53,12 7 41261 4,58 32,31 9  ن صفها ا

 913731 5,88 59,01 8 99674 11,06 43,37 1  شرقى ن يجا آذربا
 724391 4,66 63,67 9 64158 7,12 50,49 3  ن همدا
 646751 4,16 67,84 10 30139 3,34 53,83 14  ن گلستا
 634816 4,09 71,93 11 78127 8,67 62,5 2  غربى ن يجا آذربا
 603423 3,89 75,81 12 48877 5,42 67,93 7  ن كرما

 580808 3,74 79,55 13 10509 1,17 69,09 22 لبرز ا
 550253 3,54 83,1 14 13241 1,47 70,56 19  ن خوزستا
 541851 3,49 86,58 15 37196 4,13 74,69 11  مركزى

 296230 1,91 88,49 16 62846 6,97 81,66 4  ردبيل ا
 289972 1,87 90,36 17 32946 3,66 85,32 12  ن كردستا

 280355 1,81 92,16 18 20331 2,26 87,58 17  رى بختيا و  ل رمحا چها
 184050 1,19 93,35 19 22284 2,47 90,05 16  ن لرستا
 168540 1,09 94,44 20 32312 3,59 93,63 13  ن زنجا

 156513 1,01 95,44 21 10785 1,2 94,83 20  ن كرما ن ستا ا  جنوب
 155802 1 96,45 22 7099 0,79 95,62 24 يزد
 126528 0,81 97,26 23 6627 0,74 96,35 25  جنوبى ن سا خرا

 117617 0,76 98,02 24 5236 0,58 96,93 26  ن سمنا
 106674 0,69 98,71 25 10552 1,17 98,11 21  لى شما ن سا خرا
 95428 0,61 99,32 26 9686 1,07 99,18 23  قم

 32473 0,21 99,53 27 828 0,09 99,27 30  ن هرمزگا
 19243 0,12 99,65 28 1728 0,19 99,46 28 حمد ابوير و  كهگيلويه

 19189 0,12 99,78 29 2367 0,26 99,73 27  يالم ا
 15542 0,1 99,88 30 1706 0,19 99,92 29  ه نشا كرما

 14946 0,1 99,97 31 458 0,05 99,97 31 بوشهر
 4215 0,03 100 32 301 0,03 100 32  گيالن

 -  901189 100 100  - 15529086 100 100 كشور كل
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 هاي كشور به تفكيك آبي و ديماي استانهف درصد توزيع سطح نباتات علومقايسه 31 -1نمودار شماره 
 1391-92زراعي سال  در 

 

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠
سطح آبي 
سطح ديم 

 
 

 ي و ديمهاي كشور به تفكيك آباي استاندرصد توزيع ميزان توليد نباتات علوفه مقايسه  32-1نمودار شماره 
 1391-92سال زراعي در  
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٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

توليد آبي 
توليد ديم 
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   1391 -92 در سال زراعي توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي كل كشورميزان برآورد سطح، 
 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                        ((                                                                                             1-2جدول شماره 

  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 
 239998740000056399992642024428840029304246 2675,12 721    گندم

 71499792000316350011938117874000 2812117 2710,66 950  جو 
 3544400 35444014083360 1408336 3973,41 0 بلند  نه دا  صدرى

 73930 0 73930 4375390 437539 5918,27 0 بلند نه دا  پرمحصول
 59053 0 59053 2497940 249794 4229,98 0 متوسط مرغوب نه  دا
 3850 0 3850 18478 0 18478 4799,79 0متوسط پرمحصول نه  دا
 19540 0 19540 108001 0 108001 5527,14 0   ه كوتا نه  دا
 4347 0 4347 26489 0 26489 6093,86 0 پرمحصول ه كوتا نه  دا
 49837 0 49837201359 0 201359 4040,32 0  **  معلوم  نا

وك
شلت

 
   

 5649970 56499724499950 2449995 4336,3 0  جمع
 290000 15 290015 185195643 1851999 6386,06 2861,14   ى ا نه  دا  ذرت

الت
غ

  
 

 -   - 39699814920023889000412660312375804516418357  جمع
 12000 45999947199912600 182400 195000 1050,01 396,52  نخود 
 111001 3400 114400 185400 4599 189999 1670,26 1352,7    لوبيا

 8200 1475001557009800 70200 80000 1195,17 475,93    عدس
 -  -  24000 4000 28000 35100 4900 40000   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

  ت 
  - -  155201 614899770100 242900 262098 504998  جمع 

 78718 2398 81116 186561 3034 189595 2369,98 1265,25    پنبه
 8913 399 9312 18580 347 18927 2084,59 868,9 كو  تنبا و   توتون

 82516 0 82516 34673950 3467395 42020,93 0  چغندرقند 
 865880 8658865369760 6536976 75495,43 0  نيشكر 
 57083 9293 66376 133330 18033 151363 2335,73 1940,47    سويا
 57902 3566393565 120435 54565 175000 2079,99 1530,01    كلزا
  - -  101286 44191 145477131671 39329 171000    روغنى ى ها نه دا  ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
  

 

 -  -  47300691944 56495010594947115308 10710255  جمع
 158244320 15856445945943037 4597631 29034,89 9489,35   زمينى سيب
 55036 378 55415 2046000 4000 2050000 37175,34 10572,53 ز   پيا

 1492321607 150838562404625953 5649999 37686,72 16152,23   فرنگى  گوجه
 941 0 941 171739 0 171739 182545,710  ى ا نه گلخا  ت  سبزيجا

 -  -  107391 36509 143900 2588171561830 3150001   ت سبزيجا ير  سا
جا
بزي

س
  ت 

 
 -  -  4708443881450965815024550594820 15619370  جمع

 786732444 81117 153293917548 1550487 19485,02 7179,9    خربزه
 131143 7960 139103363070255011 3685713 27685,15 6910,87   هن  هندوا
 90882 827 91709 17704216502 1776923 19480,35 7861,89 ر   خيا
 5406 0 5406 12491700 1249170 231083,860  ى ا نه گلخا ر  خيا
 -  -  29606 5334 34940 59035819642 610000   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

  
 -  -  33571016565 352275877359098703 8872293  جمع 

 56492347044 611966 5072978127019 5199997 8979,95 2700,04    يونجه
23490 3895162440 400007 949990 1349997 17029,16 24389,42  شبدر 
 1283252235 130560 748782541012 7528837 58350,42 18350,61   ى ا  علوفه  ذرت
 -  -  57715 3850896223 1277814 172440 1450254   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
  ى ا 

 -  -  774452126737901189 14238625129046115529086  جمع 
 -  -  12238352672175055389987 29391 419378   يرمحصوالت  سا

 -  -  630157558616551216323161924910 6148825 68073735  كل جمع
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 كشور وضعيت محصول گندم در كل 
 سطح 

كـه معـادل     ميليون هكتار برآورد شده      6,4 كشور حدود در كل   گندم   سطح برداشت ،  1391-92در سال زراعي    
 37,5م اراضـي آبـي       سـه  كـه باشـد    درصد كل از سطح غالت كشور مي       72 درصد از كل سطح محصوالت زراعي و         52,6

 . درصد است62,5اراضي ديم درصد و 
خـود   كـشور بـه    در   گنـدم، بيـشترين سـطح را      برداشـت    سـطح كل   از    درصد 9,8 دارا بودن     با خوزستاناستان  

 بـا   غربـى  ن يجا آذربا ، درصد 6,6  سهم  با  ه نشا كرما،   درصد 9,4  سهم  با كردستان هاي  پس از آن استان   . اختصاص داده است  
از كـل اراضـي      درصـد  6,1  سهم  با فارس  درصد و  6,1  سهم با  رضوى ن سا خرا درصد،   6,2  سهم  با زنجان درصد،   6,2 سهم

 اراضـي   از ) درصـد  50,5( نيمـي     بـيش از   عبارت ديگـر    به .اندداده خود اختصاص  هاي دوم تا هفتم را به     گندم كشور مقام  
  كـشور  اراضي گندم از   ) درصد 0,1( هكتار   5818اشت با    برد كمترين سطح .  استان برداشت شده است     هفت گندم در اين  

  .باشد  ميگيالنمتعلق به استان 

  ميزان توليد
 درصـد از كـل توليـد محـصوالت          13,7كه معـادل     ميليون تن برآورد شده      9,3 ميزان توليد گندم كشور حدود    

 .است  درصد31راضي ديم ا درصد و 69آبي  سهم اراضي كه.  درصد از كل توليد غالت كشور است56,7زراعي و 

قرار گرفته است و    توليد اين محصول    از توليد گندم كشور در جايگاه نخست         درصد 12 سهم باخوزستان  استان  

 6,1رضـوي بـا     خراسـان  درصد،   6,2كردستان با سهم      درصد، 6,5  سهم گلستان با ،   درصد 11,2 سهم   بافارس  هاي  استان

 . قرار دارندهفتمهاي دوم تا از توليد گندم كشور در مقام  درصد5,7 و همدان با  درصد6درصد، كرمانشاه با 

 و سـهم   باشـد مي استان مذكور    هفت مربوط به گندم كشور    كل ميزان توليد     درصد از  53,7 شايان ذكر است كه   

 در )صـد  در0,1( تـن    5528 توليد   استان گيالن با  كشور  هاي  استاندر بين   . بيشتر نبوده است    درصد 46,3 هاساير استان 

 .قرار گرفته استگندم توليد  رتبه آخر
 

 عملكرد در هكتار
 .باشـد در هكتـار مـي    كيلـوگرم    721ديـم    عملكـرد گنـدم      ودر هكتار   كيلوگرم   2675كشور  آبي   عملكرد گندم 

ر در هكتا كيلوگرم   1421 با كمترين آن  و تهران   متعلق به استان  در هكتار   كيلوگرم   4398 بيشترين عملكرد گندم آبي با    

  . تعلق داردگيالناستان ه ب

متعلـق بـه    در هكتـار    كيلـوگرم    1861 با) اندهايي كه گندم ديم كاشته    بين استان ( ديمعملكرد گندم   بيشترين  

 .  تعلق داردبوشهراستان ه بدر هكتار كيلوگرم  164 كمترين آن با و مازندران استان
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 1391 -92 سال زراعي در م به تفكيك استانگندمحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم- تن-هكتار: واحد                  ((                                                                                                       2-2جدول شماره 

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى   جمع     ديم    آبى

 82340 299751 382090 265776 144998 410774 3227,8 483,73   شرقى ن يجا  آذربا
 102368 295942 398310 251822 197807 449629 2459,97 668,4   غربى ن يجا  آذربا

 77950 275026 352976 217369 217786 435155 2788,57 791,87   ردبيل  ا
 69822 20582 90404 204798 11780 216578 2933,13 572,33   ن صفها  ا
 6892 0 6892 26606 0 26606 3860,52 0 لبرز   ا
 51758 79019 130776 113719 52351 166070 2197,14 662,51   يالم  ا

 27391 98899 126290 54698 16221 70919 1996,95 164,02  بوشهر 
 40832 678 41510 179566 692 180258 4397,65 1020,36   ن  تهرا
 31540 40678 72219 63400 30107 93507 2010,1 740,13  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 21319 11608 32927 50350 2417 52767 2361,72 208,21   جنوبى ن سا  خرا
 208041 183945 391986 510575 54494 565069 2454,21 296,25   رضوى ن سا  خرا
 46376 94601 140977 107389 60066 167455 2315,61 634,94   لى شما ن سا  خرا

 464580 159330 623910 1072018 47523 1119541 2307,5 298,26   ن  خوزستا
 18216 379166 397382 66775 270289 337064 3665,77 712,85   ن  زنجا
 33483 10234 43717 82423 10189 92612 2461,62 995,63   ن  سمنا

 73327 0 73327 126031 0 126031 1718,75 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 311585 77761 389346 1001317 42035 1043352 3213,62 540,56   رس  فا

 62238 107397 169635 187210 58444 245654 3007,96 544,19    قزوين
 10187 1951 12138 28488 804 29292 2796,39 412,22    قم

 46253 557224603477 151515 420399 571914 3275,78 754,45   ن  كردستا
 71825 46 71871 177015 58 177073 2464,56 1252,12   ن  كرما
 87890 337037424928 272014 289914 561928 3094,92 860,18   ه نشا  كرما

 23546 64454 88000 47154 43691 90845 2002,64 677,87 حمد بويرا و   كهگيلويه
 146517 185136 331653 326694 276773 603467 2229,73 1494,97   ن  گلستا
 188 5630 5818 267 5261 5528 1420,95 934,46    گيالن
 57221 203831 261052 150441 205774 356215 2629,1 1009,53   ن  لرستا

 3939 44548 48487 12764 82900 95664 3240,39 1860,93   ن زندرا  ما
 67390 186340 253730 205996 106522 312518 3056,79 571,65    مركزى
 13713 0 13713 40144 0 40144 2927,55 0   ن  هرمزگا
 77791 279192 356983 294271 234708 528979 3782,82 840,67   ن  همدا
 21206 0 21206 52135 0 52135 2458,53 0  يزد 

 42263 0 42263 79505 0 79505 1881,18 0   ن كرما ن ستا ا  جنوب
 2399987 4000005 6399992 6420244 2884002 9304246 2675,12 721 كل كشور
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 ي كشورها ندر استا گندم محصول  توزيع سطحدرصد  1-2ر شماره نمودا
    1391 –92سال زراعي 
 

 ن خوزستا
9.7%

 ن كردستا
9.4%

 ه نشا كرما
6.6%

 غربى ن يجا آذربا
6.2%

 ن زنجا
 رضوى ن سا خرا6.2%

6.1%
 رس فا

6.1%
 شرقى ن يجا آذربا

6.0%

 ن همدا
5.6%

 ردبيل ا
5.5%

ساير استان ها
32.5%

 
 
 

 
  كشوري هاندر استاگندم محصول توزيع ميزان توليد  درصد 2-2 شماره نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 ن خوزستا
12.0%  رس فا

11.2%

 ن گلستا
6.4%

 ن كردستا
6.1%

 رضوى ن سا خرا
6.1%

 ه نشا كرما
6.0%

 ن همدا
5.7%

 غربى ن يجا آذربا
4.8%

 ردبيل ا
4.7%

 شرقى ن يجا آذربا
4.4%

ساير استان ها
32.5%
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    وضعيت محصول جو در كل كشور 
 سطح 

 13,4حـدود   كه  ميليون هكتار برآورد شده      1,64كشور حدود    در   جوبرداشت  سطح  ،  1391-92در سال زراعي    
 و درصـد  43,7 آبي   سهم اراضي  كهباشد   درصد از كل سطح غالت كشور مي       18,4درصد از كل سطح محصوالت زراعي و        

 .بوده است درصد 56,3  ديماراضي
 هـاي   استان .باشدميدرصد   10,2  سهم  با رضويخراساناستان  وط به   بيشترين سطح برداشت جو در كل كشور مرب       

  سـهم  بـا درصد، همدان 6,7  سهم بافارس د،درص 7,8  سهم با لرستان،درصد 8  سهمكرمانشاه باصد، ر د8,5اردبيل با سهم    
 .ا دارا هستند رهفتمهاي دوم تا جو كشور مقام درصد از سطح برداشت 4,9  سهمبا  شرقى ن يجا آذربا  درصد و6,2

سـاير  متعلـق بـه      استان مذكور بوده و مابقي       هفتبرداشت جو در    از سطح    درصد 52,3حدود  شايان ذكر است    
از كـل سـطح جـو متعلـق بـه           )   درصد 0,1( هكتار   1044 كمترين سطح برداشت جو كشور با        .باشدميهاي كشور     استان

 .باشداستان هرمزگان مي
 

 ميزان توليد
 درصد از كل توليد محصوالت زراعي 4,1كه معادل  ميليون تن برآورد شده   2,8كشور حدود    رميزان توليد جو د   

 درصــد  31,1  اراضــي ديــم درصــد و68,9  ســهم اراضــي آبــيكــه.  درصــد از كــل توليــد غــالت كــشور اســت 17,1و 
 .باشدمي

  بـه  رامقام نخـست وليد جو    از كل ت    درصد 12 دارا بودن    بارضوي  خراساناستان  كشور  از لحاظ ميزان توليد در كل       
كرمانـشاه   درصـد،  6,3لرستان با سهم   درصد،7,2سهم  فارس با   درصد   9,4همدان با    هايخود اختصاص داده است و استان     

 را دارا هفـتم هـاي دوم تـا      مقـام  درصد از كل توليد جـو در كـشور           5,2با   اصفهان  و  درصد 5,7  سهم  با اردبيل ، درصد 5,9با  
سـاير  بقيـه توليـد جـو مربـوط بـه           درصد   48,3 و   نمودهجو كشور را توليد     از   درصد   51,7زبور جمعاً    استان م  هفت. هستند
    . بوده است) درصد0,1( تن 2062توليد  با استان هرمزگانكشور در  كمترين ميزان توليد جو. است هاي كشوراستان

 
 عملكرد در هكتار

 عملكـرد ترتيب با     به مازندران و   همدانهاي   كه استان   است در هكتار  كيلوگرم   2711 عملكرد جو آبي در كشور    
خـود   را بـه جـو آبـي كـشور     بيـشترين و كمتـرين عملكـرد     در هكتـار  كيلوگرم1155و كيلوگرم در هكتار  3948توليد  

 .انداختصاص داده

 به استان  در هكتار كيلوگرم1729است كه بيشترين مقدار با در هكتار كيلوگرم  950 جو ديم در كشور عملكرد

 . تعلق دارديرضوخراسان به استان  در هكتاركيلوگرم 262  و كمترين مقدار بامازندران
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 1391 -92 سال زراعي   دربه تفكيك استان جومحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
  ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                         3-2جدول شماره 

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 29408 51244 80651 92300 13999 106299 3138,62 273,19   شرقى ن يجا  آذربا
 14355 35892 50247 31466 34033 65499 2192,01 948,21   غربى ن يجا  آذربا

 31839 107464 139302 54822 106291 161113 1721,87 989,08   ردبيل  ا
 50199 4242 54441 143634 2424 146058 2861,32 571,28   ن صفها  ا
 12888 0 12888 49160 0 49160 3814,47 0 لبرز   ا
 2148 50605 52753 5231 46313 51544 2435,74 915,18   ميال  ا

 1544 11275 12819 2273 3215 5488 1472,38 285,12  بوشهر 
 29534 216 29750 106337 307 106644 3600,51 1422,56   ن  تهرا
 10532 18373 28905 20624 17599 38223 1958,28 957,87   رى بختيا و  ل رمحا  چها
 12304 374 12678 32924 138 33062 2675,98 369,37   جنوبى ن اس  خرا
 128644 38370 167014 326965 10053 337018 2541,63 262   رضوى ن سا  خرا
 17530 33081 50611 38193 31045 69238 2178,77 938,44   لى شما ن سا  خرا

 29449 47680 77129 54621 21098 75719 1854,75 442,5   ن  خوزستا
 6897 24176 31073 16430 16803 33233 2382,33 695,03   ن  زنجا
 20720 4754 25474 46810 7253 54063 2259,2 1525,71   ن  سمنا
 14113 0 14113 23323 0 23323 1652,58 0   ن بلوچستا  و ن  سيستا

 60219 50034 110253 186966 14814 201780 3104,75 296,09   رس  فا
 36009 8220 44230 111918 7257 119175 3108,03 882,85    قزوين

 25727 0 25727 60398 0 60398 2347,6 0    قم
 6266 21521 27787 17133 22912 40045 2734,29 1064,61   ن  كردستا

 24035 77 24112 48162 97 48259 2003,83 1266,34   ن  كرما
 9616 120760 130376 23893 140846 164739 2484,75 1166,33   ه نشا  كرما

 2539 42593 45132 4393 35090 39483 1729,81 823,85 حمد بويرا و   كهگيلويه
 19518 48259 67777 46470 78121 124591 2380,88 1618,79   ن  گلستا
 110 2841 2951 169 3345 3514 1535,65 1177,27    گيالن
 15946 111144 127091 36091 141995 178086 2263,25 1277,57   ن  لرستا

 873 31387 32260 1008 54271 55279 1155,17 1729,08   ن زندرا  ما
 40581 6618 47199 129848 4668 134516 3199,73 705,35    مركزى
 1044 0 1044 2062 0 2062 1975,65 0   ن  هرمزگا
 51867 48803 100669 204770 60012 264782 3948 1229,69   ن  همدا
 3994 0 3994 11574 0 11574 2897,75 0  يزد 

 4553 0 4553 8151 0 8151 1790,3 0   ن كرما ن ستا ا   جنوب
 714997 920003 1635001 1938117 874000 2812117 2710,66 950 كل كشور
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  كشور ي هان در استاجومحصول  سطحتوزيع درصد  3-2شماره نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 رضوى ن سا خرا
10.2%

 ردبيل ا
8.5%

 ه نشا كرما
8.0%

 ن لرستا
7.8%

 رس فا
 ن همدا6.7%

6.2%
 شرقى ن يجا آذربا

4.9%
 ن خوزستا

4.7%
 ن گلستا
3.9%

 ن صفها ا
3.3%

ساير استان ها
35.8%

 
 
 
 

   كشوري هاندر استاجو محصول توزيع ميزان توليد درصد  4-2شماره نمودار
    1391 –92سال زراعي 
 
 

 رضوى ن سا خرا
12.0%

 ن همدا
9.4%

 رس فا
7.2%

 ن لرستا
6.3%

 ه نشا كرما
5.9%

 ردبيل ا
5.7%

 ن صفها ا
5.2%

 مركزى
4.8%

 قزوين
4.2%

 ن گلستا
4.2%

ساير استان ها
35.1%
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  وضعيت محصول شلتوك در كل كشور  
 سطح 

كـه   هـزار هكتـار بـرآورد شـده     565هاي شلتوك در كشور حـدود  سطح انواع واريته، 1391-92در سال زراعي    

كـه اسـتان    باشـد    درصد از كل سـطح برداشـت غـالت مـي           6,4 درصد كل سطح برداشت محصوالت زراعي و         4,7معادل  

خود اختـصاص    كشور را به   مقام نخست    كشت برنج زير اراضي   ي از سطح برداشت   درصد 38,8با دارا بودن سهم     مازندران  

 ايـن دو . قرار گرفته اسـت   كشور در جايگاه دومكاريشالياراضي از درصد   31,7  برداشت نيز با  داده است و استان گيالن    

 .سطح برداشت انواع شلتوك كشور را دارا هستند از درصد 70,5 جمعاٌاستان 

 كل سطح برداشت  از   درصد   4,1 با    و فارس   درصد 9,4  سهم با گلستان،   درصد 9,8ن با سهم    خوزستاهاي  استان

  مازندران، گيالن، خوزستان، گلستان و فـارس       هاي سوم تا پنجم را دارا هستند و پنج استان            كشور رتبه  كاريشالياراضي  

 6,2 كشور   خيزهاي برنج  سهم ساير استان    و اند   داده خود اختصاص   كشور را به   خيزاراضي برنج سطح  درصد از    93,8جمعاً  

  .باشدميدرصد 

 .باشد هكتار مي12 با كرمانشاهخيز، كمترين سطح برداشت برنج متعلق به استان هاي برنجاز بين استان

 ميزان توليد
د از كـل     درصـ  3,6كـه معـادل     ميليون تن برآورد شـده       2,45هاي شلتوك كشور حدود       ميزان توليد انواع گونه   

ــد محــصوالت زراعــي و   ــزان تولي ــد غــالت مــي 14,9مي ــزان تولي  آن توســط   درصــد44كــه باشــد  درصــد از كــل مي

شـلتوك كـشور    توليـد    درصـد از     67جمعاً  . كاران گيالني توليد شده است     شالي درصد توسط    26مازندراني و   كاران  ليشا

 .باشدميدو استان ساحلي اين  متعلق به

هاي سوم     مقام  درصد 5,3  سهم  با  فارس  درصد و  8,8  سهم  با  گلستان  درصد، 10,1با سهم    سه استان خوزستان  

درصـد   94,2كـاران پـنج اسـتان اشـاره شـده           شايان ذكر است كه شـالي     . دارا هستند را  توليد شلتوك در كشور     تا پنجم   

 . اند شلتوك كشور را توليد كرده

  .را دارد  توليد شلتوك كشورميزانكمترين  تن 39زان توليد با مي كرمانشاه  استانخيز،هاي برنجاز بين استان
 

 عملكرد در هكتار

  به اردبيلو   فارس هاياستان.  بوده است   در هكتار  كيلوگرم 4336,3 هاي شلتوك كشور  عملكرد انواع گونه  ميانگين  

 .اند خود اختصاص داده رد را به بيشترين و كمترين عملك در هكتار كيلوگرم1783,9 و كيلوگرم در هكتار 5629,1 ترتيب با
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 1391 -92 سال زراعي   درشلتوك به تفكيك استانمحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                          4-2جدول شماره 

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
   ديم    آبى    جمع   ديم    آبى    جمع   ديم    آبى

 2066 0 2066 8979 0 8979 4346,5 0   شرقى ن يجا  آذربا
 84 0 84 368 0 368 4365,42 0   غربى ن يجا  آذربا

 734 0 734 1309 0 1309 1783,85 0   ردبيل  ا
 7747 0 7747 39326 0 39326 5076,49 0   ن صفها  ا
 1339 0 1339 7026 0 7026 5247,24 0   يالم  ا

 3811 0 3811 12603 0 12603 3306,84 0  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 1967 0 1967 7357 0 7357 3740,97 0   رضوى ن سا  خرا
 2747 0 2747 8801 0 8801 3204,44 0   لى شما ن سا  خرا

 55124 0 55124 247011 0 247011 4481,02 0   ن  خوزستا
 2367 0 2367 8265 0 8265 3492,36 0   ن  زنجا

 2579 0 2579 11319 0 11319 4389,76 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 23192 0 23192 130552 0 130552 5629,14 0   رس  فا

 2339 0 2339 8131 0 8131 3476,71 0    قزوين
 12 0 12 39 0 39 3277,31 0   ه نشا  كرما

 3657 0 3657 15955 0 15955 4362,76 0 حمد بويرا و   كهگيلويه
 53258 0 53258 214646 0 214646 4030,34 0   ن  گلستا
 179243 0 179243 636881 0 636881 3553,17 0    گيالن
 3578 0 3578 13816 0 13816 3861,47 0   ن  لرستا

 219156 0 219156 1077612 0 1077612 4917,1 0   ن زندرا  ما
 564997 0 564997 2449995 0 2449995 4336,3 0 كل كشور
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شور ي كها ن در استاشلتوكمحصول   توزيع سطحدرصد  5-2شماره  نمودار  
    1391 –92سال زراعي 
 

 ن زندرا ما
38.8%

 گيالن
31.7%

 ن خوزستا
9.8%

 ن گلستا
9.4%

 رس فا
4.1% ساير استان ها

6.2%

 
 

 
 

 
  كشوري هان در استا شلتوك محصولتوزيع ميزان توليددرصد  6-2شماره  نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 ن زندرا ما
44.0%

 گيالن
26.0%

 ن خوزستا
10.1%

 ن گلستا
8.8%

 رس فا
ساير استان ها5.3%

5.8%
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 اي در كل كشوردانهوضعيت محصول ذرت 
 سطح 

 درصد از 2,4كه معادل  هزار هكتار برآورد شده 290اي كشور حدود سطح ذرت دانه، 1391-92ي در سال زراع

 15 و درصد 100حدود  سهم اراضي آبي كهباشد  درصد از كل سطح برداشت غالت مي3,3كل سطح محصوالت زراعي و 

 .باشدميديم كشت صورت  بههكتار 

. باشـد اين محصول را دارا مياي بيشترين سطح ذرت دانهرداشت  از كل سطح ب درصد 33,7  سهم باخوزستان  استان  

كرمـان بـا     درصـد و     6,6جنوب استان كرمان با سـهم       ،   درصد 13,4 با سهم    كرمانشاه ، درصد 15,2فارس با سهم    هاي  استان

از سـهم    درصـد    75,3 استان مزبور جمعاً     پنج. اندخود اختصاص داده    را به  پنجمهاي دوم تا     به ترتيب، مقام    درصد 6,4سهم  

 . دارا هستنداي در كشور را  اراضي ذرت دانهبرداشت 

 .باشدمي  هكتار متعلق به استان تهران8ا اي كشور بكمترين سطح ذرت دانه

 ميزان توليد
 درصد از كل ميزان توليد 2,7كه معادل  ميليون تن برآورد شده 1,85 اي در كشور حدودتوليد ذرت دانهميزان 

 .دست آمده است ه بديمكشت آن از اراضي  تن 43كه باشد  درصد از كل ميزان توليد غالت مي11,3عي و محصوالت زرا

  فارس باهاياستان و  تعلق داردخوزستان درصد به استان 34,8 با اي كشورتوليد ذرت دانه ميزان بيشترين

 در  درصد5,7  سهمكرمان با تاناس جنوب درصد و 5,7با سهم  كرمان،  درصد12,6  سهم با، كرمانشاه درصد17,2 سهم

 75,9  استان مزبور جمعاًپنجاند و داده صاصـخود اخت  را بهپنجمهاي دوم تا ترتيب رتبه اي كشور بهتوليد ذرت دانه

  .اي كشور را دارا هستندتوليد ذرت دانه از درصد

 .باشدجنوبي ميخراسان تن متعلق به استان 12اي كشور با كمترين ميزان توليد ذرت دانه

 عملكرد در هكتار
در هكتار  كيلوگرم 2861 ديم و در اراضيدر هكتار كيلوگرم  6386 آبي اي كشور در اراضيذرت دانهعملكرد 

 .باشدمي

با   جنوبى ن سا خرا  استانواي آبي عملكرد ذرت دانهبيشترين  در هكتار  كيلوگرم8612,8 عملكرد با قزويناستان 

 .اي آبي را در كشور دارا هستنددر هكتار كمترين عملكرد ذرت دانه كيلوگرم 1223,2عملكرد 
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 1391 -92  سال زراعي دراي به تفكيك استانذرت دانهمحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                         5-2جدول شماره 

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    ديم    آبى    جمع   ديم    آبى    جمع   ديم    آبى

 414 0 414 2702 0 2702 6531,32 0   شرقى ن يجا  آذربا
 5343 0 5343 41560 0 41560 7778,48 0   غربى ن يجا  آذربا

 9299 0 9299 40216 0 40216 4325,02 0   ردبيل  ا
 1867 0 1867 11125 0 11125 5957,5 0   ن صفها  ا
 8028 0 8028 47635 0 47635 5933,84 0   يالم  ا

 266 0 266 2232 0 2232 8406,81 0  بوشهر 
 8 0 8 44 0 44 5431,73 0   ن  تهرا
 126 0 126 484 0 484 3844,32 0   رى بختيا و  ل حارم  چها
 10 0 10 12 0 12 1223,24 0   جنوبى ن سا  خرا
 469 0 469 2624 0 2624 5594,88 0   رضوى ن سا  خرا
 140 0 140 848 0 848 6078,85 0   لى شما ن سا  خرا

 97804 0 97804 643768 0 643768 6582,24 0   ن  خوزستا
 10 0 10 49 0 49 4989,8 0   ن  زنجا
 56 0 56 333 0 333 5924,98 0   ن  سمنا
 5521 0 5521 25207 0 25207 4565,32 0   ن بلوچستا  و ن  سيستا

 43984 8 43992 318111 23 318134 7232,51 2780,6   رس  فا
 8280 0 8280 71313 0 71313 8612,76 0    قزوين
 1682 0 1682 11687 0 11687 6947,94 0   ن  كردستا

 18529 0 18529 106249 0 106249 5734,11 0   ن  كرما
 38990 0 38990 232492 0 232492 5962,84 0   ه نشا  كرما

 799 0 799 6158 0 6158 7711,99 0 حمد بويرا و   كهگيلويه
 770 0 770 2697 0 2697 3501,71 0   ن  گلستا
 59 2 60 138 2 140 2343,93 1448    گيالن
 7915 0 7915 40819 0 40819 5157,5 0   ن  لرستا

 399 5 404 2476 17 2493 6199,03 3420,4   ن زندرا  ما
 272 0 272 1523 0 1523 5605,37 0    مركزى
 6704 0 6704 41757 0 41757 6229,05 0   ن  هرمزگا
 9910 0 9910 73096 0 73096 7375,72 0   ن  همدا
 3209 0 3209 19449 0 19449 6060,03 0   يزد

 19139 0 19139 105152 0 105152 5494,09 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 290000 15 290015 1851956 43 1851999 6386,06 2861,14 كل كشور
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  كشوريها ن در استاايذرت دانهمحصول سطح    توزيعدرصد  7-2شماره نمودار
    1391 –92سال زراعي 
 

 ن خوزستا
33.7%

 رس فا
15.2%

 ه نشا كرما
13.4%

 ن كرما ن ستا ا جنوب
6.6%

 ن كرما
6.4%

 ن همدا
3.4%

 ردبيل ا
3.2%

ساير استان ها
18.1%

 
 
 
 
 

  كشوريها ن در استاايذرت دانهمحصول ميزان توليد    توزيعدرصد  8-2 شماره نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 
 

 ن خوزستا
34.8%

 رس فا
17.2%

 ه نشا كرما
12.6%

 ن كرما
5.7%

 ن كرما ن ستا ا جنوب
5.7%

 ن همدا
3.9%

 قزوين
3.9%

ساير استان ها
16.3%
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 1391 -92 سال زراعي  درتوليد غالت به تفكيك استانن ميزابرآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد((                                                                                                                                          6-2جدول شماره 

 توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 114227 350994 465221 369758 158997 528755   شرقى ن يجا  آذربا
 122150 331834 453983 325215 231841 557056   غربى ن يجا  آذربا

 119821 382490 502311 313716 324077 637793   ردبيل  ا
 129635 24824 154459 398883 14203 413086   ن صفها  ا
 19780 0 19780 75766 0 75766 لبرز   ا
 63272 129624 192896 173611 98664 272275   يالم  ا

 29200 110175 139375 59203 19436 78639  بوشهر 
 70374 894 71268 285948 999 286947   ن  تهرا
 46009 59051 105061 97111 47706 144817   رى بختيا و  ل رمحا  چها
 33633 11982 45614 83286 2555 85841   جنوبى ن سا  خرا
 339120 222315 561435 847520 64547 912067   رضوى ن سا  خرا
 66792 127682 194474 155231 91111 246342   لى شما ن سا  خرا

 646956 207010 853967 2017418 68621 2086039   ن  خوزستا
 27489 403343 430831 91519 287093 378612   ن  زنجا
 54259 14988 69247 129565 17443 147008   ن  سمنا

 95540 0 95540 185880 0 185880   ن بلوچستا  و ن  سيستا
 438980 127803 566783 1636945 56872 1693817   رس  فا

 108866 115617 224483 378572 65702 444274    قزوين
 35915 1951 37866 88885 804 89689    قم

 54201 578745 632947 180335 443311 623646   ن  كردستا
 114389 123 114512 331427 155 331582   ن  كرما
 136508 457798 594306 528437 430760 959197   ه نشا  كرما

 30541 107046 137587 73660 78781 152441 حمد بويرا و   كهگيلويه
 220063 233394 453457 590507 354894 945401   ن  گلستا
 179600 8473 188073 637455 8608 646063    گيالن
 84660 314975 399635 241166 347769 588935   ن  لرستا

 224367 75939 300307 1093860 137187 1231047   ن زندرا  ما
 108242 192958 301200 337367 111190 448557    مركزى
 21460 0 21460 83963 0 83963   ن ا هرمزگ
 139569 327994 467563 572137 294720 866857   ن  همدا
 28410 0 28410 83159 0 83159  يزد 

 65955 0 65955 192808 0 192808   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 3969981 4920023 8890004 12660312 3758045 16418357 كل كشور
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د در كل كشور   وضعيت محصول نخو 
 سطح 

 درصد از كل 3,9  معادل هزار هكتار برآورد شده كه472 كشور حدود نخودسطح ، 1391-92در سال زراعي 

 بقيه و درصد 97,5سهم اراضي ديم  وباشد  درصد از كل سطح برداشت حبوبات مي61,3سطح محصوالت زراعي و حدود 

 .باشدكشت آبي ميصورت به

 . باشـد ايـن محـصول را دارا مـي        بيـشترين سـطح       از كل سطح برداشت نخود     درصد 20,1  سهم باكردستان  استان  

 شـرقي آذربايجان  و  درصد 17  سهم غربي با آذربايجان درصد،   17,6كرمانشاه با سهم     ،درصد 18,2لرستان با سهم    هاي  استان

 درصـد از  86,2 اسـتان مزبـور جمعـاً    پـنج . انـد خود اختصاص داده  را به پنجمهاي دوم تا    مقام به ترتيب  درصد13,2با سهم   

 . دارا هستند در كشور را نخوداراضي برداشت 

 .باشد ميبوشهرهاي البرز و  هكتار متعلق به استان2كمترين سطح نخود كشور با 

 ميزان توليد
 درصد از ميزان توليد محصوالت 0,3 معادل تن برآورد شده كههزار  195  در كشور حدودنخودتوليد ميزان 

 .دست آمده است ه بكشت ديمدرصد آن از اراضي  93,5 وباشد توليد حبوبات مي  از كل ميزاندرصد 38,6زراعي و 
با سهم  كرمانشاه هاياستان و تعلق داردلرستان  درصد به استان 25,5 با  كشورنخودتوليد  ميزان بيشترين

 نخود در توليد درصد 12,6با سهم شرقي آذربايجان د و درص13,3با كردستان ،  درصد14غربي با آذربايجان،  درصد19,6
 نخودتوليد  از درصد 85  استان مزبور جمعاًپنجاند و داده صاصـخود اخت  را بهپنجمهاي دوم تا ترتيب رتبه كشور به

  .كشور را دارا هستند
 .باشد ميبوشهر تن متعلق به استان 3كشور با  كمترين ميزان توليد نخود

 ر هكتارعملكرد د
 .باشددر هكتار مي كيلوگرم 396,5 ديم و در اراضيدر هكتار كيلوگرم  1050 آبي  كشور در اراضيعملكرد نخود

با عملكرد   لى شما ن سا خرا استان وآبي  عملكرد نخودبيشترين  در هكتار  كيلوگرم3748,8 عملكرد بااستان البرز 

 .را در كشور دارا هستنددر هكتار كمترين عملكرد نخود آبي كيلوگرم  331

 136,4با عملكرد     جنوبى ن سا خرااستان  بيشترين و    در هكتار    كيلوگرم 1966,3حدود  با عملكرد     ن زندرا مااستان  

  .كشور را دارند ديم نخودكمترين عملكرد  در هكتار كيلوگرم
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 1391 -92  سال زراعي درنخود به تفكيك استانمحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد((                                                                                                                          7-2جدول شماره 

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 1285 60893 62178 1700 22855 24555 1322,71 375,34   شرقى ن يجا  آذربا
 1117 79244 80361 1321 26062 27383 1181,77 328,89   غربى ن يجا  آذربا

 0 4661 4661 0 2032 2032 0 435,98   ردبيل  ا
 191 166 357 223 82 305 1170,07 492,94   ن صفها  ا
 2 0 2 6 0 6 3748,75 0 لبرز   ا
 0 5103 5103 0 3403 3403 0 666,92   يالم  ا

 2 0 2 3 0 3 1363,64 0  بوشهر 
 193 653 847 289 353 642 1492,89 540,76  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 246 47 293 272 6 278 1104,26 136,36   جنوبى ن سا  خرا
 2042 8936 10978 1748 1773 3521 856 198,45   رضوى ن سا  خرا
 483 1628 2111 160 346 506 331,02 212,69   لى شما ن سا  خرا
 290 12128 12418 401 2374 2775 1384,03 195,73   ن  زنجا

 37 0 37 70 0 70 1886,82 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 1600 2029 3629 1934 1369 3303 1208,64 674,61   رس  فا

 0 1891 1891 0 693 693 0 366,39    قزوين
 251 0 251 164 0 164 654,17 0    قم

 732 94265 94997 925 24933 25858 1263,58 264,5   ن  كردستا
 950 0 950 984 0 984 1035,79 0   ن  كرما
 133 82951 83084 148 38047 38195 1108,48 458,67   ه نشا  كرما

 271 319 590 293 205 498 1081,97 643,65 حمد رابوي و   كهگيلويه
 74 206 280 109 74 183 1477,17 361,15   ن  گلستا
 0 10 10 0 6 6 0 625    گيالن
 500 85570 86071 520 49272 49792 1039,64 575,81   ن  لرستا

 0 36 36 0 70 70 0 1966,29   ن زندرا  ما
 1227 5084 6310 976 1496 2472 795,92 294,25    مركزى
 217 14174 14391 194 6945 7139 893,39 489,97   ن  همدا
 63 8 71 71 1 72 1117,99 162,63  يزد 

 95 0 95 92 0 92 966,42 0   ن كرما ن ستا ا  جنوب
 12000 459999 471999 12600 182400 195000 1050,01 396,52 كل كشور
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  كشوريها ندر استامحصول نخود سطح    يعتوز درصد 9-2شماره نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 ن كردستا
20.1%

 ن لرستا
18.2%

 ه نشا كرما
17.6%

 غربى ن يجا آذربا
17.0%

 شرقى ن يجا آذربا
13.2%

 ن همدا
3.0%

 ن زنجا
2.6%

ساير استان ها
8.2%

 
 
 
 
 

  كشوريها ندر استامحصول نخود  ميزان توليد   توزيع درصد 10-2شماره نمودار
    1391 –92سال زراعي 

 

 ن لرستا
25.5%

 ه نشا كرما
 غربى ن يجا آذربا19.6%

14.0%

 ن كردستا
13.3%

 شرقى ن يجا آذربا
12.6%

 ن همدا
3.7%

 رضوى ن سا خرا
1.8%

ساير استان ها
9.5%
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وضعيت محصول لوبيا در كل كشور  
 سطح 

 درصد از كل 0,9  معادل كه هزار هكتار برآورد شده114,4 كشور حدود لوبياسطح ، 1391-92سال زراعي در 

 به بقيه و درصد 97 سهم اراضي آبي و باشد درصد از كل سطح برداشت حبوبات مي14,9سطح محصوالت زراعي و 

 .باشدكشت ديم ميصورت 

 هاياستان. باشداين محصول را دارا مي بيشترين سطح بيا از كل سطح برداشت لودرصد 24,7  سهمبافارس استان 

 ، به ترتيبدرصد 5,5با زنجان   ودرصد 9,2  سهمبامركزي ،  درصد13,5  سهمبالرستان  ،درصد 23با سهم خوزستان 

در كشور را  لوبيااراضي برداشت  درصد از 75,9 استان مزبور جمعاً پنج. انداختصاص داده خود را بهپنجمهاي دوم تا مقام

 . دارا هستند

 .باشد ميكرمانشاه  هكتار متعلق به استان11 با  كشور دركمترين سطح لوبيا

 ميزان توليد
محصوالت  درصد از كل ميزان توليد 0,3كه معادل تن برآورد شده هزار  190  در كشور حدودلوبياتوليد ميزان 

 .دست آمده است ه بكشت آبيدرصد آن از اراضي  97,6 و باشدحبوبات مي توليد  درصد از كل ميزان37,6زراعي و 
با سهم خوزستان  هاياستان و  تعلق داردفارسدرصد به استان  30,2  سهمبا  كشورلوبياتوليد  ميزان بيشترين

كشور  درلوبياوليد ت درصد 10,9  سهمبازنجان   و درصد11,1  سهمبامركزي ،  درصد13,5  سهمبالرستان ، درصد 15,7
كشور در لوبياتوليد  از درصد 81,4  استان مزبور جمعاًپنجاند و داده صاصـخود اخت  را بهپنجمهاي دوم تا ترتيب رتبه به

  .را دارا هستند
 .باشد ميكرمانشاه تن متعلق به استان 22كشور با  كمترين ميزان توليد لوبيا

 عملكرد در هكتار
 .باشد ميدر هكتاركيلوگرم  1353 ديم و در اراضيدر هكتار وگرم كيل 1670,3 آبي  كشور در اراضيعملكرد لوبيا

 266,2با عملكرد   جنوبى ن سا خرا استان وعملكرد لوبيا آبي بيشترين  در هكتار  كيلوگرم3348,9 عملكرد با تهراناستان 

 .در هكتار كمترين عملكرد لوبيا آبي را در كشور دارا هستندكيلوگرم 

  كيلوگرم277,4 با عملكرد شماليخراساناستان بيشترين و  در هكتار  كيلوگرم2355,3  با عملكردگيالناستان 

  .كشور را دارند ديم لوبياكمترين عملكرد در هكتار 
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 1391 -92  سال زراعي درلوبيا به تفكيك استانمحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد    ((                                                                                                                      8-2جدول شماره 

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 4628 0 4628 7306 0 7306 1578,75 0   شرقى ن يجا  آذربا
 429 0 429 575 0 575 1340,95 0   غربى ن يجا  آذربا

 1966 0 1966 1409 0 1409 716,65 0   ردبيل  ا
 1533 0 1533 2268 0 2268 1479,26 0   ن صفها  ا
 36 0 36 106 0 106 2915,66 0 لبرز   ا
 109 0 109 89 0 89 818,74 0   يالم  ا

 17 0 17 25 0 25 1453,49 0  بوشهر 
 13 0 13 44 0 44 3348,93 0   ن  تهرا
 3480 0 3480 6523 0 6523 1874,59 0  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 124 0 124 33 0 33 266,15 0   جنوبى ن سا  خرا
 962 0 962 903 0 903 938,27 0   رضوى ن سا  خرا
 2506 33 2538 1311 9 1320 523,18 277,43   لى شما ن سا  خرا

 26343 0 26343 29790 0 29790 1130,86 0   ن  خوزستا
 6280 0 6280 20744 0 20744 3302,96 0   ن  زنجا
 273 1634 1907 322 881 1203 1181,96 539,07   ن  سمنا

 56 0 56 105 0 105 1868,43 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 27855 368 28223 56666 665 57331 2034,3 1809,41   رس  فا

 721 0 721 1202 0 1202 1666,9 0    قزوين
 93 0 93 100 0 100 1079,94 0    قم

 323 0 323 638 0 638 1974,64 0   ن  كردستا
 157 0 157 165 0 165 1050,34 0   ن  كرما
 11 0 11 22 0 22 1948,63 0   ه نشا  كرما

 401 0 401 998 0 998 2490,03 0 حمد بويرا و   كهگيلويه
 1162 0 1162 900 0 900 774,59 0   ن  گلستا
 134 1242 1376 192 2924 3116 1430,87 2355,29    گيالن
 15463 0 15463 25665 0 25665 1659,77 0   ن  لرستا

 454 124 579 992 120 1112 2183,65 965,89   ن زندرا  ما
 10521 0 10521 21033 0 21033 1999,16 0    مركزى
 4173 0 4173 4553 0 4553 1090,97 0   ن  همدا
 46 0 46 80 0 80 1735,36 0  يزد 

 731 0 731 641 0 641 877 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 111001 3400 114400 185400 4599 189999 1670,26 1352,7  كل كشور
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  كشوريها نتادر اسمحصول لوبيا سطح    توزيع درصد 11-2شماره نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 رس فا
24.7%

 ن خوزستا
 ن لرستا23.0%

13.5%

 مركزى
9.2%

 ن زنجا
5.5%

 شرقى ن يجا آذربا
4.0%

 ن همدا
3.6%

ساير استان ها
16.4%

 
 
 
 
 

  كشوريها ندر استامحصول لوبيا  ميزان توليد   توزيع درصد 12-2شماره نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 رس فا
30.2%

 ن خوزستا
15.7%

 ن لرستا
13.5%

 مركزى
11.1%

 ن زنجا
10.9%

 شرقى ن يجا آذربا
3.8%

 رى وبختيا ل رمحا چها
3.4%

ساير استان ها
11.4%

 



 

 
 

 

64

  وضعيت محصول عدس در كل كشور  
 سطح 

درصد از كل  1,3 معادلكه هزار هكتار برآورد شده 155,7كشور حدود س عدسطح ، 1391-92در سال زراعي 

 به بقيه و درصد 94,7 سهم اراضي ديم و باشددرصد از كل سطح برداشت حبوبات مي 20,2سطح محصوالت زراعي و 

 .باشدكشت آبي ميصورت 

 .باشدن محصول را دارا مياي بيشترين سطح  از كل سطح برداشت عدسدرصد 18,5  سهمباشرقي آذربايجاناستان 

 6,9  سهمباسمنان   و درصد9,3  سهمشمالي باخراسان، درصد 14,4  سهم زنجان با،درصد 18با سهم اردبيل هاي استان

اراضي برداشت  درصد از 67,1 استان مزبور جمعاً پنج. اندخود اختصاص داده  را بهپنجمهاي دوم تا  به ترتيب، مقامدرصد

 . دارا هستند  در كشور راعدس

 .باشدمي  جنوبى ن سا خرا  هكتار متعلق به استان15  سهم كمترين سطح عدس كشور با

 ميزان توليد
 درصد از كل ميزان توليد محصوالت 0,1 معادل تن برآورد شده كههزار  80  در كشور حدودعدستوليد ميزان 

 .دست آمده است ه بكشت ديمدرصد آن از اراضي  94,7 باشد و درصد از كل ميزان توليد حبوبات مي15,8زراعي و 
با  اردبيل هاياستان و تعلق داردشرقي آذربايجاندرصد به استان  22,4 با  كشورعدستوليد  ميزان بيشترين

 كشور عدس در توليد  درصد5,8  سهمبا زنجان  درصد و6,9  سهملرستان با ، درصد8,5فارس با سهم ، درصد 21,7سهم 
 كشور عدستوليد  از درصد 65,3  استان مزبور جمعاًپنجاند و داده صاصـخود اخت  را بهپنجمهاي دوم تا بهترتيب رت به

  .را دارا هستند
 .باشدمي  جنوبى ن سا خرا تن متعلق به استان 15كشور با  كمترين ميزان توليد عدس

 عملكرد در هكتار
 .باشددر هكتار ميكيلوگرم  476 ديم و در اراضيار در هكتكيلوگرم  1195 آبي  كشور در اراضيعملكرد عدس

با  شماليخراسان استان وعملكرد عدس آبي بيشترين  در هكتار كيلوگرم 1548,3 عملكرد با  ن زندرا مااستان 
 .در هكتار كمترين عملكرد عدس آبي را در كشور دارا هستندكيلوگرم  612,7عملكرد 

 141,3 با عملكردمركزي استان بيشترين و  در هكتار  كيلوگرم841,5لكرد با عم  رى بختيا و ل رمحا چهااستان 

  .كشور را دارندديم عدس كمترين عملكرد  در هكتار كيلوگرم
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 1391 -92 سال زراعي  درعدس به تفكيك استانمحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                          9-2جدول شماره 

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 304 28478 28782 378 17533 17911 1240,98 615,65   شرقى ن يجا  آذربا
 0 1640 1640 0 795 795 0 484,84   غربى ن يجا  آذربا

 0 28021 28021 0 17362 17362 0 619,61   ردبيل  ا
 390 308 698 497 140 637 1273,53 453,56   ن صفها  ا
 0 1696 1696 0 1372 1372 0 808,77   يالم  ا

 36 0 36 24 0 24 674,16 0  بوشهر 
 790 1758 2547 939 1479 2418 1189,4 841,52  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 15 0 15 15 0 15 1034,41 0   جنوبى ن سا  خرا
 383 1904 2287 425 640 1065 1111,37 335,97   رضوى ن سا  خرا
 17 14404 14421 11 4606 4617 612,66 319,81   لى شما ن سا  خرا

 0 367 367 0 95 95 0 259,06   ن  خوزستا
 619 21817 22435 440 4196 4636 710,76 192,34   ن  زنجا
 0 10752 10752 0 3738 3738 0 347,65   ن  سمنا

 395 0 395 534 0 534 1351,56 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 2878 5075 7953 4221 2611 6832 1466,53 514,61   رس  فا

 0 7992 7992 0 2082 2082 0 260,52    قزوين
 97 2028 2125 89 538 627 909,65 265,52   ن  كردستا

 1393 0 1393 1320 0 1320 947,66 0   ن  كرما
 0 521 521 0 331 331 0 634,97   ه نشا  كرما

 116 3824 3940 114 2289 2403 982,9 598,68 حمد بويرا و   كهگيلويه
 0 2365 2365 0 1229 1229 0 519,77   ن  گلستا
 112 2515 2627 65 1644 1709 574,39 653,48    گيالن
 15 7667 7683 17 5496 5513 1100,2 716,84   ن  لرستا

 14 1513 1527 21 757 778 1548,25 500,06   ن زندرا  ما
 155 513 668 225 72 297 1449,36 141,3    مركزى
 0 2344 2344 0 1194 1194 0 509,49   ن  همدا
 114 0 114 123 0 123 1081,86 0  يزد 

 358 0 358 345 0 345 963,42 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 8200 147500 155700 9800 70200 80000 1195,17 475,93  كل كشور
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  كشوريها ندر استامحصول عدس سطح    توزيع درصد 13-2شماره  مودارن

    1391 –92سال زراعي 
 

 شرقى ن يجا آذربا
18.5%

 ردبيل ا
18.0%

 ن زنجا
14.4%

 لى شما ن سا خرا
9.3%

 ن سمنا
6.9%

 قزوين
5.1%

 رس فا
5.1%

 ن لرستا
4.9%

ساير استان ها
17.8%

 
 

 
 

  كشوريها ندر استامحصول عدس  ميزان توليد   توزيع درصد 14-2شماره  مودارن

    1391 –92سال زراعي 
 

 شرقى ن يجا آذربا
22.4%

 ردبيل ا
21.7%

 رس فا
8.5%

 ن لرستا
6.9%

 ن زنجا
5.8%

 لى شما ن سا خرا
5.8%

 ن سمنا
4.7%

 رى وبختيا ل رمحا چها
3.0%

ساير استان ها
21.2%
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1391 -92 سال زراعي   درتوليد ساير حبوبات به تفكيك استانميزان برآورد سطح و   
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                       10 -2جدول شماره 

 توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 426 0 426 210 0 210   غربى ن يجا  آذربا
 2429 0 2429 2092 0 2092   ردبيل  ا
 179 0 179 380 0 380   ن صفها  ا
 1920 0 1920 1981 0 1981   يالم  ا

 1 0 1 1 0 1   رى بختيا و  ل رمحا  چها
 1 0 1 1 0 1   جنوبى ن سا  خرا
 156 0 156 454 0 454   رضوى ن سا  خرا

 11288 0 11288 18343 0 18343   ن  خوزستا
 128 0 128 567 0 567   ن  زنجا

 1050 1470 2521 2210 1599 3809   ن بلوچستا  و ن  سيستا
 254 0 254 696 0 696   رس  فا

 5 0 5 6 0 6    قزوين
 339 0 339 482 0 482   ن  كرما
 4312 0 4312 4963 0 4963   ه نشا  كرما

 94 0 94 143 0 143 حمد بويرا و   كهگيلويه
 294 1691 1984 193 1607 1800   ن  گلستا
 2 44 46 2 135 137    گيالن
 781 0 781 1891 0 1891   ن  لرستا

 0 795 795 0 1558 1558   ن زندرا  ما
 88 0 88 145 0 145    مركزى
 8 0 8 37 0 37   ن  همدا
 25 0 25 53 0 53  يزد 

 221 0 221 250 0 250   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 24000 4000 28000 35100 4900 40000 كل كشور
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 1391 -92سال زراعي درتوليد حبوبات به تفكيك استان ميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: حد وا((                                                                                                                                       11 -2جدول شماره 

 توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 6217 89371 95588 9383 40388 49771   شرقى ن يجا  آذربا
 1973 80883 82856 2105 26857 28962   غربى ن يجا  آذربا

 4395 32682 37077 3501 19394 22895   ردبيل  ا
 2293 474 2767 3369 221 3590   ن صفها  ا
 38 0 38 112 0 112 لبرز   ا
 2029 6799 8828 2070 4775 6845   يالم  ا

 55 0 55 52 0 52  بوشهر 
 13 0 13 44 0 44   ن  تهرا
 4464 2411 6875 7752 1832 9584   رى بختيا و  ل رمحا  چها
 386 47 433 321 6 327   جنوبى ن سا  خرا
 3543 10840 14383 3530 2413 5943   رضوى ن سا  خرا
 3006 16064 19070 1481 4962 6443   لى شما ن سا  خرا

 37631 367 37997 48133 95 48228   ن  خوزستا
 7317 33945 41262 22152 6570 28722   ن  زنجا
 273 12386 12659 322 4619 4941   ن  سمنا

 1539 1470 3009 2919 1599 4518   ن بلوچستا  و ن  سيستا
 32587 7471 40059 63517 4645 68162   رس  فا

 726 9883 10610 1208 2775 3983    قزوين
 343 0 343 264 0 264    قم

 1152 96292 97445 1651 25472 27123   ن  كردستا
 2839 0 2839 2951 0 2951   ن  كرما
 4456 83472 87928 5133 38378 43511   ه نشا  كرما

 881 4143 5023 1548 2494 4042 حمد بويرا و  كهگيلويه
 1529 4261 5790 1201 2911 4112   ن  گلستا
 248 3810 4059 258 4709 4967    گيالن
 16759 93238 109997 28093 54768 82861   ن  لرستا

 468 2468 2936 1013 2505 3518   ن زندرا  ما
 11990 5597 17586 22379 1568 23947    مركزى
 4398 16518 20916 4784 8139 12923   ن  همدا
 248 8 256 327 1 328  يزد 

 1405 0 1405 1328 0 1328   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 155201 614899 770100 242900 262098 504998 كل كشور
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   وضعيت محصول پنبه در كل كشور 
 سطح 

 0,7 معـادل     هـزار هكتـار بـرآورد شـده كـه           81 برداشت پنبه كـشور حـدود        سطح،  1391-92در سال زراعي    

 آن   درصـد 97باشـد و   درصد از كل سطح برداشت محـصوالت صـنعتي مـي   14,4  و از كل سطح محصوالت زراعي درصد

ــا كــشت   ــه اراضــي ب ــيمتعلــق ب  هــاي  و فقــط در اســتاناســت درصــد 3كــشت ديــم پنبــه اراضــي ســهم . اســت آب

 .كاري پنبه وجود داشته است  ديمان و مازندرگلستان

فارس با  هاياستان. دقرار دار اول   در رتبهپنبه، در سطح برداشت درصد 40,2 سهم  بارضويخراسان استان

درصد در  5,9 سهم  با درصد و سمنان10,1جنوبي با سهم خراسان درصد، 11,7 درصد، گلستان با سهم 11,8 سهم

  .باشند وم تا پنجم را دارا ميدهاي ب، مقامترتي  پنبه كشور به برداشتسطح

 .باشد ميلرستان هكتار متعلق به استان 1كمترين سطح پنبه كشور با سطح برداشت 
 

 ميزان توليد 
 درصـد از كـل ميـزان توليـد          0,3معـادل    هزار تـن بـرآورد شـده كـه           189,6توليد پنبه در كشور حدود      ميزان  

ـ اراضي با كشت آبي  درصد آن از 98,4باشد و توليد كل محصوالت صنعتي مي   از ميزان    درصد 1,8و   محصوالت زراعي  ه ب
 .دست آمده است
قـرار  اول و دوم    جايگـاه   در  درصد سهم در توليد پنبه كشور        14 با فارسو   40,2  سهم بارضوي  هاي خراسان استان

 درصـد،   11,7جنـوبي بـا سـهم       خراسـان ن  سه اسـتا  . از پنبه كشور در اين دو استان توليد شده است          درصد 54,2. اندگرفته
  .هاي سوم تا پنجم را دارا هستند توليد پنبه كشور، رتبه در  درصد 5,5  سهم باسمنان  و درصد8,4گلستان با سهم 

 .باشد ميلرستان تن متعلق به استان 2كمترين ميزان توليد پنبه كشور با توليد 
 

 عملكرد در هكتار
 1265,3 ديـم با كـشت    اراضي  در  و  در هكتار   كيلوگرم   2370 آبي    كشت راضياكشور در   پنبه  عملكرد محصول   

 .باشددر هكتار ميكيلوگرم 
 در  رمـكيلوگـ  1647,5 دبـا عملكـر      يزدكيلوگرم در هكتار بيشترين و استان        3142 با عملكرد    هرمزگاناستان  

 .هكتار كمترين عملكرد پنبه آبي را در كشور دارا هستند

 در هكتـار    رمـ  كيلوگـ   870بـا عملكـرد       ن زندرا ما كيلوگرم در هكتار و استان       1295,7ملكرد  استان گلستان با ع   

 .ر كشور هستنددپنبه ديم هاي داراي تنها استان
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 1391 -92 سال زراعي  درپنبه به تفكيك استانمحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                        12-2جدول شماره 

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 1010 0 1010 2729 0 2729 2702,25 0   شرقى ن يجا  آذربا
 1600 0 1600 2985 0 2985 1865,87 0   ردبيل  ا
 2110 0 2110 5409 0 5409 2563,14 0   ن صفها  ا
 1341 0 1341 3710 0 3710 2766,59 0 لبرز   ا

 8182 0 8182 22230 0 22230 2716,87 0   جنوبى ن سا  خرا
 32569 0 32569 76118 0 76118 2337,13 0   رضوى ن سا  خرا
 3346 0 3346 8747 0 8747 2614,39 0   لى شما ن سا  خرا

 4814 0 4814 10334 0 10334 2146,83 0   ن  سمنا
 9539 0 9539 26598 0 26598 2788,43 0   رس  فا

 325 0 325 732 0 732 2250,96 0    قزوين
 3433 0 3433 6700 0 6700 1951,71 0    قم

 1751 0 1751 3240 0 3240 1849,94 0   ن  كرما
 7234 2226 9460 12990 2885 15875 1795,68 1295,74   ن  گلستا
 1 0 1 2 0 2 1666,67 0   ن  لرستا

 73 172 245 203 149 352 2783,23 870,01   ن زندرا  ما
 865 0 865 2624 0 2624 3034 0    مركزى
 230 0 230 723 0 723 3142,1 0   ن  هرمزگا

 296 0 296 487 0 487 1647,52 0  يزد 
 78718 2398 81116 186561 3034 189595 2369,98 1265,25 كل كشور
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  كشوري ها استان در پنبه محصولتوزيع سطح درصد 15-2 شماره نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 رضوى ن سا خرا
40.2%

 رس فا
11.8%

 ن گلستا
11.7%

 جنوبى ن سا خرا
10.1%

 ن سمنا
5.9%

 قم
4.2%

 لى شما ن سا خرا
4.1%

ساير استان ها
12.0%

 
 

 
 
 

  كشوري هاندر استا پنبه  محصولن توليدتوزيع ميزادرصد   16-2 شماره نمودار
 1391 –92سال زراعي 
 

 رضوى ن سا خرا
40.1%

 رس فا
14.0%

 جنوبى ن سا خرا
11.7%

 ن گلستا
8.4%

 ن سمنا
5.5%

 لى شما ن سا خرا
4.6%

 قم
3.5%

ساير استان ها
12.1%
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 وضعيت محصول توتون و تنباكو در كل كشور  
 سطح  

 0,1 معادل  كه است هزار هكتار برآورد شده9,3 سطح توتون و تنباكو كشور حدود، 1391 -92در سال زراعي 

با كشت  سهم اراضيباشد و  از كل سطح برداشت محصوالت صنعتي ميدرصد 1,6ي و درصد از كل سطح محصوالت زراع

 .باشد ميدرصد 4,3 ديمكشت   اراضي باو درصد 95,7 آبي

 با بوشهر هاي استانو مقام اول را داشته ،كشور در اراضي توتون و تنباكو كل  درصد از26,2سهم با  گلستاناستان 

ترتيب   به درصد7,8  سهمبا  ن كردستا  درصد و9,3  سهمبا  هرمزگان  درصد،10,2 م سهبا مازندران درصد، 24,8سهم 

 .  را دارا هستندپنجمهاي دوم تا   سطح توتون و تنباكو كشور رتبهدر

 درصد 21,8 خود اختصاص داده و  كشور را به درشده توتون و تنباكو درصد اراضي برداشت 78,2 استان مزبورپنج 

  هكتار سطح برداشت شده، كمترين سطح برداشت توتون1جنوبي با خراسان استان .شده است ها برداشتستانبقيه در ساير ا

 . تنباكو در كشور را به خود اختصاص داده است و
 

 ميزان توليد

 ميزان  كل درصد از0,03كه معادل   استهزار تن برآورد شده 18,9حدود توليد توتون و تنباكو كشور ميزان 

و  توليد توتون دربوشهر  استانباشد و درصد از كل ميزان توليد محصوالت صنعتي مي 0,2محصوالت زراعي و  توليد

با سهم  هرمزگان  درصد،19,3گلستان با هاي استان. درصد در جايگاه نخست قرار گرفته است 25,1 تنباكو كشور با سهم

خود اختصاص  هاي دوم تا پنجم را به به ترتيب رتبهرصد  د8,5  سهمبا كردستان درصد و 8,6با  مازندران درصد، 16,9

 تن 0,8با جنوبي خراسان استان . درصد توليد توتون و تنباكو كشور را دارا هستند78,3 جمعاً  استان مزبورپنج .اند داده

 .توليد، كمترين ميزان توليد توتون و تنباكو در كشور را به خود اختصاص داده است
 
 رعملكرد در هكتا 

 .استدر هكتار  كيلوگرم 2084,6 آبي  با كشت در اراضي كشورعملكرد توتون و تنباكو

  در هكتار وكيلوگرم 4861,7با عملكرد يزد تنباكو مربوط به استان  مقدار عملكرد آبي توتون وبيشترين 

 .باشد ميفارس استاندر هكتار مربوط به  كيلوگرم 760كمترين مقدار عملكرد آبي با 

 كيلوگرم در هكتار 813,3و گلستان با عملكرد  كيلوگرم در هكتار 1075,2 مازندران با عملكرد هاياستان

 .دنباشكشور مي  داراي كشت ديم توتون و تنباكو درهاياستان
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 1391 -92 سال زراعي  دربه تفكيك استان توتون و تنباكومحصول و عملكرد در هكتار  توليدميزان  برآورد سطح،
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                        13-2ره جدول شما

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
    ديم    آبى    جمع   ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 189 0 189 534 0 534 2828,31 0   غربى ن يجا ا آذرب
 254 0 254 846 0 846 3335,99 0   ن صفها  ا

 2306 0 2306 4751 0 4751 2060,54 0  بوشهر 
 1 0 1 1 0 1 769,23 0   جنوبى ن سا  خرا
 270 0 270 802 0 802 2965,99 0   رضوى ن سا  خرا

 348 0 348 523 0 523 1502,88 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 217 0 217 165 0 165 760,03 0   رس  فا

 724 0 724 1605 0 1605 2218,38 0   ن  كردستا
 2122 314 2437 3393 256 3649 1598,83 813,3   ن  گلستا
 490 0 490 876 0 876 1786,07 0    گيالن
 37 0 37 94 0 94 2540,54 0   ن  لرستا

 867 85 951 1531 91 1622 1766,38 1075,22   ن زندرا  ما
 18 0 18 44 0 44 2514,29 0    مركزى
 868 0 868 3200 0 3200 3687,05 0   ن  هرمزگا

 7 0 7 35 0 35 4861,67 0  يزد 
 196 0 196 180 0 180 920,23 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب

 8913 399 9312 18580 347 18927 2084,59 868,9  كل كشور
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 كشوري ها  استان درو تنباكو توتون محصول    سطح توزيع درصد  17-2 شماره نمودار

 1391 –92سال زراعي 
 

   ن گلستا 
26.2%

بوشهر   
24.8%

   ن زندرا ما 
10.2%

   ن هرمزگا 
9.3%

   ن كردستا 
7.8%

ساير استان ها
21.8%

 
 

 
 
 

  كشور يها ندر استا و تنباكو   توتون محصول توليد ميزان   عتوزيدرصد  18-2شماره نمودار 
    1391 –92سال زراعي 
 

بوشهر   
25.1%

   ن گلستا 
19.3%

   ن هرمزگا 
16.9%

   ن زندرا ما 
8.6%

   ن كردستا 
8.5%

ساير استان ها
21.7%
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 وضعيت محصول چغندرقند در كل كشور 
  سطح  

 0,7 معادل  كه هزار هكتار برآورد شده است82,5 قند در كشور حدود  سطح چغندر،1391-92در سال زراعي 

 غربي استان آذربايجان. باشد درصد از كل سطح برداشت محصوالت صنعتي مي14,6درصد از كل سطح محصوالت زراعي و 

 ، فارس درصد24,5 با سهم رضويخراسانهاي استان. ود اختصاص داده است خرا بهبرداشت  درصد بيشترين سطح 31  سهمبا

 استان چهار. اند خود اختصاص دادهه را بچهارمهاي دوم تا رتبه ترتيب به درصد 9 با  كرمانشاه و درصد11,5  سهمبا

 . دارا هستندچغندرقند كشور رابرداشت  درصد سطح 76,1مزبور جمعاً 

 .داده است را به خود اختصاصكمترين سطح  كشور، چغندرقند هكتار از سطح برداشت  85با   ايالم استان
 

 ميزان توليد

 درصد از كل ميزان توليد 5,1 كه معادل  ميليون تن برآورد شده است3,5 توليد چغندرقند كل كشور ميزان

سهم  درصد 37,7غربي با  استان آذربايجان.باشد محصوالت صنعتي مي درصد از كل ميزان توليد32,4محصوالت زراعي و 

،  درصد20,7خراسان رضوي با سهم هاي اين محصول قرار گرفته است و استانتوليد  در جايگاه نخست  كشوراز توليد

 را چهارموم تا هاي د  در توليد محصول چغندرقند به ترتيب رتبهرصد د9,2 درصد و كرمانشاه با سهم 11,5فارس با سهم 

 .باشندرا دارا ميچغندرقند كشور ميزان توليد  درصد از كل 79,1  استان مزبور جمعاًچهار. اندخود اختصاص داده هب

 .داده است را به خود اختصاص مقداركمترين  كشور، چغندرقند تن   3687با توليد  ايالم استان 
 

 عملكرد در هكتار

 در كيلوگرم 67067,6 با عملكرد كردستاناستان . باشد مي در هكتار لوگرم كي42021عملكرد چغندرقند كشور 

 در هكتار كمترين عملكرد چغندر در كشور را به خود  كيلوگرم19495,4 با عملكرد كرماناستان بيشترين و هكتار 

 .انداختصاص داده
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 1391 -92 سال زراعي  درنچغندرقند به تفكيك استامحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد    ((                                                                                                                     14-2جدول شماره 

   عملكرد  توليد  سطح    ن ستا  ا م نا
   ديم    آبى    جمع  يم د    آبى    جمع   ديم    آبى

 157 0 157 8926 0 8926 56926,35 0   شرقى ن يجا  آذربا
 25594 0 25594 1307354 0 1307354 51081,27 0   غربى ن يجا  آذربا

 1566 0 1566 62922 0 62922 40172,38 0   ردبيل  ا
 2339 0 2339 76437 0 76437 32686,43 0   ن صفها  ا
 85 0 85 3687 0 3687 43376,32 0   يالم  ا

 1511 0 1511 40864 0 40864 27049,62 0   رى بختيا و  ل رمحا  چها
 1446 0 1446 42734 0 42734 29549,2 0   جنوبى ن سا  خرا
 20222 0 20222 716555 0 716555 35434,25 0   رضوى ن سا  خرا
 2304 0 2304 49874 0 49874 21643,96 0   لى شما ن سا  خرا
 297 0 297 7777 0 7777 26220,5 0   ن  زنجا
 1288 0 1288 66075 0 66075 51312,62 0   ن  سمنا

 9500 0 9500 399047 0 399047 42005,8 0   رس  فا
 2684 0 2684 105265 0 105265 39215,15 0    قزوين
 191 0 191 12783 0 12783 67067,57 0   ن  كردستا

 309 0 309 6030 0 6030 19495,39 0   ن  كرما
 7449 0 7449 318185 0 318185 42713,41 0   ه نشا  كرما
 2826 0 2826 104288 0 104288 36906,86 0   ن  لرستا
 976 0 976 38252 0 38252 39212,71 0    مركزى
 1774 0 1774 100340 0 100340 56574,12 0   ن  همدا

 82516 0 82516 3467395 0 3467395 42020,93 0 كل كشور
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 كشور  يها ندر استا چغندرقندمحصول    سطح   توزيعدرصد  19-2 شماره نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 غربى ن يجا آذربا
31.0%

 رضوى ن سا خرا
24.5%

 رس فا
11.5%

 ه نشا كرما
9.0%

 ن لرستا
3.4%

 قزوين
3.3%

ساير استان ها
17.3%

 
 
 
 

  كشور يهاندر استاچغندرقند محصول  توليد  ميزان   توزيعدرصد  20-2 شماره نمودار
    1391 –92سال زراعي 
 

 غربى ن يجا آذربا
37.7%

 رضوى ن سا خرا
20.7%

 رس فا
11.5%

 ه نشا كرما
9.2%

 قزوين
3.0%

 ن لرستا
3.0%

ساير استان ها
14.9%
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 1391 -92 سال زراعيدر نيشكر به تفكيك استان محصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد  ((                                                                                                                      15- 2جدول شماره 

 نام استان عملكرد   ميزان توليد   سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 86526 0 86526 6536827 0 6536827 75547,89 0   ن  خوزستا
 62 0 62 149 0 149 2399,15 0   ن زندرا  ما

 86588 0 86588 6536976 0 6536976 75495,43 0  كل كشور
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  وضعيت محصول سويا در كل كشور  
 سطح   

 درصد از كل 0,5معادل كه  هزار هكتار برآورد شده 66سطح سويا در كشور حدود ، 1391-92در سال زراعي 

 استان پنجو فقط در باشد  درصد از كل سطح برداشت محصوالت صنعتي مي11,7سطح برداشت محصوالت زراعي و 

 .بوده استديم با كشت  اراضيدرصد  14آبي و سهم اراضي با كشت درصد  86كه ديده است كشت گر

 12,1مازنـدران بـا     هـاي    و اسـتان   مقام اول  كشور    در  سطح برداشت سويا   از درصد   76,8 سهم استان گلستان با  

سـه اسـتان   . اندتصاص دادهخود اخ هاي دوم و سوم را بهكشور مقامدرسويا  از سطح  درصد 10,6  سهمبااردبيل  و  درصد

 .اندسطح سويا كشور را برداشت كرده  درصد99,5  مزبور جمعاً

  .باشد  ميخوزستان متعلق به استان  هكتار119 باسويا كشور كمترين سطح 
 

 ميزان توليد
ي  درصد از ميزان توليد محصوالت زراع0,2 معادل  كه هزار تن برآورد شده151ميزان توليد سويا كشور حدود 

 بقيه درصد 11,9كشت آبي و اراضي با  درصد آن از 88,1باشد و درصد از كل ميزان توليد محصوالت صنعتي مي 1,4و 
 .دست آمده است هكشت ديم باراضي با از 

 توليد سويا كشور همانند سطح در جايگاه نخست توليد اين محصول قرار  از درصد73,7  سهماستان گلستان با
 هايكشور به ترتيب مقامدرسويا در توليد   درصد10,9اردبيل با سهم  و  درصد15 مازندران با سهم هايگرفته است و استان

 .اندخود اختصاص داده درصد از توليد اين محصول در كشور را به 99,6  مزبور جمعاً استان سه. باشندرا دارا ميدوم و سوم 
 .باشدمي اين محصول توليدكننده كمترينكشور  در   سويا توليدميزان  تن از296با دارا بودن  لرستاناستان 

 
 عملكرد در هكتار

ديم در اراضي با كشت و در هكتار  كيلوگرم 2335,7 در اراضي با كشت آبي سويا كشورعملكرد محصول 

 . باشددر هكتار ميكيلوگرم  1940,5

 كيلوگرم در 1423,1 لرستان با عملكرد  كيلوگرم در هكتار بيشترين و استان3305,3استان مازندران با عملكرد 

 .اندهكتار كمترين عملكرد سويا آبي را به خود اختصاص داده

ملكـرد  ع بـا    گلستان   و    در هكتار  كيلوگرم 2476,2با عملكرد     و مازندران  2491,8هاي اردبيل با عملكرد     استان 

  .كشور هستنددرسويا ديم داراي كشت هاي استانهكتار  در كيلوگرم1211,3
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 1391 -92سال زراعي درسويا به تفكيك استان محصول توليد و عملكرد در هكتارميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                        16-2جدول شماره 

 ام استانن عملكرد   توليد  ميزان     سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 6314 726 7040 14644 1809 16453 2319,24 2491,75   ردبيل  ا
 119 0 119 344 0 344 2902,86 0   ن  خوزستا
 47049 3945 50994 106831 4778 111609 2270,63 1211,32   ن  گلستا
 208 0 208 296 0 296 1423,09 0   ن  لرستا

 3393 4622 8015 11215 11446 22661 3305,29 2476,16   ن زندرا  ما
 57083 9293 66376 133330 18033 151363 2335,73 1940,47  كل كشور
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  شوري كهاندر استا سويا محصول  سطح   توزيعدرصد  21-2 شماره نمودار
    1391 –92 سال زراعي
 

 ن گلستا
76.8%

 ن زندرا ما
12.1%

 ردبيل ا
10.6%

 ن لرستا
0.3%

 ن خوزستا
0.2%

 
 
 

 
كشوري هاندر استاسويا محصول توليد ميزان    توزيعدرصد  22-2 شماره نمودار  

    1391 –92سال زراعي 
 

 ن گلستا
73.7%

 ن زندرا ما
15.0%

 ردبيل ا
10.9%

 ن خوزستا
0.2%  ن لرستا

0.2%
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  وضعيت محصول كلزا در كل كشور 
 سطح

 درصد از كل 0,8معادل كه ر هكتار برآورد شده  هزا93,6سطح كلزا در كشور حدود ، 1391-92در سال زراعي 

سهم  درصد آن 61,9 باشد و درصد از كل سطح برداشت محصوالت صنعتي مي16,6سطح برداشت محصوالت زراعي و 

 .باشدميديم اراضي كشت صورت  بقيه به درصد 38,1آبي و با كشت اراضي 

با  گلستانهاي شترين سطح را داراست و استاندرصد در سطح برداشت كلزا، بي 25با سهم مازندران استان 

 4,2  سهم باقزوين درصد و 4,7  سهم باهمدان ،  درصد5  سهم بالرستان،  درصد12,2  سهماردبيل با، درصد 19,8سهم 

 70,9 شش استان مزبور جمعاً. اندخود اختصاص داده هاي دوم تا ششم را بهسطح كلزا كشور به ترتيب مقاماز  درصد

  .اندسطح كلزا كشور را داشته درصد

  ..سطح را در كشور به خود اختصاص داده است كمترين  هكتار كلزا5با دارا بودن سطح  گيالناستان 
 

 ميزان توليد
 درصد از ميزان توليد محصوالت زراعي و 0,3 معادل كههزار تن برآورد شده  175ميزان توليد كلزا كشور حدود 

  درصد31,2 كشت آبي وسهم اراضي با آن از   درصد68,8باشد و د محصوالت صنعتي ميدرصد از كل ميزان تولي 1,6

 .دست آمده است هكشت ديم باراضي با  از هم

هاي درصد توليد كلزا كشور در جايگاه نخست توليد اين محصول قرار گرفته و استان 23,8  بامازندراناستان 

توليد ز  ا درصد5,1  سهم با درصد و قزوين8,2  سهم باهمدان درصد، 12,1 با سهم اردبيل ،درصد 18,6 سهم  باگلستان

 كشور را بهدر  توليد كلزااز  درصد 67,9  استان مزبور جمعاًپنجاند و  قرار گرفتهپنجمهاي دوم تا ترتيب در مقامكلزا به

 .اندخود اختصاص داده

  . داردراكشور در يد كلزا  تول ميزانتوليد كلزا كمترينتن  4 دارا بودن  باگيالناستان 
 

 عملكرد در هكتار
 .باشددر هكتار ميكيلوگرم  1530ديم در اراضي و در هكتار  كيلوگرم 2080آبي كشور در اراضي كلزا عملكرد محصول 

در هكتار  كيلوگرم 657,5د عملكر با بوشهرو استان بيشترين در هكتار  كيلوگرم 3517,9با عملكرد  البرز استان

 .كشور هستندآبي ترين عملكرد كلزا داراي كم

 140,9بـا عملكـرد       رضـوى  ن سـا  خـرا اسـتان   بيشترين و    در هكتار     كيلوگرم 1777,9مازندران با عملكرد    استان  

   .كشور را دارندكمترين عملكرد كلزا ديم  در هكتار كيلوگرم
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 1391 -92 سال زراعي ر دكلزا به تفكيك استانمحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد             ((                                                                                                            17-2جدول شماره 

 نام استان عملكرد   توليد  ميزان  سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 1443 0 1443 2963 0 2963 2053,5 0   شرقى ن يجا  آذربا
 1374 0 1374 2776 0 2776 2020,96 0   غربى ن يجا  آذربا

 11257 170 11427 21052 83 21135 1870,21 485,38   ردبيل  ا
 235 0 235 638 0 638 2710,31 0   ن صفها  ا
 92 0 92 324 0 324 3517,96 0 لبرز   ا
 855 253 1108 2057 221 2278 2407,54 870,64   يالم  ا

 146 0 146 96 0 96 657,53 0  بوشهر 
 243 0 243 465 0 465 1912,83 0  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 2295 1027 3322 4665 145 4810 2032,95 140,94   رضوى ن سا  خرا
 1311 0 1311 2082 0 2082 1588,22 0   لى شما ن سا  خرا

 1458 739 2198 3185 362 3547 2184,32 489,03   ن  خوزستا
 1664 0 1664 1967 0 1967 1182,53 0   ن  زنجا

 1822 0 1822 2817 0 2817 1546,1 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 2685 0 2685 5153 0 5153 1919,25 0   رس  فا

 3972 0 3972 8988 0 8988 2263,01 0    قزوين
 2525 0 2525 4696 0 4696 1860,1 0    قم

 825 0 825 1763 0 1763 2138,26 0   ن  كردستا
 67 0 67 107 0 107 1594,58 0   ن  كرما
 3428 0 3428 7651 0 7651 2231,66 0   ه نشا  كرما

 8842 9645 18488 20357 12166 32523 2302,3 1261,32   ن  گلستا
 1 5 5 0 4 4 800 800    گيالن
 4001 690 4691 7288 457 7745 1821,55 662,1   ن  لرستا

 266 23133 23398 545 41128 41673 2054,41 1777,95   ن زندرا  ما
 1279 0 1279 2888 0 2888 2257,47 0    مركزى
 507 0 507 479 0 479 945,52 0   ن  هرمزگا
 4380 0 4380 14415 0 14415 3290,94 0   ن  همدا
 97 0 97 76 0 76 780,3 0  يزد 

 834 0 834 939 0 939 1126,31 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 57902 35663 93565 120435 54565 175000 2079,99 1530,01 كل كشور
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  كشوريهاندر استاكلزا محصول   سطح   توزيعدرصد  23-2شماره نمودار
    1391 –92سال زراعي 
 

 

 ن زندرا ما
25.0%

 ن گلستا
 ردبيل ا19.8%

12.2%

 ن لرستا
5.0%

 ن همدا
4.7%

ساير استان ها
33.3%

 
 

 
 

  كشوريهاندر استاكلزا محصول توليد ميزان    توزيعدرصد  24-2 شماره نمودار
 1391 –92سال زراعي 

 
 

 ن زندرا ما
23.8%

 ن گلستا
 ردبيل ا18.6%

12.1%
 ن همدا
8.2%

 قزوين
5.1%

ساير استان ها
32.2%
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 1391 -92سال زراعي درتوليد ساير دانه هاي روغني به تفكيك استان ميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                       18-2جدول شماره 

    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام استان توليد ميزان      سطح

 2159 0 2159 5419 0 5419   شرقى ن يجا  آذربا
 5355 487 5842 8265 205 8470   غربى ن يجا  آذربا

 553 0 553 1163 0 1163   ردبيل  ا
 4352 0 4352 7678 0 7678   ن صفها  ا
 428 0 428 529 0 529   يالم  ا

 1776 0 1776 3285 0 3285  بوشهر 
 9 0 9 25 0 25   ن  تهرا
 7 0 7 13 0 13  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 1079 0 1079 1272 0 1272   جنوبى ن سا  خرا
 2289 6973 9262 2858 1555 4413   رضوى ن سا  خرا
 5325 2788 8113 5233 1836 7069   لى شما ن سا  خرا

 25557 0 25557 26386 0 26386   ن  خوزستا
 6 0 6 15 0 15   ن  زنجا
 318 18763 19081 378 8957 9335   ن  سمنا

 2371 0 2371 3893 0 3893  ن بلوچستا  و ن يستا س
 15355 92 15447 15493 89 15582   رس  فا

 0 225 225 0 27 27    قزوين
 231 0 231 513 0 513    قم

 0 2072 2072 0 659 659   ن  كردستا
 2795 0 2795 2864 0 2864   ن  كرما
 3576 68 3644 5638 151 5789   ه نشا  كرما

 11911 9019 20930 21990 3646 25636   ن لستا گ
 0 3239 3239 0 21632 21632    گيالن
 21 0 21 12 0 12   ن  لرستا

 235 237 472 272 272 544   ن زندرا  ما
 183 228 411 426 300 726    مركزى
 1731 0 1731 2074 0 2074   ن  هرمزگا
 1059 0 1059 2629 0 2629   ن  همدا
 2094 0 2094 2014 0 2014 د  يز

 10511 0 10511 11334 0 11334   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 101286 44191 145477 131671 39329 171000 كل كشور
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 1391 -92  سال زراعي درتوليد محصوالت صنعتي به تفكيك استانميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                       19-2جدول شماره 

 نام استان توليدميزان   سطح
    جمع      ديم      آبى    جمع     ديم     آبى

 4769 0 4769 20037 0 20037   شرقى ن يجا  آذربا
 32511 487 32998 1318928 205 1319133   غربى ن جاي  آذربا

 21290 896 22186 102766 1891 104657   ردبيل  ا
 9290 0 9290 91008 0 91008   ن صفها  ا
 1433 0 1433 4034 0 4034 لبرز   ا
 1368 253 1621 6273 221 6494   يالم  ا

 4228 0 4228 8132 0 8132  بوشهر 
 9 0 9 25 0 25   ن  تهرا
 1761 0 1761 41342 0 41342   رى وبختيا ل رمحا  چها
 10709 0 10709 66237 0 66237   جنوبى ن سا  خرا
 57645 8000 65645 800998 1700 802698   رضوى ن سا  خرا
 12286 2788 15074 65936 1836 67772   لى شما ن سا  خرا

 113660 739 114399 6566742 362 6567104   ن  خوزستا
 1966 0 1966 9759 0 9759   ن  زنجا
 6419 18763 25182 76787 8957 85744   ن  سمنا

 4541 0 4541 7233 0 7233  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 37296 92 37388 446455 89 446544   رس  فا

 6981 225 7207 114985 27 115012    قزوين
 6188 0 6188 11909 0 11909    قم

 1739 2072 3811 16151 659 16810   ن  كردستا
 4923 0 4923 12241 0 12241   ن  كرما
 14454 68 14522 331474 151 331625   ه نشا  كرما

 77159 25149 102308 165562 23730 189292   ن  گلستا
 491 3244 3735 876 21636 22512    گيالن
 7094 690 7784 111980 457 112437   ن  لرستا

 4895 28248 33143 13915 53087 67002   ن زندرا  ما
 3320 228 3548 44234 300 44534    مركزى
 3336 0 3336 6476 0 6476   ن  هرمزگا
 7213 0 7213 117384 0 117384   ن  همدا
 2494 0 2494 2612 0 2612  يزد 

 11540 0 11540 12453 0 12453   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 473006 91944 564950 10594947 115308 10710255  كل كشور
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 زميني در كل كشور وضعيت محصول سيب 
 سطح

 1,3معادل زار هكتار برآورد شده كه  ه159د زميني كشور حدوسيببرداشت سطح ، 1391-92در سال زراعي 

 درصد آن 99,8باشد و سبزيجات ميبرداشت   سطح درصد از كل31,1 محصوالت زراعي و درصد از كل سطح برداشت

 .ديم بوده استاراضي با كشت  درصد هم سطح برداشت 0,2آبي و سهم اراضي با كشت 

با  همدان هاي استان .زميني كشور در مقام نخست قرار داردسيب اراضيسهم  درصد 16,8با اردبيل استان  

 درصد از سطح برداشت 6,8سهم با رصد و كردستان  د6,9  سهمبازنجان  درصد، 7,8  سهماصفهان با  درصد،13,3سهم 

از درصد  51,6 استان مزبور جمعاً پنج .اند خود اختصاص داده را به كشور پنجمهاي دوم تا به ترتيب مقامزميني سيب

  .ها برداشت شده است  در ساير استانسطح  درصد بقيه 48,4زميني كل كشور را دارا هستند و سيب سطح برداشت

 . خود اختصاص داده استرا بهكشور زميني زميني كمترين سطح برداشت سيبسطح سيب هكتار  7 قم با داشتن استان
 

 ميزان توليد

از ميزان توليد   درصد6,8 معادل ميليون تن برآورد شده كه 4,6زميني در كشور حدود  ميزان توليد سيب

 . آبي است با كشت اراضيسهم درصد آن 99,9 باشد وي درصد از كل ميزان توليد سبزيجات م29,4محصوالت زراعي و 

خود اختصاص   را به در توليد اين محصولمقام اول زميني كشور درصد از توليد سيب19,8  داشتن سهماستان همدان با

 قىشر ن يجا آذربا،  درصد7,6سهم كردستان با  درصد، 7,8با سهم   زنجان، درصد13,5 با سهم اردبيل هايداده و استان

. اند  را كسب كردهششمهاي دوم تا  ترتيب رتبه بهزميني كشور  درصد از توليد سيب6,6اصفهان با  درصد و 6,8با سهم  

 تن  82استان قم  با توليد  .اندداده خود اختصاص زميني كشور را بهتوليد سيباز  درصد 62 استان مزبور جمعاً شش

 .اشدبزميني كشور ميكمترين توليدكننده سيب
 

 عملكرد در هكتار

 9489,4ديم در اراضي با كشت و در هكتار  كيلوگرم 29035 كشور آبيدر اراضي با كشت زميني  عملكرد سيب

 .باشددر هكتار ميكيلوگرم 

در كيلوگرم  10599,8با عملكرد استان البرز بيشترين و در هكتار كيلوگرم  43271عملكرد  با همداناستان 

 .كشور را دارا هستندزميني آبي   سيبدعملكركمترين هكتار 

در  كيلـوگرم    8510بـا عملكـرد      مازندراناستان  بيشترين و   در هكتار    كيلوگرم   13960با عملكرد   گيالن  استان  

  .كشور را دارندزميني ديم كمترين عملكرد سيبهكتار 
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 1391 -92 سال زراعيدرزميني به تفكيك استان سيبمحصول توليد و عملكرد در هكتارميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                        20-2جدول شماره 

 نام استان عملكرد   توليد  ميزان  سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 9267 0 9267 310663 0 310663 33523,89 0   شرقىنيجا آذربا
 1831 0 1831 65228 0 65228 35616,63 0   غربىنيجا آذربا

 26636 0 26636 620692 0 620692 23303 0 ردبيل ا
 12314 0 12314 304737 0 304737 24747,98 0 نصفها ا
 85 0 85 902 0 902 10599,81 0 لبرز ا
 25 0 25 427 0 427 17357,68 0 يالم ا

 50 0 50 937 0 937 18891,35 0  بوشهر
 1578 0 1578 60713 0 60713 38477,17 0 ن تهرا
 5280 0 5280 155435 0 155435 29438,53 0  رى بختيا ولرمحا چها
 58 0 58 1476 0 1476 25317,46 0   جنوبىنسا خرا
 5603 0 5603 170066 0 170066 30353,12 0   رضوىنسا خرا
 1083 0 1083 25652 0 25652 23681,79 0   لى شمانسا خرا

 5454 0 5454 140013 0 140013 25672 0 ن خوزستا
 10992 0 10992 357481 0 357481 32523,44 0 ن زنجا
 4331 0 4331 80024 0 80024 18477,83 0 ن سمنا

 310 0 310 10520 0 10520 33946,58 0  ن بلوچستا ون سيستا
 8082 0 8082 254285 0 254285 31465,09 0 رس فا

 858 0 858 14783 0 14783 17231,65 0  قزوين
 7 0 7 82 0 82 11232,88 0  قم

 10777 0 10777 348285 0 348285 32317,74 0 ن كردستا
 3921 0 3921 78871 0 78871 20115,09 0 ن كرما
 123 0 123 4487 0 4487 36629,29 0 هنشا كرما

 9259 0 9259 156151 0 156151 16865,7 0 ن گلستا
 121 58 178 2393 803 3196 19811,92 13960,35  گيالن
 7994 0 7994 219046 0 219046 27402,31 0 ن لرستا

 845 263 1107 15459 2234 17693 18303,24 8510,02 نزندرا ما
 1849 0 1849 65881 0 65881 35638,47 0  مركزى
 494 0 494 16595 0 16595 33579,64 0 ن هرمزگا
 21037 0 21037 910274 0 910274 43270,97 0 ن همدا
 38 0 38 653 0 653 17320,85 0  يزد

 7947 0 7947 202382 0 202382 25467,1 0   ن كرما  ناستا جنوب
 158244 320 158564 4594594 3037 4597631 29034,89 9489,35 كل كشور
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  كشوريها ن در استازمينيسيب   محصولتوزيع سطحدرصد  25-2 شماره نمودار
    1391 –92سال زراعي 
 

 ردبيل ا
16.8%

 ن همدا
13.3%

 ن صفها ا
7.8%

 ن زنجا
6.9%

 ن كردستا
6.8%

 شرقى ن يجا آذربا
5.8%

 ن گلستا
5.8%

 رس فا
5.1%

 ن لرستا
5.0%

 ن كرما ن ستا ا جنوب
5.0%

ساير استان ها
21.6%

 
 
 
 

  كشوري هاندر استازميني  سيب محصولتوزيع ميزان توليددرصد  26-2 شماره نمودار
  1391 –92سال زراعي 
 

 ن همدا
19.8%

 ردبيل ا
13.5%

 ن زنجا
7.8%

 ن كردستا
7.6%

 شرقى ن يجا آذربا
6.8%

 ن صفها ا
6.6%

 رس فا
5.5%

 ن لرستا
4.8%

 ن كرما ن ستا ا جنوب
4.4%

 رضوى ن سا خرا
3.7%

ساير استان ها
19.6%
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  وضعيت محصول پياز در كل كشور 
  سطح

 درصد 0,5معادل كه  هزار هكتار برآورد شده 55,4حدود پياز كشور برداشت سطح ، 1391-92در سال زراعي 

سهم  درصد آن 99,3 باشد وسبزيجات ميبرداشت سطح  درصد از كل 10,9ت محصوالت زراعي و از كل سطح برداش

 .ديم بوده است اراضي با كشت درصد 0,7 آبي وبا كشت اراضي 

شرقي با آذربايجانهاي استان. باشد  درصد متعلق به استان هرمزگان مي17,8بيشترين سطح پياز در كشور با 

 درصد و 7,3 درصد، خوزستان با سهم 8,1 درصد، زنجان با سهم 8,7 با سهم  ن بلوچستا و  ن سيستا درصد، 8,8سهم 

در كشور قرار  ششمهاي دوم تا ترتيب در مقام به شده پياز سطح برداشتاز   درصد7,1كرمان با سهم  استان جنوب

  .ندردا پياز كشور رابرداشت سطح از  درصد 57,7 استان مزبور جمعاً شش. دارند

 . هكتار سطح برداشت، كمترين سطح پياز كشور را به خود اختصاص داده است39 با قم استان
 

 ميزان توليد

 درصد از كل ميزان توليد محصوالت 3 معادل كهميليون تن برآورد شده  2,05توليد پياز در كشور حدود ميزان 

 .دست آمده است هآبي بكشت د آن از اراضي  درص99,8 باشد و درصد از كل ميزان توليد سبزيجات مي13,1زراعي و 

 تعلق دارد و شرقي آذربايجان  استان از توليد به سهم درصد12,32توليد پياز كشور با ميزان بيشترين 

  و خوزستان با درصد9,2سهم اصفهان با   درصد،9,5  سهمبا كرماناستانجنوب درصد، 12,3  سهم هرمزگان باهاياستان

هاي دوم تا ترتيب در رتبه به توليد پياز كشوراز ميزان  درصد 7,6 درصد و فارس با سهم 7,8ن با سهم ، زنجادرصد 8 سهم

 .توليد پياز كشور را دارا هستنداز ميزان  درصد 66,7 استان مزبور جمعاً هفت .توليد پياز كشور قرار دارند هفتم

 .باشد تن توليد كمترين توليد كننده پياز كشور مي705 با قماستان 
 

 عملكرد در هكتار

ديم با كشت و در اراضي در هكتار كيلوگرم  37175,3آبي كشت پياز كشور در اراضي عملكرد محصول 

 باشددر هكتار مي كيلوگرم 10572,5

در كيلوگرم  4393,1با عملكرد  همداناستان بيشترين و  در هكتار  كيلوگرم91667با عملكرد  تهراناستان 

  .را دارا هستندد پياز آبي كشور كمترين عملكرهكتار 

 كيلوگرم در هكتار و 10219گلستان با عملكرد استان  در هكتار، كيلوگرم 11042با عملكرد  استان مازندران

 .هستندكشور در ديم  پياز هاي داراياستان كيلوگرم در هكتار 4457گيالن با عملكرد استان 
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 1391 -92  سال زراعي درپياز به تفكيك استانمحصول  توليد و عملكرد در هكتارميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن -هكتار: واحد ((                                                                                                                       21-2جدول شماره 

 نام استان عملكرد   توليد  ميزان     سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع   ديم   ى آب

 4878 0 4878 252593 0 252593 51784,15 0   شرقى ن يجا آذربا
 887 0 887 47765 0 47765 53844,25 0   غربى ن يجا آذربا

 506 0 506 5967 0 5967 11792,49 0 ردبيل ا
 3193 0 3193 187481 0 187481 58720,26 0   نصفها ا
 135 0 135 6086 0 6086 45117,5 0 لبرز ا
 168 0 168 7241 0 7241 43203,9 0 يالم ا

 389 0 389 11586 0 11586 29806,82 0  بوشهر
 182 0 182 16702 0 16702 91666,45 0 ن تهرا
 49 0 49 1873 0 1873 38460,25 0  رى بختيا و  ل رمحا چها
 95 0 95 2551 0 2551 26824,17 0   وبىجن نسا خرا
 2044 0 2044 93130 0 93130 45567,15 0   رضوى نسا خرا
 3656 0 3656 106646 0 106646 29167,01 0   لى شما نسا خرا

 4029 0 4029 163816 0 163816 40660,12 0   ن  خوزستا
 4495 0 4495 159360 0 159360 35455,99 0 ن زنجا
 2021 0 2021 52975 0 52975 26208,36 0 نمنا س

 4804 0 4804 137787 0 137787 28684,13 0  ن بلوچستا  و ن سيستا
 3566 0 3566 155842 0 155842 43703,29 0 رس فا

 132 0 132 3633 0 3633 27606,53 0  قزوين
 39 0 39 705 0 705 18076,92 0  قم

 584 0 584 14017 0 14017 23985,36 0   ن كردستا
 1065 0 1065 25368 0 25368 23824,14 0 ن كرما
 788 0 788 42735 0 42735 54238,89 0   ه نشا كرما

 476 0 476 11377 0 11377 23886,13 0 حمد بويرا و   كهگيلويه
 829 155 984 16513 1585 18098 19921,64 10219,05   ن گلستا
 58 8 66 1150 34 1184 19829,67 4457,11  گيالن
 823 0 823 33460 0 33460 40675,88 0  ن لرستا

 110 216 326 1164 2381 3545 10545,93 11042,39   نزندرا ما
 185 0 185 8456 0 8456 45658,67 0   مركزى
 9869 0 9869 251940 0 251940 25529,16 0   ن هرمزگا
 585 0 585 2570 0 2570 4393,07 0 ن همدا
 488 0 488 27911 0 27911 57253,14 0  يزد

 3911 0 3911 195600 0 195600 50015,46 0   ن كرما  ن ستا ا جنوب
 55036 378 55415 2046000 4000 2050000 37175,34 10572,53 كل كشور
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  كشور ياه ندر استاپياز محصول سطح    توزيعدرصد  27-2شماره  نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 ن هرمزگا
17.8%

 شرقى ن يجا آذربا
8.8%

 ن وبلوچستا ن سيستا
8.7%

 ن زنجا
8.1%

 ن خوزستا
7.3%

 ن كرما ن ستا ا جنوب
7.1%

 لى شما ن سا خرا
6.6%

 رس فا
6.4%

 ن صفها ا
5.8%

 رضوى ن سا خرا
3.7%

ساير استان ها
19.8%

 
 
 
 

 كشوري ها ندر استاپياز محصول ميزان توليد    توزيعدرصد  28-2 شماره نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 شرقى ن يجا آذربا
12.3%  ن هرمزگا

12.3%

 ن كرما ن ستا ا جنوب
9.5%

 ن صفها ا
9.1%

 ن خوزستا
8.0%

 ن زنجا
7.8%

 رس فا
7.6%

 ن وبلوچستا ن سيستا
6.7%

 لى شما ن سا خرا
5.2%

 رضوى ن سا خرا
4.5%

ساير استان ها
16.9%
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 فرنگي در كل كشور  وضعيت محصول گوجه 
 سطح

معادل كه  هزار هكتار برآورد شده 150,8 حدود فرنگي كشورداشت گوجهبرسطح ، 1391-92در سال زراعي 

  درصد98,9كه  باشدسبزيجات ميبرداشت  درصد از كل سطح 29,6 درصد از كل سطح برداشت محصوالت زراعي و 1,2

  .ديم بوده است كشت به صورترصد  د1,1  آبي واراضي با كشت  سهمآن از

هرمزگان  . كشور در مقام نخست قرار داردفرنگيگوجه سطح برداشت  از درصد13,3  دارا بودن سهم بافارساستان 

  سهمرضوي بااستان خراسان  درصد،10,2 با سهم بوشهر درصد، 10,4 با سهم  ن كرما  ن ستا ا  جنوب درصد، 11,4با سهم 

دوم تا ششم را به خود اختصاص هاي مقام به ترتيبفرنگي كشور درصد از سطح برداشت گوجه 5,7با  گلستان درصد و 9,3

 سطح  درصد بقيه39,6 كشور را دارا هستند و فرنگيگوجه  از سطح برداشتدرصد 60,4شش استان مزبور جمعاً  .اند داده

  .ست اها   ساير استانبرداشت مربوط به

 . هكتار كمترين سطح گوجه فرنگي كشور را دارد6 با داشتن سطح برداشت قم استان  
 

 يدميزان تول

 درصد از ميزان توليد 8,3 معادل كهميليون تن برآورد شده  5,65 در كشور حدود فرنگيگوجهميزان توليد 

 . آبي است كشتاز ناشي  درصد آن 99,5كه باشد  درصد از كل ميزان توليد سبزيجات مي36,2محصوالت زراعي و 

 هاي و استان داردرامقام اول  در توليد اين محصول   كشورفرنگيگوجهدرصد از توليد  17,5  داشتن سهم بافارساستان 

 درصد 7,4كرمان با  استان جنوب درصد، 7,5با سهم  هرمزگان،  درصد9,8رضوي با خراسان،  درصد12,7با سهم  بوشهر

 شش. اند  را كسب كردهششمهاي دوم تا  به ترتيب رتبهدر كشور  فرنگيگوجهتوليد  درصد از ميزان 6,1خوزستان با  و

 تن 127 استان قم با داشتن .اند كشور را به خود اختصاص دادهفرنگيگوجهتوليد از ميزان  درصد 61استان مزبور جمعاً 

 .فرنگي كشور را داردفرنگي كمترين ميزان توليد گوجهتوليد گوجه
 

 عملكرد در هكتار

 و در اراضي با كشت ديم   در هكتار كيلوگرم37686,7فرنگي كشور در اراضي با كشت آبي گوجهعملكرد 

 .باشددر هكتار مي كيلوگرم 16152,2

 12528,1 بـا عملكـرد    جنـوبى  ن سـا  خرا استان  بيشترين و  در هكتار     كيلوگرم 56610,7 با عملكرد    قزويناستان  

 بـا  رتيـب ، گلستان و گيالن به ت مازندرانهاياستان .كشور را دارندآبي فرنگي عملكرد گوجهكمترين   در هكتار كيلوگرم

 .هستندكشور  ديم فرنگيگوجه هاي توليدكنندهستانا  در هكتاركيلوگرم 9171,9 و 15672، 18237عملكرد 
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 1391 -92 سال زراعي  درفرنگي به تفكيك استانگوجهمحصول توليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                       22-2جدول شماره 

 نام استان عملكرد توليد  ميزان  سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع   ديم    آبى

 6748 0 6748 239436 0 239436 35481,39 0   شرقىنيجا آذربا
 4614 0 4614 188051 0 188051 40761,07 0   غربىنيجا آذربا

 610 0 610 18637 0 18637 30576,92 0 ردبيل ا
 807 0 807 41998 0 41998 52074,39 0 نصفها ا
 2148 0 2148 84103 0 84103 39152,09 0 لبرز ا
 253 0 253 7020 0 7020 27725,21 0 يالم ا

 15414 0 15414 719354 0 719354 46667,68 0  بوشهر
 2532 0 2532 125928 0 125928 49744,54 0 ن تهرا
 82 0 82 2082 0 2082 25328,5 0  رى بختيا ولرمحا چها
 347 0 347 4351 0 4351 12528,07 0   جنوبىنسا خرا
 14026 0 14026 553874 0 553874 39488,79 0   رضوىنسا خرا
 5406 0 5406 140258 0 140258 25946,86 0   لى شمانسا خرا

 8378 0 8378 344643 0 344643 41137,64 0 ن خوزستا
 4954 0 4954 158843 0 158843 32066,83 0 ن زنجا
 3014 0 3014 72266 0 72266 23979,23 0 ن سمنا

 1937 0 1937 42567 0 42567 21981,34 0  ن بلوچستا ون سيستا
 20121 0 20121 985865 0 985865 48997,55 0 رس فا

 5642 0 5642 319386 0 319386 56610,72 0  قزوين
 6 0 6 127 0 127 21896,55 0  قم

 623 0 623 20982 0 20982 33684,5 0 ن كردستا
 226 0 226 5125 0 5125 22667,01 0 ن كرما
 2016 0 2016 105626 0 105626 52404,1 0 هنشا كرما

 219 0 219 5047 0 5047 23045,8 0 حمد بويرا و كهگيلويه
 7347 1204 8550 273053 18868 291921 37167,8 15672,08 ن گلستا
 3 29 32 154 265 419 48156,25 9171,87  گيالن
 3475 0 3475 108993 0 108993 31364,82 0 ن لرستا

 868 374 1242 28819 6821 35640 33186,57 18237,21 نزندرا ما
 425 0 425 16410 0 16410 38575,45 0  مركزى
 17224 0 17224 422193 0 422193 24512,02 0 ن هرمزگا
 3509 0 3509 156505 0 156505 44597,17 0 ن همدا
 539 0 539 13879 0 13879 25768,68 0  يزد

 15722 0 15722 418472 0 418472 26617,45 0   ن كرما  نستاا جنوب
 149232 1607 150838 5624046 25953 5649999 37686,72 16152,23 كل كشور
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  كشور يها ندر استا فرنگيمحصول گوجهسطح    توزيع درصد 29-2شماره  نمودار

    1391 –92سال زراعي 
 

 رس فا
13.3%  ن هرمزگا

11.4%

 ن كرما ن ستا ا جنوب
10.4%

بوشهر
 رضوى ن سا خرا10.2%

9.3%
 ن گلستا
5.7%

 ن خوزستا
5.6%

 شرقى ن يجا آذربا
4.5%

 قزوين
3.7%

 لى شما ن سا خرا
3.6%

ساير استان ها
22.3%

 
 

 

 
  كشوريها ندر استا فرنگيمحصول گوجه ميزان توليد   توزيعدرصد  30-2شماره  نمودار

   1391 –92سال زراعي 

 رس فا
17.4%

بوشهر
12.7%

 رضوى ن سا خرا
9.8%

 ن هرمزگا
7.5%

 ن كرما ن ستا ا جنوب
7.4%

 ن خوزستا
6.1%

 قزوين
5.7%

 ن گلستا
5.2%

 شرقى ن يجا آذربا
4.2%

 غربى ن يجا آذربا
3.3%

ساير استان ها
20.7%
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 1391 -92 سال زراعي  در به تفكيك استانايسبزيجات گلخانهتوليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن -هكتار: واحد ((                                                                                                                      23-2جدول شماره 

 نام استان عملكرد توليد  ميزان  سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 11 0 11 2739 0 2739 242389,38 0   شرقى ن يجا  آذربا
 3 0 3 592 0 592 179393,94 0   غربى ن يجا  آذربا

 433 0 433 66791 0 66791 154180,52 0   ن صفها  ا
 16 0 16 5450 0 5450 340625 0 لبرز   ا
 1 0 1 72 0 72 120000 0   يالم  ا

 56 0 56 13255 0 13255 236696,43 0  بوشهر 
 20 0 20 4690 0 4690 240512,82 0   ن  تهرا
 5 0 5 912 0 912 198260,87 0  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 21 0 21 4780 0 4780 226540,28 0   رضوى ن سا  خرا
 4 0 4 620 0 620 155000 0   لى شما ن سا  خرا

 10 0 10 891 0 891 87352,94 0   ن  خوزستا
 4 0 4 579 0 579 152368,42 0   ن  زنجا
 2 0 2 275 0 275 183333,33 0   ن  سمنا

 67 0 67 15082 0 15082 226796,99 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 23 0 23 3455 0 3455 150873,36 0   رس  فا

 8 0 8 1538 0 1538 194683,54 0    قزوين
 2 0 2 500 0 500 312500 0    قم

 4 0 4 591 0 591 168857,14 0   ن  كردستا
 3 0 3 1707 0 1707 517272,73 0   ن  كرما
 14 0 14 1910 0 1910 141481,48 0   ه نشا  كرما

 12 0 12 3783 0 3783 320593,22 0 حمد بويرا و   كهگيلويه
 1 0 1 3 0 3 3000 0   ن  گلستا
 3 0 3 390 0 390 150000 0    گيالن
 1 0 1 140 0 140 100000 0   ن  لرستا
 20 0 20 4748 0 4748 233891,63 0   ى مركز

 78 0 78 15450 0 15450 198076,92 0   ن  هرمزگا
 9 0 9 2654 0 2654 294888,89 0   ن  همدا
 12 0 12 4812 0 4812 388064,52 0  يزد 

 100 0 100 13330 0 13330 133300 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 941 0 941 171739 0 171739 182545,71 0  كل كشور
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 1391 -92سال زراعي  در توليد ساير سبزيجات به تفكيك استانميزان برآورد سطح و 
 ))تن -هكتار: واحد ((                                                                                                                                      24-2جدول شماره 

 نام استان توليد  ميزان     سطح
    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 603 0 603 18115 0 18115   شرقى ن يجا  آذربا
 1155 0 1155 21576 0 21576   غربى ن يجا  آذربا

 69 0 69 1150 0 1150   ردبيل  ا
 5455 0 5455 147748 0 147748   ن صفها  ا
 3760 0 3760 186055 0 186055 لبرز   ا
 453 0 453 2128 0 2128   يالم  ا

 2102 0 2102 45749 0 45749  بوشهر 
 2058 0 2058 151360 0 151360   ن  تهرا
 40 0 40 668 0 668  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 158 0 158 4339 0 4339   جنوبى ن سا  خرا
 3235 0 3235 66639 0 66639   رضوى ن سا  خرا
 12 0 12 275 0 275   لى شما ن سا  خرا

 35600 0 35600 1002420 0 1002420   ن  خوزستا
 7763 0 7763 143717 0 143717   ن  زنجا
 142 0 142 741 0 741   ن  سمنا

 2263 0 2263 46065 0 46065  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 8830 0 8830 202101 0 202101   رس  فا
 506 0 506 18430 0 18430   وين قز
 516 0 516 17230 0 17230    قم

 76 0 76 1127 0 1127   ن  كردستا
 2423 0 2423 19952 0 19952   ن  كرما
 138 0 138 2210 0 2210   ه نشا  كرما

 400 0 400 1752 0 1752 حمد بويرا و   كهگيلويه
 7347 2965 10312 19081 101890 120971   ن  گلستا
 110 1124 1234 597 16536 17133    گيالن
 2720 0 2720 62534 0 62534   ن  لرستا

 756 32420 33176 10741 443405 454146   ن زندرا  ما
 622 0 622 16307 0 16307    مركزى
 12747 0 12747 302513 0 302513   ن  هرمزگا
 3192 0 3192 28349 0 28349   ن  همدا
 974 0 974 26621 0 26621  يزد 

 1164 0 1164 19881 0 19881   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 107390 36509 143899 2588171 561830 3150001  كل كشور
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 1391 -92  سال زراعي درتوليد سبزيجات به تفكيك استانميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                      25-2جدول شماره 

 نام استان توليدميزان  سطح
    جمع      ديم      آبى    جمع     ديم     آبى

 21507 0 21507 823545 0 823545   شرقى ن يجا  آذربا
 8490 0 8490 323213 0 323213   غربى ن يجا  آذربا

 27821 0 27821 646445 0 646445   ردبيل  ا
 22201 0 22201 748755 0 748755   ن صفها  ا
 6144 0 6144 282596 0 282596 لبرز   ا
 899 0 899 16888 0 16888   يالم  ا

 18011 0 18011 790881 0 790881  بوشهر 
 6370 0 6370 359393 0 359393   ن  تهرا
 5455 0 5455 160970 0 160970  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 659 0 659 12717 0 12717   جنوبى ن سا  خرا
 24929 0 24929 888488 0 888488   رضوى ن سا  خرا
 10162 0 10162 273452 0 273452   لى شما ن سا  خرا

 53471 0 53471 1651782 0 1651782   ن  خوزستا
 28207 0 28207 819981 0 819981   ن  زنجا
 9509 0 9509 206281 0 206281   ن  سمنا

 9380 0 9380 252021 0 252021  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 40621 0 40621 1601548 0 1601548   رس  فا

 7145 0 7145 357770 0 357770    قزوين
 570 0 570 18644 0 18644    قم

 12064 0 12064 385002 0 385002   ن  كردستا
 7638 0 7638 131023 0 131023   ن  كرما
 3077 0 3077 156968 0 156968   ه نشا  كرما

 1108 0 1108 21959 0 21959 حمد بويرا و   كهگيلويه
 24782 4324 29106 464801 122342 587143   ن  گلستا
 295 1218 1513 4684 17637 22321    گيالن
 15013 0 15013 424173 0 424173   ن  لرستا

 2580 33272 35851 56183 454840 511023   ن زندرا  ما
 3101 0 3101 111802 0 111802    مركزى
 40412 0 40412 1008690 0 1008690   ن  هرمزگا
 28332 0 28332 1100352 0 1100352   ن  همدا
 2050 0 2050 73876 0 73876  يزد 
 28844 0 28844 849665 0 849665   ن كرما  ن ستا ا  وب جن

 470843 38814 509657 15024550 594820 15619370  كل كشور
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  وضعيت محصول خربزه در كل كشور  
 سطح

 درصد 0,7معادل كه  هزار هكتار برآورد شده 81 حدود برداشت خربزه كشورسطح ، 1391-92در سال زراعي 

 آن  درصد97 باشد و درصد از كل سطح برداشت محصوالت جاليزي مي23محصوالت زراعي و از كل سطح برداشت 

  .ديم بوده است اراضي با كشت به صورتدرصد  3  آبي واراضي با كشت سهم

 . كشور در مقام نخست قرار داردخربزه سطح برداشت  از درصد48,7  دارا بودن سهم بارضويخراساناستان 

بلوچستان با  و سيستان  درصد و6,5 درصد، خوزستان با سهم 6,5درصد، سمنان با سهم  11,1سهم با  هاي قزويناستان

 استان مزبور پنج .اند  را به خود اختصاص دادهپنجمهاي دوم تا به ترتيب مقامسطح برداشت خربزه كشور  درصد 5,6سهم 

 ها   ساير استان سطح برداشت مربوط بهدرصد بقيه 21,6 كشور را دارا هستند و خربزه  از سطح برداشتدرصد 78,4جمعاً 

 . هكتار كمترين سطح خربزه كشور را دارد19 با داشتن سطح برداشت مازندران استان .ستا
 

 ميزان توليد

 درصد از ميزان توليد محصوالت 2,3 معادل كهميليون تن برآورد شده  1,55 در كشور حدود خربزهميزان توليد 

استان  . آبي استصورت كشت به درصد آن 98,9باشد و  كل ميزان توليد محصوالت جاليزي مي درصد از17,5زراعي و 

هاي  و استاندارد را  در توليد اين محصول كشور مقام اولخربزهدرصد از توليد  35,3  داشتن سهم بارضويخراسان

 6  سهمبا بلوچستان و سيستان  وصد در7,1خوزستان با سهم ،  درصد7,6  سهمباسمنان ،  درصد18با سهم قزوين 

 درصد 74 استان مزبور جمعاً پنج. اند  را كسب كردهپنجمهاي دوم تا  به ترتيب رتبهخربزه در كشور توليد درصد از ميزان 

 .اند كشور را به خود اختصاص دادهخربزهتوليد از ميزان 

 .د خربزه كشور را دارد تن توليد خربزه كمترين ميزان تولي381با داشتن   ن زندرا مااستان 
 

 عملكرد در هكتار

 7180و در اراضي با كشت ديم   در هكتاركيلوگرم 19485 خربزه كشور در اراضي با كشت آبيعملكرد 

 .باشددر هكتار ميكيلوگرم 

 11580,7 شمالي با عملكرد استان خراسانبيشترين و در هكتار  كيلوگرم38453,8با عملكرد   جنوبى ن سا خرااستان 

 در هكتار  كيلوگرم19947,6با عملكرد   ن زندرا مااستان  .كشور را دارند آبي عملكرد خربزهكمترين  در هكتار كيلوگرم

 .كشور را دارند ديم خربزهكمترين عملكرد  در هكتار  كيلوگرم2044,8جنوبي با عملكرد  استان خراسانبيشترين و
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 1391 -92 سال زراعيدر خربزه به تفكيك استان حصول متوليد و عملكرد در هكتارميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن -هكتار: واحد ((                                                                                                                      26-2جدول شماره 

 نام استان عملكرد   توليدميزان     سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 368 0 368 8456 0 8456 22965,73 0   شرقى ن يجا  آذربا
 481 362 843 15689 2695 18384 32651,43 7442,49   غربى ن يجا  آذربا

 2463 0 2463 73101 0 73101 29682,03 0   ن صفها  ا
 1346 0 1346 30425 0 30425 22605,65 0   يالم  ا

 1210 0 1210 34367 0 34367 28395,49 0  بوشهر 
 893 0 893 21364 0 21364 23926,51 0   ن  تهرا
 1191 240 1431 45791 491 46282 38453,81 2044,79   جنوبى ن سا  خرا
 38926 590 39516 545705 1278 546983 14019,14 2165,06   رضوى ن سا  خرا
 372 0 372 4308 0 4308 11580,69 0   ىل شما ن سا  خرا

 5244 0 5244 109609 0 109609 20903,82 0   ن  خوزستا
 146 0 146 4657 0 4657 31875,35 0   ن  زنجا
 5290 0 5290 117775 0 117775 22262,08 0   ن  سمنا

 4556 0 4556 92863 0 92863 20381,13 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 2751 0 2751 65877 0 65877 23944,76 0   رس  فا

 8991 0 8991 279466 0 279466 31082,82 0    قزوين
 259 0 259 5066 0 5066 19590,14 0    قم

 116 0 116 1784 0 1784 15326,54 0   ن  كرما
 1456 1116 2572 24103 11878 35981 16552,08 10648,07   ن  گلستا
 4 117 121 56 825 881 14457,69 7060,07    گيالن

 0 19 19 0 381 381 0 19947,64   ن زندرا  ما
 1302 0 1302 22941 0 22941 17616,98 0    مركزى
 556 0 556 13244 0 13244 23811,21 0   ن  هرمزگا
 72 0 72 1186 0 1186 16449,38 0   ن  همدا
 680 0 680 15107 0 15107 22232,55 0  يزد 

 78673 2444 81117 1532939 17548 1550487 19485,02 7179,9  كل كشور
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  كشور يها ندر استا محصول خربزهسطح    توزيع درصد 31-2شماره  نمودار

   1391 –92سال زراعي 
 

 رضوى ن سا خرا
48.7%

 قزوين
11.1%

 ن سمنا
6.5%

 ن خوزستا
6.5%

 ن وبلوچستا ن سيستا
5.6%

 رس فا
3.4%

 ن صفها ا
3.0%

ساير استان ها
15.2%

 
 

 
 

  كشور يها ندر استا محصول خربزه ميزان توليد   توزيع درصد 32-2شماره  نمودار

    1391 –92ل زراعي سا
 

 رضوى ن سا خرا
35.3%

 قزوين
18.0%

 ن سمنا
7.6%

 ن خوزستا
7.1%

 ن وبلوچستا ن سيستا
6.0%

 ن صفها ا
4.7%

 رس فا
4.2%

ساير استان ها
17.1%
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  وضعيت محصول هندوانه در كل كشور  
 سطح

 درصد 1,1معادل كه  هزار هكتار برآورد شده 139 حدود برداشت هندوانه كشورسطح ، 1391-92در سال زراعي 

 آن  درصد94,3 باشد وي مي درصد از كل سطح برداشت محصوالت جاليز39,5 كل سطح برداشت محصوالت زراعي و از

  .ديم بوده است اراضي با كشت به صورتدرصد  5,7  آبي واراضي با كشت سهم

 . كشور در مقام نخست قرار داردهندوانه سطح برداشت  از درصد16,5  دارا بودن سهمبا  ن كرما  ن ستا ا  جنوب

استان سيستان و  درصد و 10,9فارس با سهم  درصد، 12,8خوزستان با سهم  درصد، 13,5  سهمرضوي باخراسان استان

 را به خود اختصاص پنجمهاي دوم تا به ترتيب مقاماز سطح برداشت هندوانه كشور   درصد10,1  سهمبلوچستان با

 سطح درصد بقيه 36,2 كشور را دارا هستند و هندوانه  از سطح برداشتدرصد 63,8 استان مزبور جمعاً پنج .اند داده

  .ست اها   ساير استانبهبرداشت مربوط 

 . هكتار كمترين سطح هندوانه كشور را دارد 5 استان  چهارمحال و بختياري با داشتن سطح برداشت 
 

 ميزان توليد
 درصد از ميزان توليد محصوالت 5,4 معادل كهميليون تن برآورد شده  3,69 در كشور حدود هندوانهميزان توليد 

 . آبي استصورت كشت به درصد آن 98,5و باشد يزان توليد محصوالت جاليزي مي درصد از كل م41,5 و حدود زراعي

هاي  و استاندارد را  در توليد اين محصول كشور مقام اولهندوانهدرصد از توليد  15,4  سهمبا  ن كرما  ن ستا ا  جنوب

 رضوي باخراسان  درصد،10,9  سهمسيستان و بلوچستان با،  درصد12  سهم بافارس، درصد 14,6با سهم  خوزستان

 را كسب ششمهاي دوم تا  به ترتيب رتبههندوانه در كشور توليد درصد از ميزان  5,4با  همدان  درصد و10,3 سهم

 استان چهارمحال .اندداده اختصاص  كشور را به خودهندوانهتوليد از ميزان  درصد 68,6  استان مزبور جمعاًشش. اند كرده

 .كمترين ميزان توليد هندوانه كشور را دارد تن توليد73و بختياري با داشتن 
 

 عملكرد در هكتار

 6910,9 و در اراضي با كشت ديم   در هكتار كيلوگرم27685هندوانه كشور در اراضي با كشت آبي عملكرد 

 .باشددر هكتار ميكيلوگرم 

بـا    رى بختيـا  و  ل رمحـا  چها استان   بيشترين و  در هكتار     كيلوگرم 45708با عملكرد    حمد بويرا و  كهگيلويهاستان  

بـا عملكـرد     غربـى  ن يجـا  آذربـا اسـتان   .كشور را دارند آبي عملكرد هندوانهكمترين  در هكتار كيلوگرم 14313,7 عملكرد

 ديم هندوانهكمترين عملكرد  در هكتار  كيلوگرم712,19 استان مركزي با عملكرد بيشترين و در هكتار  كيلوگرم 18099

  .رندكشور را دا
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 1391 -92 سال زراعي  در هندوانه به تفكيك استان محصولتوليد و عملكرد در هكتارميزان برآورد سطح، 
 ))گرمكيلو-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                       27-2جدول شماره 

 نام استان عملكرد   توليد  ميزان     سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 1125 75 1200 40560 357 40917 36040,51 4779,12   شرقى ن يجا  آذربا
 1548 653 2201 50904 11822 62726 32887,86 18099   غربى ن يجا  آذربا

 28 0 28 1013 0 1013 36172,39 0   ردبيل  ا
 522 0 522 14348 0 14348 27470,7 0   ن صفها  ا
 460 0 460 17705 0 17705 38521,61 0 لبرز   ا
 4651 0 4651 147758 0 147758 31771,12 0   يالم  ا

 1101 0 1101 46077 0 46077 41864,9 0  بوشهر 
 5 0 5 73 0 73 14313,73 0  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 2558 2322 4879 51479 18557 70036 20128,57 7992,92   جنوبى ن سا  خرا
 17652 1166 18817 373898 4370 378268 21182,22 3749,33   رضوى ن سا  خرا
 10 0 10 212 0 212 21632,65 0   لى شما ن سا  خرا

 17840 0 17840 539004 0 539004 30213,42 0   ن  خوزستا
 4190 0 4190 96479 0 96479 23023,84 0   ن جا زن

 1064 0 1064 20956 0 20956 19691,71 0   ن  سمنا
 14011 0 14011 399755 0 399755 28530,67 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا

 15139 0 15139 443929 0 443929 29323,7 0   رس  فا
 1429 149 1578 58893 1989 60882 41218,83 13359,4    قزوين

 134 0 134 2125 0 2125 15858,14 0    قم
 895 2 897 26551 4 26555 29662,79 2111,11   ن  كردستا

 4973 0 4973 149992 0 149992 30163,69 0   ن  كرما
 21 0 21 805 0 805 37790,85 0   ه نشا  كرما

 700 0 700 31982 0 31982 45708,33 0 حمد بويرا و   كهگيلويه
 2780 1928 4708 82025 13032 95057 29501,16 6760,48   ن  گلستا
 1248 1323 2572 33344 2787 36131 26716,1 2105,57    گيالن
 1521 0 1521 48800 0 48800 32086,18 0   ن  لرستا

 727 77 804 24060 1257 25317 33113,08 16326,61   ن زندرا  ما
 539 11 549 18499 7 18506 34347,01 712,19    مركزى
 4454 0 4454 120908 0 120908 27144,66 0   ن  هرمزگا
 5880 256 6136 196208 829 197037 33366,48 3240,73   ن  همدا
 970 0 970 23875 0 23875 24623,79 0  يزد 

 22969 0 22969 568486 0 568486 24749,91 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 131143 7960 139103 3630702 55011 3685713 27685,15 6910,87  كل كشور
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  كشوريها ندر استا محصول هندوانهسطح    توزيع درصد 33-2 شماره نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 ن كرما ن ستا ا جنوب
16.5%

 رضوى ن سا خرا
13.5%

 ن خوزستا
12.8%

 رس فا
10.9%

 ن وبلوچستا ن سيستا
10.1%

 ن همدا
4.4%

 ن كرما
3.6%

 جنوبى ن سا خرا
3.5%

 يالم ا
3.3%

 ن هرمزگا
3.2%

ساير استان ها
18.1%

 
 

 
 

  كشوريها ندر استامحصول هندوانه ميزان توليد    توزيع درصد 34-2شماره  نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 ن كرما ن ستا ا جنوب
15.4%

 ن خوزستا
14.6%

 رس فا
 ن وبلوچستا ن سيستا12.0%

1 8%
 رضوى ن سا خرا

10 3%

 ن همدا
5.3%

 ن كرما
4.1%

 يالم ا
4.0%

 ن هرمزگا
3.3%

 ن زنجا
2.6%

ساير استان ها
17.5%
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وضعيت محصول خيار در كل كشور  
 سطح

 درصد از 0,7معادل  كه  هزار هكتار برآورد شده92 حدود برداشت خيار كشورسطح ، 1391-92در سال زراعي 

 آن  درصد99,1 و باشد  درصد از كل سطح برداشت محصوالت جاليزي مي26كل سطح برداشت محصوالت زراعي و 

  .ديم بوده است اراضي با كشت به صورتدرصد  0,9  آبي واراضي با كشت سهم

 . كشور در مقام نخست قرار داردخيار سطح برداشت  از درصد22,2  دارا بودن سهم باجنوب استان كرمان

 7,1  سهمد، ايالم با درص8,1 درصد، فارس با سهم 10,6خوزستان با سهم  درصد، 12,2 لرستان با سهم هاياستان

 .اند هاي دوم تا ششم را به خود اختصاص دادهبه ترتيب مقام درصد از سطح برداشت خيار كشور 7با  همداندرصد و 

 سطح برداشت  درصد بقيه32,8 كشور را دارا هستند و خيار  از سطح برداشتدرصد 67,2شش استان مزبور جمعاً 

  .ست اها   ساير استانمربوط به

 . هكتار كمترين سطح خيار كشور را دارد1 با داشتن سطح برداشت قم   استان
 

 ميزان توليد

 درصد از ميزان توليد محصوالت 2,6 معادل كهميليون تن برآورد شده  1,78 در كشور حدود خيارميزان توليد 

جنوب  . آبي است كشتصورت به آن  از درصد99,6باشد و  درصد از كل ميزان توليد محصوالت جاليزي مي20 زراعي و

لرستان  هاي و استاندارد را  در توليد اين محصول كشور مقام اولخياردرصد از توليد  22,9  داشتن سهم بااستان كرمان

  سهمبا فارس  درصد و7,4  سهمايالم با  درصد،7,9 سهم  باهمدان،  درصد9,7 سهم باخوزستان ، درصد 13,2با سهم 

 68,3 استان مزبور جمعاً شش. اند  را كسب كردهششمهاي دوم تا  به ترتيب رتبهار در كشور خيتوليد درصد از ميزان  7,3

 تن توليد خيار كمترين ميزان توليد 14 استان قم با داشتن .اندداده  كشور را به خود اختصاصخيارتوليد از ميزان درصد 

 .كشور را دارد خيار
 

 عملكرد در هكتار

 7804,3 و در اراضي با كشت ديم   در هكتار كيلوگرم19480,4با كشت آبي كشور در اراضي  خيارعملكرد 

 .باشددر هكتار ميكيلوگرم 

   كيلـوگرم  5139,2  با عملكـرد   گيالن استان   بيشترين و  در هكتار     كيلوگرم 36956,6با عملكرد     ن زندرا مااستان  

ـ  .كشور را دارند آبي عملكرد خياركمترين در هكتار   اسـتان  و در هكتـار   كيلـوگرم 10325,3ا عملكـرد  استان مازندران ب

  .هستندكشور در  ديم خيار هاي دارايتنها استان در هكتار  كيلوگرم3762,2گيالن با عملكرد 
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 1391 -92سال زراعي در  خيار به تفكيك استان  محصولتوليد و عملكرد در هكتارميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن -هكتار: واحد ((                                                                                                                      28-2جدول شماره 

 نام استان عملكرد   توليد  ميزان     سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 2779 0 2779 51710 0 51710 18609,43 0   شرقىنيجا آذربا
 1108 0 1108 21283 0 21283 19206,78 0   غربىنيجا آذربا

 68 0 68 476 0 476 7020,43 0 ردبيل ا
 1800 0 1800 33322 0 33322 18516,31 0 نصفها ا
 133 0 133 1989 0 1989 14988,15 0 لبرز ا
 6539 0 6539 130953 0 130953 20026,69 0 يالم ا

 371 0 371 6164 0 6164 16596,74 0  بوشهر
 2465 0 2465 64837 0 64837 26307,31 0 ن تهرا
 280 0 280 6262 0 6262 22364,26 0  رى بختيا ولرمحا چها
 41 0 41 651 0 651 15955,83 0   جنوبىنسا خرا
 2810 0 2810 44690 0 44690 15901,66 0   رضوىنسا خرا
 451 0 451 5282 0 5282 11706,52 0   لى شمانسا خرا

 9679 0 9679 171991 0 171991 17769,72 0 ن خوزستا
 426 0 426 4642 0 4642 10904,4 0 ن زنجا
 55 0 55 678 0 678 12282,57 0 ن سمنا

 146 0 146 2713 0 2713 18595,12 0  ن بلوچستا ون سيستا
 7432 0 7432 129786 0 129786 17462,63 0 رسا ف

 1183 0 1183 25201 0 25201 21300,8 0  قزوين
 1 0 1 14 0 14 15555,56 0  قم

 2429 0 2429 37478 0 37478 15431,93 0 ن كردستا
 827 0 827 9555 0 9555 11548,16 0ن كرما
 1070 0 1070 24199 0 24199 22611,57 0 هنشا كرما

 948 0 948 31819 0 31819 33557,24 0 حمد بويرا و كهگيلويه
 2546 0 2546 52525 0 52525 20628,81 0 ن گلستا
 115 314 429 593 1204 1797 5139,15 3835,27  گيالن
 11188 0 11188 234962 0 234962 21001,84 0 ن لرستا

 483 513 996 17850 5298 23148 36956,58 10325,27 نزندرا ما
 51 0 51 990 0 990 19526,63 0  مركزى
 6051 0 6051 101359 0 101359 16751,28 0 ن هرمزگا
 6456 0 6456 139474 0 139474 21605,41 0 ن همدا
 596 0 596 10786 0 10786 18106,39 0  يزد

 20357 0 20357 406188 0 406188 19953,31 0   ن كرما  نستاا جنوب
 90882 827 91709 1770421 6502 1776923 19480,35 7861,89  كل كشور
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  كشوريها ندر استامحصول خيار سطح    توزيع درصد 35-2شماره نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 ن كرما ن ستا ا جنوب
22.2%

 ن لرستا
12.2%

 ن خوزستا
 رس فا10.6%

8.1%
 يالم ا

7.1%

 ن همدا
7.0%

 ن هرمزگا
6.6%

 رضوى ن سا خرا
3.1%

 شرقى ن يجا آذربا
3.0%

 ن گلستا
2.8%

ساير استان ها
17.3%

 
 
 

  كشوريها ندر استا خيار محصول ميزان توليد   توزيع درصد 36-2شماره  نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 ن كرما ن ستا ا جنوب
22.9%

 ن لرستا
13.2%

 ن خوزستا
 ن همدا9.7%

7.8%
 يالم ا

7.4%
 رس فا

7.3%

 ن هرمزگا
5.7%

 ن تهرا
3.6%

 ن گلستا
3.0%

 شرقى ن يجا آذربا
2.9%

ساير استان ها
16.5%

 
 



 

 
 

 

108

 1391 -92سال زراعي در  به تفكيك استان اي گلخانهخيار محصولتوليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                       29-2جدول شماره 

 نام استان عملكرد   توليد  ميزان     سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 37 0 37 11078 0 11078 300216,8 0   شرقى ن يجا  آذربا
 13 0 13 1915 0 1915 149609,38 0   غربى ن يجا  آذربا

 15 0 15 5570 0 5570 368874,17 0   ردبيل  ا
 503 0 503 110954 0 110954 220496,82 0   ن صفها  ا
 9 0 9 2200 0 2200 250000 0 لبرز   ا

 1 0 1 200 0 200 200000 0  بوشهر 
 1634 0 1634 326847 0 326847 200004,28 0   ن  تهرا
 3 0 3 650 0 650 196969,7 0  رى بختيا و  ل ارمح  چها
 41 0 41 8140 0 8140 200000 0   جنوبى ن سا  خرا
 91 0 91 21820 0 21820 240044 0   رضوى ن سا  خرا
 5 0 5 600 0 600 120000 0   لى شما ن سا  خرا

 13 0 13 1308 0 1308 102992,13 0   ن  خوزستا
 9 0 9 1468 0 1468 159565,22 0   ن  زنجا
 73 0 73 14594 0 14594 199917,81 0   ن  سمنا

 181 0 181 38091 0 38091 209983,46 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 74 0 74 11762 0 11762 160027,21 0   رس  فا

 15 0 15 2984 0 2984 200268,46 0    قزوين
 30 0 30 9000 0 9000 300000 0    قم

 7 0 7 1434 0 1434 199166,67 0   ن  كردستا
 50 0 50 12628 0 12628 252560 0   ن  كرما
 14 0 14 2329 0 2329 170000 0   ه نشا  كرما

 5 0 5 1313 0 1313 257450,98 0 حمد بويرا و   كهگيلويه
 1 0 1 130 0 130 260000 0   ن  گلستا
 0 0 0 34 0 34 170000 0    گيالن
 5 0 5 1030 0 1030 198076,92 0   ن  لرستا

 28 0 28 4480 0 4480 160000 0   ن زندرا  ما
 70 0 70 15401 0 15401 220014,29 0    مركزى
 42 0 42 9240 0 9240 220000 0   ن  هرمزگا
 39 0 39 13782 0 13782 349796,95 0   ن  همدا
 1148 0 1148 343188 0 343188 298996,34 0  يزد 

 1250 0 1250 275000 0 275000 220000 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 5406 0 5406 1249170 0 1249170 231083,86 0 كل كشور
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 1391 -92سال زراعي در محصوالت جاليزي به تفكيك استان  توليد سايرميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                       30-2جدول شماره 

 نام استان توليد  ميزان     سطح
    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 843 0 843 8009 0 8009   شرقى ن يجا  آذربا
 316 0 316 4906 0 4906   غربى ن يجا  آذربا

 2384 0 2384 67396 0 67396   ن صفها  ا
 109 0 109 2278 0 2278 لبرز   ا
 238 1130 1367 6309 3455 9764   يالم  ا

 1507 0 1507 50100 0 50100  بوشهر 
 900 0 900 41043 0 41043   ن  تهرا
 7 26 33 283 284 567   جنوبى ن سا  خرا
 1377 0 1377 25609 0 25609   رضوى ن سا  خرا
 24 0 24 483 0 483   لى شما ن سا  خرا

 1661 0 1661 44280 0 44280   ن  خوزستا
 2187 0 2187 26394 0 26394   ن  زنجا
 110 0 110 641 0 641   ن  سمنا

 508 0 508 9172 0 9172  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 3798 308 4106 95926 4579 100505   رس  فا

 165 0 165 3360 0 3360    قزوين
 2004 0 2004 32274 0 32274    قم

 70 3022 3092 1038 3873 4911   ن  كردستا
 989 0 989 8857 0 8857   ن  كرما
 11 4 15 118 13 131   ه نشا  كرما

 50 0 50 792 0 792 حمد بويرا و   كهگيلويه
 280 65 344 5659 241 5900   ن  گلستا

 10 208 218 173 3205 3378   الن گي
 1345 0 1345 38306 0 38306   ن  لرستا

 53 571 624 1239 3992 5231   ن زندرا  ما
 3151 0 3151 69124 0 69124    مركزى
 1117 0 1117 19092 0 19092   ن  هرمزگا
 3500 0 3500 7844 0 7844   ن  همدا
 623 0 623 13529 0 13529  يزد 
 273 0 273 6124 0 6124   ن كرما  ن ستا ا  ب جنو

 29606 5334 34940 590358 19642 610000  كل كشور
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 1391 -92 سال زراعي  درتوليد محصوالت جاليزي به تفكيك استانميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                       31-2جدول شماره 

 نام استان توليدميزان   سطح
    جمع      ديم      آبى    جمع     ديم     آبى

 5152 75 5227 119813 357 120170   شرقىنيجا آذربا
 3465 1015 4481 94697 14517 109214   غربىنيجا آذربا

 111 0 111 7059 0 7059 ردبيل ا
 7672 0 7672 299121 0 299121 نصفها ا
 710 0 710 24171 0 24171 لبرز ا
 12773 1130 13903 315444 3455 318899 يالم ا

 4191 0 4191 136908 0 136908  بوشهر
 5892 0 5892 454091 0 454091 ن تهرا
 288 0 288 6985 0 6985  رى بختيا ولرمحا چها
 3836 2588 6424 106344 19332 125676   جنوبىنسا خرا
 60856 1756 62612 1011722 5648 1017370   رضوىنسا خرا
 862 0 862 10885 0 10885   لى شمانسا خرا

 34436 0 34436 866193 0 866193 ن خوزستا
 6959 0 6959 133640 0 133640 ن زنجا
 6592 0 6592 154644 0 154644 ن سمنا

 19403 0 19403 542593 0 542593  ن بلوچستا ون سيستا
 29193 308 29502 747279 4579 751858 رس فا

 11782 149 11931 369904 1989 371893  قزوين
 2427 0 2427 48479 0 48479  قم

 3400 3024 6424 66501 3877 70378 ن كردستا
 6956 0 6956 182816 0 182816 ن كرما
 1116 4 1120 27451 13 27464 هنشا كرما

 1703 0 1703 65906 0 65906 حمد بويرا و كهگيلويه
 7063 3108 10171 164442 25151 189593 ن گلستا
 1377 1962 3340 34200 8020 42220  گيالن
 14059 0 14059 323098 0 323098 ن لرستا

 1291 1180 2471 47629 10928 58557 نزندرا ما
 5113 11 5123 126955 7 126962  مركزى
 12221 0 12221 263842 0 263842 ن هرمزگا
 15947 256 16203 358494 829 359323 ن همدا
 4016 0 4016 406485 0 406485  يزد

 44849 0 44849 1255797 0 1255797   ن كرما  نستاا جنوب
 335710 16565 352275 8773590 98703 8872293  كل كشور
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  وضعيت محصول يونجه در كل كشور  
 سطح

 درصد از 5معادل كه  هزار هكتار برآورد شده 612 حدود برداشت يونجه كشورسطح ، 1391-92در سال زراعي 

  سهمآن  درصد92,3 باشد واي مي درصد از كل سطح برداشت نباتات علوفه67,9 و كل سطح برداشت محصوالت زراعي

  .ديم بوده است اراضي با كشت به صورت درصد 7,7  آبي واراضي با كشت

 .كشور در مقام نخست قرار دارديونجه  سطح برداشت  ازدرصد 13,9  دارا بودن سهم باشرقيآذربايجان استان

 7  سهم باكرماندرصد،  9,5  سهم بااردبيلدرصد،  9,6  سهمهمدان با درصد، 11,7بي با سهم غر آذربايجانهاياستان

هاي دوم تا ششم را به خود به ترتيب مقام درصد از سطح برداشت يونجه كشور 6,5  سهمبا  رضوى ن سا خرادرصد و 

  درصد بقيه41,9ر را دارا هستند و  كشويونجه  از سطح برداشتدرصد 58,1شش استان مزبور جمعاً  .اند اختصاص داده

  .ست اها   ساير استانسطح برداشت مربوط به

 . هكتار كمترين سطح يونجه كشور را دارد98 استان  گيالن با داشتن سطح برداشت 
 

 ميزان توليد

ت  درصد از ميزان توليد محصوال7,6 معادل كهميليون تن برآورد شده  5,2 در كشور حدود يونجهميزان توليد 

استان  . آبي استصورت كشتبه  آن  از درصد97,6باشد و اي مي درصد از كل ميزان توليد نباتات علوفه33,5زراعي و 

هاي  و استاندارد را  در توليد اين محصول كشور مقام اوليونجهدرصد از توليد  12,7  داشتن سهم باشرقيآذربايجان

  سهمبا  ن بلوچستا و  ن سيستا  درصد،7,6  سهم باكرمان، درصد 9,7سهم غربي با آذربايجان،  درصد11,4همدان با سهم 

 را كسب ششمهاي دوم تا  به ترتيب رتبهيونجه در كشور توليد  درصد از ميزان 5,3  سهمبا  رضوى ن سا خرا  درصد و6,5

 استان گيالن با .اندداده  كشور را به خود اختصاصيونجهتوليد از ميزان درصد  53,1 استان مزبور جمعاً شش. اند كرده

 .كشور را دارد  تن توليد يونجه كمترين ميزان توليد يونجه925داشتن 
 

 عملكرد در هكتار

 كيلوگرم 2700 و در اراضي با كشت ديم  در هكتار كيلوگرم8980كشور در اراضي با كشت آبي  يونجهعملكرد 

 .باشددر هكتار مي

 2258,7  با عملكردگيالن استان بيشترين و در هكتار  كيلوگرم29744استان سيستان و بلوچستان با عملكرد 

 در هكتار  كيلوگرم11391 با عملكرد گيالناستان  .كشور را دارند آبي عملكرد يونجهكمترين  در هكتار كيلوگرم

 .كشور را دارند ديم يونجهكمترين عملكرد  در هكتار  كيلوگرم894,7 با عملكرد مركزي استان بيشترين و
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 1391 -92سال زراعي  در به تفكيك استان  يونجه محصول توليد و عملكرد در هكتارميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                       32-2جدول شماره 

 م استاننا عملكرد   توليدميزان     سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 66545 18313 84858 617337 40896 658233 9276,93 2233,21   شرقىنيجا آذربا
 66673 4841 71514 490938 10995 501933 7363,33 2271,42   غربىنيجا آذربا

 46368 11783 58151 202090 45879 247969 4358,38 3893,8 ردبيل ا
 26991 112 27102 246951 242 247193 9149,45 2171,87 نصفها ا
 1467 0 1467 12966 0 12966 8840,56 0 لبرز ا
 1126 0 1126 13527 0 13527 12010,13 0 يالم ا

 347 0 347 6049 0 6049 17427,42 0  بوشهر
 4685 0 4685 108030 0 108030 23057,78 0 نا تهر
 14348 0 14348 139694 0 139694 9736,1 0  رى بختيا ولرمحا چها
 2517 0 2517 30992 0 30992 12311,07 0   جنوبىنسا خرا
 38505 1113 39617 274659 1287 275946 7133,17 1157,01   رضوىنسا خرا
 4589 4487 9076 24814 9113 33927 5407,29 2031,03   لى شمانسا خرا

 2267 0 2267 30694 0 30694 13537,62 0 ن خوزستا
 29474 2378 31852 143284 4061 147345 4861,34 1707,54 ن زنجا
 3396 4 3400 37419 13 37432 11020,19 3247,8 ن سمنا

 11333 0 11333 337096 0 337096 29744,07 0  ن بلوچستا ون سيستا
 18715 0 18715 206478 0 206478 11032,94 0 رس فا

 25394 435 25828 236895 1571 238466 9328,91 3613,1  قزوين
 8671 0 8671 68470 0 68470 7896,8 0  قم

 25288 141 25429 245462 326 245788 9706,77 2307,32 ن كردستا
 42902 0 42902 397448 0 397448 9264,09 0 ن كرما
 1468 0 1468 14319 0 14319 9753,4 0هنشا كرما

 1218 0 1218 6362 0 6362 5224,6 0 حمد بويرا و كهگيلويه
 2403 93 2496 21163 906 22069 8805,68 9797,85 ن گلستا
 21 77 98 48 877 925 2258,68 11390,99  گيالن
 14500 0 14500 122719 0 122719 8463,49 0 ن لرستا

 3061 1047 4108 22123 6855 28978 7227,74 6546,97 نزندرا ما
 28978 279 29257 237625 249 237874 8200,19 894,68  مركزى
 384 0 384 3750 0 3750 9758,1 0 ن هرمزگا
 56713 1943 58656 587375 3748 591123 10356,97 1928,89 ن همدا
 4820 0 4820 60620 0 60620 12577,08 0  يزد

 9756 0 9756 125583 0 125583 12872,35 0   ن كرما  نستاا جنوب
 564923 47043 611966 5072978 127019 5199997 8979,95 2700,04 كل كشور
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  كشورياه ندر استاسطح محصول يونجه    توزيع درصد 37-2شماره  نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 شرقى ن يجا آذربا
13.9%

 غربى ن يجا آذربا
11.7%

 ن همدا
9.6%

 ردبيل ا
 ن كرما9.5%

7.0%
 رضوى ن سا خرا

6.5%
 ن زنجا
5.2%

 مركزى
4.8%

 ن صفها ا
4.4%

 قزوين
4.2%

ساير استان ها
23.2%

 
 

 
 

  كشوريها ندر استامحصول يونجه  ميزان توليد   توزيع درصد 38-2شماره  نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 شرقى ن يجا آذربا
12.7%  ن همدا

11.4%

 غربى ن يجا آذربا
9.7%

 ن كرما
7.6%

 ن وبلوچستا ن سيستا
6.5%

 رضوى ن سا خرا
5.3%

 ردبيل ا
4.8%

 ن صفها ا
4.8%

 ن كردستا
4.7%

 قزوين
4.6%

ساير استان ها
28.1%
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  وضعيت محصول شبدر در كل كشور  
 سطح

 درصد 0,5معادل كه  هزار هكتار برآورد شده 62,4 حدود  كشوربرداشت شبدرسطح ، 1391-92در سال زراعي 

  سهمآن  درصد37,6 و باشداي مي درصد از كل سطح برداشت نباتات علوفه6,9از كل سطح برداشت محصوالت زراعي و 

  .ديم بوده است اراضي با كشت به صورت درصد 63,4  آبي واراضي با كشت

 هاي استان. كشور در مقام نخست قرار داردشبدر سطح برداشت  از درصد62,2  دارا بودن سهم بامازندراناستان 

 از سطح برداشت  درصد5,9چهارمحال و بختياري با سهم   درصد و6,6  سهملرستان با درصد، 8,9كردستان با سهم 

 از سطح درصد 83,6  استان مزبور جمعاًچهار .اند  را به خود اختصاص دادهچهارمهاي دوم تا به ترتيب مقامشبدر كشور 

  .ست اها   ساير استان سطح برداشت مربوط بهدرصد بقيه 16,4 كشور را دارا هستند و شبدر برداشت

 . هكتار كمترين سطح شبدر كشور را دارد1 استان قزوين با داشتن سطح برداشت 
 

 ميزان توليد

 درصد از ميزان توليد محصوالت 2 معادل كهميليون تن برآورد شده  1,34 در كشور حدود شبدرميزان توليد 

استان  . استديم صورت كشت بهآن از  درصد 70,4 باشد واي مي درصد از كل ميزان توليد نباتات علوفه8,7زراعي و 

سيستان و هاي  و استاندارد را  در توليد اين محصول مقام اول كشورشبدردرصد از توليد  70,9  داشتن سهم بامازندران

شبدر در توليد  درصد از ميزان 4,2 درصد و چهارمحال و بختياري با 5,9 گلستان با سهم ، درصد7,3هم بلوچستان با س

 كشور شبدرتوليد از ميزان درصد  91,1 استان مزبور جمعاً پنج. اند  را كسب كردهپنجمهاي دوم تا  به ترتيب رتبهكشور 

 .كشور را دارد ليد شبدر كمترين ميزان توليد شبدر تن تو8 با داشتن قزوين استان .اندداده را به خود اختصاص
 

 عملكرد در هكتار

 24389,4 و در اراضي با كشت ديم   در هكتار كيلوگرم17029,2شبدر كشور در اراضي با كشت آبي عملكرد 

 .باشددر هكتار ميكيلوگرم 

 با عملكرد  غربى ن يجا آذربا استان بيشترين و در هكتار  كيلوگرم63175 با عملكرد سيستان و بلوچستاناستان 

  در هكتاركيلوگرم 24530,2استان مازندران با عملكرد  .كشور را دارند آبي عملكرد شبدركمترين  در هكتار  كيلوگرم2287

 .را دارندكشور   در ديمشبدر كمترين عملكرد در هكتار  كيلوگرم564,5با عملكرد   غربى ن يجا آذربا استان و بيشترين
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 1391 -92 سال زراعيدر  شبدر به تفكيك استان  محصولتوليد و عملكرد در هكتارميزان ح، برآورد سط
 ))كيلوگرم-تن -هكتار: واحد ((                                                                                                                      33-2جدول شماره 

 عملكرد   توليد  ميزان     سطح
 نام استان

    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 76 0 76 644 0 644 8507,27 0   شرقى ن يجا  آذربا
 14 71 85 32 40 72 2287,03 564,54   غربى ن يجا  آذربا

 1185 0 1185 28921 0 28921 24401,81 0   ن صفها  ا
 3597 88 3686 56324 51 56375 15658,11 577,52  رى تيابخ و  ل رمحا  چها
 7 0 7 73 0 73 11060,61 0   جنوبى ن سا  خرا
 184 0 184 1616 0 1616 8782,57 0   رضوى ن سا  خرا

 2322 0 2322 39729 0 39729 17110,57 0   ن  خوزستا
 50 0 50 350 0 350 7014,03 0   ن  سمنا

 1551 0 1551 97972 0 97972 63175,04 0  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 851 0 851 5937 0 5937 6974,04 0   رس  فا

 1 0 1 8 0 8 7272,73 0    قزوين
 89 0 89 326 0 326 3671,17 0    قم

 5561 0 5561 28357 0 28357 5099,18 0   ن  كردستا
 238 0 238 1223 0 1223 5143,11 0   ه نشا  كرما

 229 0 229 1114 0 1114 4875,25 0 حمد بويرا و  ه كهگيلوي
 2182 0 2182 79104 0 79104 36261,17 0   ن  گلستا
 2 201 203 28 3262 3290 11347,18 16260,27    گيالن
 4134 0 4134 36289 0 36289 8777,79 0   ن  لرستا

 215 38591 38805 10502 946637 957139 48891,41 24530,24   ن زندرا  ما
 705 0 705 4433 0 4433 6288,89 0    مركزى
 206 0 206 3304 0 3304 16007,84 0   ن  همدا
 92 0 92 3722 0 3722 40633,33 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب

 23490 38951 62440 400007 949990 1349997 17029,16 24389,42  كل كشور
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  كشوريها ندر استاطح محصول شبدر س   توزيع درصد 39-2شماره  نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 ن زندرا ما
62.1%

 ن كردستا
8.9%

 ن لرستا
6.6%

 رى وبختيا ل رمحا چها
5.9%

 ن خوزستا
3.7%

 ن گلستا
3.5%

ساير استان ها
9.2%

 
 
 
 

  كشوريها ندر استاميزان توليد محصول شبدر    توزيع درصد 40-2 شماره نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 ن زندرا ما
70.9%

 ن وبلوچستا ن سيستا
7.3%

 ن گلستا
5.9%

 رى وبختيا ل رمحا چها
4.2%

 ن خوزستا
2.9%

 ن لرستا
2.7%

ساير استان ها
6.2%
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اي در كل كشور   وضعيت محصول ذرت علوفه 
 سطح

معـادل  كـه    هزار هكتار برآورد شـده       131 حدود   اي كشور برداشت ذرت علوفه  سطح  ،  1391-92زراعي  در سال   

 باشـد و  اي مـي   درصـد از كـل سـطح برداشـت نباتـات علوفـه             14,5 درصد از كل سطح برداشت محصوالت زراعي و          1,1

  .تديم بوده اس اراضي با كشت به صورتدرصد  1,7  آبي واراضي با كشت  سهمآن  درصد98,3

 . كـشور در مقـام نخـست قـرار دارد          ايذرت علوفه  سطح برداشت   از  درصد 16,6  دارا بودن سهم   باقزوين  استان  

بـا   البـرز  درصـد و  7,2 اصفهان بـا  ،درصد 10,8رضوي با   خراسان  درصد، 10,9، تهران با    درصد11,5با سهم    فارساستان  

شـش   .انـد  هاي دوم تا شـشم را بـه خـود اختـصاص داده        مبه ترتيب مقا  اي كشور    درصد از سطح برداشت ذرت علوفه      6,9

 سـطح برداشـت      درصد بقيـه   36,1 كشور را دارا هستند و       ايذرت علوفه   از سطح برداشت   درصد 63,9استان مزبور جمعاً    

  .ست اها   ساير استانمربوط به

 .ر را دارداي كشو هكتار كمترين سطح ذرت علوفه2با داشتن سطح برداشت   ن كرما ن ستا ا جنوب 
 

 ميزان توليد

 درصد از ميزان توليد 11,1 معادل كهميليون تن برآورد شده  7,53 در كشور حدود ايذرت علوفهميزان توليد 

 آبي صورت كشت به آن  از درصد99,5باشد و اي مي درصد از كل ميزان توليد نباتات علوفه48,5محصوالت زراعي و 

 و دارد را  در توليد اين محصول مقام اول كشورايذرت علوفهدرصد از توليد  16  داشتن سهمباقزوين استان  .است

با اصفهان   درصد و7,5با  البرز  درصد،10رضوي با خراسان،  درصد13,5با  فارس، درصد 14,2با سهم تهران هاي استان

 استان مزبور شش. اند كسب كرده را ششمهاي دوم تا  به ترتيب رتبهاي در كشور ذرت علوفهتوليد درصد از ميزان  7,2

 تن توليد 63با   ن كرما  ن ستا ا  جنوب .اند كشور را به خود اختصاص دادهايذرت علوفهتوليد از ميزان درصد  68,5جمعاً 

 .كشور را دارد اياي كمترين ميزان توليد ذرت علوفهذرت علوفه
 

 عملكرد در هكتار

 و در اراضي با كشت ديم   در هكتار كيلوگرم58350,4كشت آبي كشور در اراضي با  ايذرت علوفهعملكرد 

 .باشددر هكتار مي كيلوگرم 18350,6

  در  كيلوگرم28708,7  با عملكردقم استان بيشترين و در هكتار  كيلوگرم83210,8 با عملكرد بوشهراستان 

 استان و در هكتار  كيلوگرم43017,6با عملكرد   ن زندرا مااستان  .كشور را دارندآبي اي عملكرد ذرت علوفهكمترين هكتار 

 .هستندكشور در  ديم ايذرت علوفه هاي دارايتنها استان در هكتار  كيلوگرم13035,4با عملكرد  ن بلوچستا  و ن سيستا
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 1391 -92 سال زراعيدر  به تفكيك استان ايعلوفهذرت  محصولتوليد و عملكرد در هكتارميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                       34-2شماره جدول 

 عملكرد   توليد  ميزان     سطح
 نام استان

    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 2055 0 2055 125435 0 125435 61036,04 0   شرقى ن يجا  آذربا
 1776 0 1776 121089 0 121089 68169 0   غربى ن يجا  آذربا

 858 0 858 40673 0 40673 47426,12 0   ردبيل  ا
 9353 0 9353 544842 0 544842 58253,21 0   ن صفها  ا
 9018 0 9018 567734 0 567734 62954,96 0 لبرز   ا
 103 0 103 5080 0 5080 49511,39 0   يالم  ا

 105 0 105 8762 0 8762 83210,77 0  بوشهر 
 14232 0 14232 1072128 0 1072128 75330,1 0   ن  تهرا
 1439 0 1439 73850 0 73850 51334,76 0  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 471 0 471 22426 0 22426 47583,35 0   جنوبى ن سا  خرا
 14148 0 14148 755624 0 755624 53408,13 0   رضوى ن سا  خرا
 1472 0 1472 72718 0 72718 49404,38 0   لى شما ن سا  خرا

 4222 0 4222 287813 0 287813 68174,59 0   ن  خوزستا
 446 0 446 21150 0 21150 47464,13 0   ن  زنجا
 1769 0 1769 79610 0 79610 45000,1 0   ن  سمنا

 7096 1839 8935 481511 23968 505479 67853,85 13035,41  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 15026 0 15026 1013587 0 1013587 67454,2 0   رس  فا

 21677 0 21677 1205095 0 1205095 55594,28 0    قزوين
 888 0 888 25499 0 25499 28708,65 0    قم

 122 0 122 6016 0 6016 49514,14 0   ن  كردستا
 3849 0 3849 171952 0 171952 44674,5 0   ن  كرما

 200 0 200 11412 0 11412 57031,51 0 حمد بويرا و   كهگيلويه
 6368 0 6368 266318 0 266318 41822,55 0   ن  گلستا
 558 0 558 24216 0 24216 43382,74 0   ن  لرستا

 548 396 944 24751 17044 41795 45189,97 43017,63   ن زندرا  ما
 6956 0 6956 297551 0 297551 42776,8 0    مركزى
 208 0 208 13229 0 13229 63754,23 0   ن  هرمزگا
 3048 0 3048 129164 0 129164 42380,75 0   ن  همدا
 314 0 314 18527 0 18527 59023,44 0  يزد 

 2 0 2 63 0 63 36897,66 0   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 128325 2235 130560 7487825 41012 7528837 58350,42 18350,61  كل كشور
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  كشوريها ندر استااي سطح محصول ذرت علوفه  توزيع درصد 41-2 شماره نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 قزوين
16.6%

 رس فا
11.5%

 ن تهرا
10.9%

 رضوى ن سا خرا
10.8%

 ن صفها ا
7.2%

لبرز ا
6.9%

 ن وبلوچستا ن سيستا
6.8%

 مركزى
5.3%

 ن گلستا
4.8%

 ن خوزستا
3.2%

ساير استان ها
15.9%

 
 
 

  كشوريها ندر استااي وليد محصول ذرت علوفهميزان ت   توزيع درصد 42-2شماره نمودار

  1391 –92سال زراعي 
 

 قزوين
16.0%  ن تهرا

14.2%

 رس فا
13.5%

 رضوى ن سا خرا
10.0%

لبرز ا
7.5%

 ن صفها ا
7.2%

 ن وبلوچستا ن سيستا
6.7%

 مركزى
4.0%

 ن خوزستا
3.8%

 ن گلستا
3.4%

ساير استان ها
13.6%
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 1391 -92سال زراعي دراي به تفكيك استان توليد ساير نباتات علوفهميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                      35-2جدول شماره 

 نام استان  توليد  ميزان     سطح
    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 11267 1418 12685 128700 719 129419   شرقى ن يجا  آذربا
 1755 2997 4752 9649 2073 11722   غربى ن يجا  آذربا

 995 2842 3837 6287 1301 7588   ردبيل  ا
 3603 17 3620 130678 17 130695   ن صفها  ا
 24 0 24 108 0 108 لبرز   ا
 0 1138 1138 0 582 582   يالم  ا

 6 0 6 135 0 135  بوشهر 
 736 123 859 10412 24 10436  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 3599 33 3632 73013 24 73037   جنوبى ن سا  خرا
 5552 0 5552 142426 0 142426   رضوى ن سا  خرا
 4 0 4 29 0 29   لى شما ن سا  خرا

 4430 0 4430 192018 0 192018   ن  خوزستا
 14 0 14 46 0 46   ن  زنجا
 18 0 18 225 0 225   ن  سمنا

 3055 1209 4264 158525 3742 162267  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 3936 0 3936 23161 0 23161   رس  فا

 336 303 639 1508 447 1955    قزوين
 39 0 39 1133 0 1133    قم

 1834 0 1834 9811 0 9811   ن  كردستا
 2126 0 2126 34023 0 34023   ن  كرما

 80 2 82 355 0 355 حمد بويرا و   كهگيلويه
 10550 8544 19094 223110 56151 279261   ن  گلستا
 0 3092 3092 0 826 826   ن  لرستا

 338 14545 14883 11172 105739 116911   ن زندرا  ما
 279 0 279 1993 0 1993    مركزى
 236 0 236 15494 0 15494   ن  هرمزگا
 4 2244 2248 6 795 801   ن  همدا
 1966 0 1966 76654 0 76654  يزد 

 936 0 936 27145 0 27145   ن ماكر  ن ستا ا   جنوب
 57715 38508 96223 1277814 172440 1450254 كل كشور
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 1391 -92سال زراعي در اي به تفكيك استان توليد نباتات علوفهميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                      36-2جدول شماره 

 نام استان توليدميزان  سطح
    جمع      ديم      آبى    جمع     ديم     آبى

 79943 19731 99674 872116 41615 913731   شرقى ن يجا  آذربا
 70219 7909 78127 621707 13109 634816   غربى ن يجا  آذربا

 48221 14625 62846 249049 47181 296230   ردبيل  ا
 41132 129 41261 951392 259 951651   ن صفها  ا
 10509 0 10509 580808 0 580808 لبرز   ا
 1229 1138 2367 18607 582 19189   يالم  ا

 458 0 458 14946 0 14946  بوشهر 
 18918 0 18918 1180158 0 1180158   ن  تهرا
 20119 211 20331 280280 75 280355  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 6594 33 6627 126504 24 126528   جنوبى ن سا  خرا
 58388 1113 59501 1174325 1287 1175612   رضوى ن سا  خرا
 6065 4487 10552 97561 9113 106674   لى شما ن سا  خرا

 13241 0 13241 550253 0 550253   ن  خوزستا
 29934 2378 32312 164480 4061 168541   ن  زنجا
 5232 4 5236 117604 13 117617   ن  سمنا

 23035 3048 26083 1075103 27710 1102813  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 38528 0 38528 1249163 0 1249163   رس  فا

 47407 738 48145 1443506 2018 1445524    قزوين
 9686 0 9686 95428 0 95428    قم

 32805 141 32946 289646 326 289972   ن  كردستا
 48877 0 48877 603423 0 603423   ن  كرما
 1706 0 1706 15542 0 15542   ه نشا  كرما

 1726 2 1728 19243 0 19243 حمد بويرا و   كهگيلويه
 21502 8637 30139 589694 57057 646751   ن  گلستا
 24 278 301 76 4139 4215    گيالن
 19192 3092 22284 183224 826 184050   ن  لرستا

 4162 54579 58740 68548 1076274 1144822   ن زندرا  ما
 36918 279 37196 541602 249 541851    مركزى
 828 0 828 32473 0 32473   ن  هرمزگا
 59971 4187 64158 719848 4543 724391   ن  همدا
 7100 0 7100 155802 0 155802  يزد 

 10785 0 10785 156513 0 156513   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 774452 126737 901189 14238625 1290461 15529086  كل كشور
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 1391 -92 سال زراعي  در ساير محصوالت به تفكيك استانتوليدميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                      37-2جدول شماره 

 نام استان توليد  ميزان     سطح
    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 3248 0 3248 24723 0 24723   شرقى ن يجا  آذربا
 35132 14 35146 100109 11 100120   غربى ن يجا  آذربا

 5864 3848 9712 28494 3319 31813   ردبيل  ا
 7673 0 7673 22212 0 22212   ن صفها  ا
 19 0 19 0 0 0 لبرز   ا
 20 0 20 359 0 359   يالم  ا

 30 0 30 523 0 523   ن  تهرا
 11849 1805 13655 3167 337 3504   جنوبى ن سا  خرا
 23430 24713 48143 31317 6066 37383   رضوى ن سا  خرا
 2851 488 3339 6010 203 6213   لى شما ن سا  خرا

 1092 0 1092 2487 0 2487   ن  خوزستا
 2538 0 2538 32593 0 32593   ن  زنجا
 34 13 46 252 9 261   ن  سمنا

 3847 0 3847 21270 0 21270  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 552 6 558 19090 0 19090   رس  فا

 6403 0 6403 31157 0 31157    قزوين
 9 0 9 93 0 93    قم

 1121 1517 2638 3473 1122 4595   ن  كردستا
 2053 0 2053 18212 0 18212   ن  كرما
 364 0 364 7267 0 7267   ه نشا  كرما

 10142 17700 27842 17972 10683 28655   ن  گلستا
 17 96 113 63 373 436    گيالن
 11 0 11 204 0 204   ن  لرستا

 77 2472 2549 141 7269 7410   ن زندرا  ما
 230 0 230 949 0 949    مركزى
 132 0 132 1391 0 1391   ن  هرمزگا
 1933 0 1933 4172 0 4172   ن  همدا
 1033 0 1033 4241 0 4241  يزد 

 681 0 681 8046 0 8046   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 122383 52672 175055 389987 29391 419378 كل كشور
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 1391 -92 سال زراعيدر توليد كل محصوالت به تفكيك استان ميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                      38-2جدول شماره 

 نام استان توليدميزان   سطح
    جمع      ديم      آبى    جمع     ديم     آبى

 235063 460170 695233 2239374 241357 2480731   شرقى ن يجا  آذربا
 273939 422142 696081 2785974 286540 3072514   غربى ن يجا  آذربا

 227522 434541 662063 1351031 395863 1746894   ردبيل  ا
 219896 25427 245322 2514740 14684 2529424   ن صفها  ا
 38632 0 38632 967487 0 967487 لبرز   ا
 81589 138943 220532 533253 107696 640949   يالم  ا

 56142 110175 166317 1010122 19436 1029558  بوشهر 
 101606 894 102500 2280182 999 2281181   ن  تهرا
 78097 61674 139771 594440 49614 644054  رى بختيا و  ل رمحا  چها
 67665 16456 84121 398576 22254 420830   جنوبى ن سا  خرا
 567911 268737 836648 4757900 81662 4839562   رضوى ن سا  خرا
 102024 151509 253533 610557 107225 717782   لى شما ن سا  خرا

 900486 208116 1108603 11703009 69078 11772087   ن  خوزستا
 104409 439665 544075 1274124 297723 1571847   ن  زنجا
 82317 46154 128471 685455 31041 716496   ن  سمنا

 157284 4518 161802 2087020 29309 2116329  ن بلوچستا  و ن  سيستا
 617758 135681 753438 5763998 66187 5830185   رس  فا

 189311 126613 315924 2697103 72511 2769614    قزوين
 55139 1951 57090 263702 804 264506    قم

 106482 681792 788274 942760 474765 1417525   ن  كردستا
 187674 123 187797 1282093 155 1282248   ن  كرما
 161681 541342 703023 1072272 469302 1541574   ه نشا  كرما

 35958 111191 147149 182315 81276 263591 حمد بويرا و   كهگيلويه
 362240 296574 658814 1994181 596768 2590949   ن  گلستا
 182051 19082 201133 677612 65123 742735    گيالن
 156788 411995 568783 1311938 403820 1715758   ن  لرستا

 237839 198158 435998 1281289 1742090 3023379   ن زندرا  ما
 168914 199071 367985 1185289 113314 1298603    مركزى
 78388 0 78388 1396835 0 1396835   ن  هرمزگا
 257362 348955 606317 2877171 308231 3185402   ن  همدا
 45350 8 45357 726502 1 726503  يزد 

 164059 0 164059 2476610 0 2476610   ن كرما  ن ستا ا   جنوب
 6301575 5861655 12163231 61924910 6148825 68073735  كل كشور



 
 

 

 
 
 

 
  »سومفصل « 

 
 ها  استانزراعياطالعات محصوالت 

 ك نوع محصولبه تفكي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 ١٢٥

 شرقيتوليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان آذربايجانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي سال در 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد    ((                                                                                                                   1-3جدول شماره 
 نام محصول عملكرد توليدميزان   سطح

    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 82340 299751 382090 265776 144998 410774 3228 484    گندم
 29408 51244 80651 92300 13999 106299 3139 273  جو 

 2066 0 2066 8979 0 8979 4347 0    شلتوك
 414 0 414 2702 0 2702 6531 0   ى ا نه  دا  ذرت الت

 غ
  

 

  -  - 114227 350994 465221 369758 158997 528755  جمع
 1285 60893 62178 1700 22855 24555 1323 375  نخود 
 4628 0 4628 7306 0 7306 1579 0    لوبيا

 304 28478 28782 378 17533 17911 1241 616    عدس وبا
حب

 
  ت 

  -  - 6217 89371 95588 9383 40388 49771  جمع 
 1010 0 1010 2729 0 2729 2702 0    پنبه

 157 0 157 8926 0 8926 56926 0  چغندرقند 
 1443 0 1443 2963 0 2963 2054 0    كلزا

  -  - 2159 0 2159 5419 0 5419    روغنى ى ها نه ساير دا

الت
صو

مح
 

 
تى

صنع
 

  -  - 4769 0 4769 20037 0 20037  جمع   
 9267 0 9267 310663 0 310663 33524 0   زمينى سيب
 4878 0 4878 252593 0 252593 51784 0 ز   پيا

 6748 0 6748 239436 0 239436 35481 0   فرنگى  گوجه
  -  - 11,3 0 11,3 2739 0 2739  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 603 0 603 18115 0 18115   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

 س
  ت 

 

  -  - 21507 0 21507 823545 0 823545  جمع
 368 0 368 8456 0 8456 22966 0    خربزه
 1125 75 1200 40560 357 40917 36041 4779   نه  هندوا
 2779 0 2779 51710 0 51710 18609 0 ر   خيا
 36,9 0 36,9 11078 0 11078 300217 0  ى ا نه گلخا ر خيا
  -  - 843 0 843 8009 0 8009   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 

 جا 
زى

لي
  

  -  - 5152 75 5227 119813 357 120170  جمع 
 66545 18313 84858 617337 40896 658233 9277 2233    يونجه

 76 0 76 644 0 644 8507 0 درشب
 2055 0 2055 125435 0 125435 61036 0   ى ا  علوفه  ذرت
  -  - 11267 1418 12685 128700 719 129419   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 تا  نبا
 ت 

وفه
عل

ى ا 
  -  - 79943 19731 99674 872116 41615 913731  جمع 

  -  - 3248 0 3248 24723 0 24723   محصوالتير سا
  -  - 235063460170 6952332239374241357 2480731 كلجمع
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 غربيتوليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان آذربايجانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم- تن-هكتار: واحد         ((                                                                                                              2-3جدول شماره 
 نام محصول عملكرد توليدميزان   سطح

    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 102368 295942 398310 251822 197807 449629 2460 668    گندم
 14355 35892 50247 31466 34033 65499 2192 948  جو 

 84 0 84 368 0 368 4365 0    شلتوك
 5343 0 5343 41560 0 41560 7778 0   ى ا نه  دا  ذرت الت

 غ
   

  -  - 122150 331834453984 325215 231841 557056  جمع
 1117 79244 80361 1321 26062 27383 1182 329  نخود 
 429 0 429 575 0 575 1341 0    لوبيا

 0 1640 1640 0 795 795 0 485    عدس
  -  - 426 0 426 210 0 210   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 
   ت 

  -  - 1973 80883 82856 2105 26857 28962  جمع
 189 0 189 534 0 534 2828 0 كو  تنبا و   توتون

 25594 0 25594 13073540 1307354 51081 0  چغندرقند 
 1374 0 1374 2776 0 2776 2021 0    كلزا

  -  - 5355 487 5842 8265 205 8470    روغنى ى ها نه ساير دا

الت
صو

مح
 

 
تى

صنع
 

  
  -  - 32511 487 32998 1318928205 1319133  جمع 

 1831 0 1831 65228 0 65228 35617 0   زمينى  سيب
 887 0 887 47765 0 47765 53844 0 ز   پيا

 4614 0 4614 188051 0 188051 40761 0   فرنگى  گوجه
  -  - 3,3 0 3,3 592 0 592  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 1155 0 1155 21576 0 21576   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

 س
  ت 

 

  -  - 8490 0 8490 323213 0 323213  جمع
 481 362 843 15689 2695 18384 32651 7442    خربزه
 1548 653 2201 50904 11822 62726 32888 18099   نه  هندوا
 1108 0 1108 21283 0 21283 19207 0 ر   خيا
 12,8 0 12,8 1915 0 1915 149609 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 316 0 316 4906 0 4906   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 

 جا 
زى

لي
  

  -  - 3465 1015 4481 94697 14517 109214  جمع 
 66673 4841 71514 490938 10995 501933 7363 2271    يونجه
 14 71 85 32 40 72 2287 565  شبدر 
 1776 0 1776 121089 0 121089 68169 0   ى ا  علوفه  ذرت
  -  - 1755 2997 4752 9649 2073 11722   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا  نبا
وفه

عل
  -  - 70219 7909 78127 621707 13109 634816  جمع   ى ا 

  -  - 35132 14 35146 100109 11 100120   محصوالت ير  سا
  -  - 273939422142 696081 2785974286540 3072514 كلجمع



 
 

 ١٢٧

  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان اردبيلميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي سال در 

 )) كيلوگرم- تن-هكتار: واحد            ((                                                                                                           3-3 شماره جدول
  عملكرد توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 77950 275026 352976 217369 217786 435155 2789 792   دم گن
 31839 107464 139302 54822 106291 161113 1722 989  جو 

 734 0 734 1309 0 1309 1784 0  شلتوك
 9299 0 9299 40216 0 40216 4325 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

  

  -  - 119821 382490 502311 313716 324077 637793  جمع
 0 4661 4661 0 2032 2032 0 436  نخود 
 1966 0 1966 1409 0 1409 717 0    لوبيا

 0 28021 28021 0 17362 17362 0 620    عدس
  -  - 2429 0 2429 2092 0 2092   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

  ت 

  -  - 4395 32682 37077 3501 19394 22895  جمع
 1600 0 1600 2985 0 2985 1866 0    پنبه

 1566 0 1566 62922 0 62922 40172 0  چغندرقند 
 6314 726 7040 14644 1809 16453 2319 2492    سويا
 11257 170 11427 21052 83 21135 1870 485    كلزا
  -  - 553 0 553 1163 0 1163  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
 

  -  - 21290 896 22186 102766 1891 104657  جمع
 26636 0 26636 620692 0 620692 23303 0  زمينى سيب
 506 0 506 5967 0 5967 11792 0 ز   پيا

 610 0 610 18637 0 18637 30577 0   فرنگى  گوجه
  -  - 69 0 69 1150 0 1150   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 
  -  - 27821 0 27821 646445 0 646445  جمع

 28 0 28 1013 0 1013 36172 0   نه  هندوا
 68 0 68 476 0 476 7020 0 ر   خيا
 15,1 0 15,1 5570 0 5570 368874 0  ى ا نه گلخا ر  خيا الت

صو
مح

 جا 
زى

لي
 

 

  -  - 111 0 111 7059 0 7059  جمع
 46368 11783 58151 202090 45879 247969 4358 3894    يونجه
 858 0 858 40673 0 40673 47426 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 995 2842 3837 6287 1301 7588   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 48221 14625 62846 249049 47181 296230  جمع 
  -  - 5864 3848 9712 28494 3319 31813   محصوالت ير  سا

  -  - 227522434541 662063 1351031 395863 1746894 كلجمع
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  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان اصفهانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : د واح                         ((                                                                                            4-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 69822 20582 90404 204798 11780 216578 2933 572    گندم
 50199 4242 54441 143634 2424 146058 2861 571  جو 

 7747 0 7747 39326 0 39326 5076 0  شلتوك
 1867 0 1867 11125 0 11125 5958 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

 
 

  -  - 129635 24824 154459 398883 14203 413086  جمع
 191 166 357 223 82 305 1170 493  نخود 
 1533 0 1533 2268 0 2268 1479 0    لوبيا

 390 308 698 497 140 637 1274 454    عدس
  -  - 179 0 179 380 0 380   ت حبوبا ير سا 

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 2293 474 2767 3369 221 3590  جمع
 2110 0 2110 5409 0 5409 2563 0    پنبه

 254 0 254 846 0 846 3336 0 كو  تنبا و   توتون
 2339 0 2339 76437 0 76437 32686 0  چغندرقند 

 235 0 235 638 0 638 2710 0    كلزا
  -  - 4352 0 4352 7678 0 7678  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
 

  -  - 9290 0 9290 91008 0 91008  جمع
 12314 0 12314 304737 0 304737 24748 0  زمينى سيب
 3193 0 3193 187481 0 187481 58720 0 ز   پيا

 807 0 807 41998 0 41998 52074 0   فرنگى  گوجه
  -  - 433,2 0 433,2 66791 0 66791  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 5455 0 5455 147748 0 147748   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 
  -  - 22201 0 22201 748755 0 748755  جمع

 2463 0 2463 73101 0 73101 29682 0    خربزه
 522 0 522 14348 0 14348 27471 0   نه  هندوا
 1800 0 1800 33322 0 33322 18516 0 ر   خيا
 503,2 0 503,2 110954 0 110954 220497 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 2384 0 2384 67396 0 67396   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 7672 0 7672 299121 0 299121  جمع 

 26991 112 27102 246951 242 247193 9149 2172    يونجه
 1185 0 1185 28921 0 28921 24402 0  شبدر 
 9353 0 9353 544842 0 544842 58253 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 3603 17 3620 130678 17 130695   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 41132 129 41261 951392 259 951651  جمع 
  -  - 7673 0 7673 22212 0 22212   محصوالتير سا

  -  - 219896 25427 245322 2514740 14684 2529424 كلجمع



 
 

 ١٢٩

  لبرزتوليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان اميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي سال در 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد              ((                                                                                                        5-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع   ديم    آبى    جمع   ديم    آبى نام محصول 

 6892 0 6892 26606 0 26606 3861 0    گندم
 12888 0 12888 49160 0 49160 3814 0  جو  الت

غ
 

  -  - 19780 0 19780 75766 0 75766  جمع 
 2 0 2 6 0 6 3749 0  نخود 
 36 0 36 106 0 106 2916 0    لوبيا وبا

حب
 ت 

  -  - 38 0 38 112 0 112  جمع 
 1341 0 1341 3710 0 3710 2767 0    پنبه
 92 0 92 324 0 324 3518 0    كلزا الت

صو
مح

 
تى

صنع
  

  -  - 1433 0 1433 4034 0 4034  جمع
 85 0 85 902 0 902 10600 0  زمينى سيب
 135 0 135 6086 0 6086 45118 0 ز   پيا

 2148 0 2148 84103 0 84103 39152 0   فرنگى  گوجه
  -  - 16 0 16 5450 0 5450  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 3760 0 3760 186055 0 186055   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 6144 0 6144 282596 0 282596  جمع
 460 0 460 17705 0 17705 38522 0   نه  هندوا
 133 0 133 1989 0 1989 14988 0 ر   خيا
 8,8 0 8,8 2200 0 2200 250000 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 109 0 109 2278 0 2278   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 710 0 710 24171 0 24171  جمع 

 1467 0 1467 12966 0 12966 8841 0    يونجه
 9018 0 9018 567734 0 567734 62955 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 24 0 24 108 0 108   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 10509 0 10509 580808 0 580808  جمع 
  -  - 19 0 19 0 0 0   محصوالت ير  سا

  -  - 38632 0 38632 967487 0 967487 كلجمع



 

 

 

130

                                           و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان ايالمميزان توليدبرآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 ))  كيلوگرم- تن-هكتار: واحد                                                ((                                                                        6-3ماره جدول ش
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 51758 79019 130776 113719 52351 166070 2197 663   ندم گ
 2148 50605 52753 5231 46313 51544 2436 915  جو 

 1339 0 1339 7026 0 7026 5247 0  شلتوك
 8028 0 8028 47635 0 47635 5934 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

 
 

  -  - 63272 129624 192896 173611 98664 272275  جمع
 0 5103 5103 0 3403 3403 0 667  نخود 
 109 0 109 89 0 89 819 0    لوبيا

 0 1696 1696 0 1372 1372 0 809    عدس
  -  - 1920 0 1920 1981 0 1981   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 2029 6799 8828 2070 4775 6845  جمع
 85 0 85 3687 0 3687 43376 0  چغندرقند 

 855 253 1108 2057 221 2278 2408 871    كلزا
  -  - 428 0 428 529 0 529  روغنى ى ها نه دا ساير الت

صو
مح

 
تى

صنع
  -  - 1368 253 1621 6273 221 6494  جمع  

 25 0 25 427 0 427 17358 0  زمينى سيب
 168 0 168 7241 0 7241 43204 0 ز   پيا

 253 0 253 7020 0 7020 27725 0   فرنگى  گوجه
  -  - 0,6 0 0,6 72 0 72  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 453 0 453 2128 0 2128   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 899 0 899 16888 0 16888  جمع
 1346 0 1346 30425 0 30425 22606 0    خربزه
 4651 0 4651 147758 0 147758 31771 0   نه  هندوا
 6539 0 6539 130953 0 130953 20027 0 ر   خيا
  -  - 238 1130 1367 6309 3455 9764   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 12773 1130 13903 315444 3455 318899  جمع 

 1126 0 1126 13527 0 13527 12010 0    يونجه
 103 0 103 5080 0 5080 49511 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 0 1138 1138 0 582 582   ى ا علوفه ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
  -  - 1229 1138 2367 18607 582 19189  جمع  ى ا 

  -  - 20 0 20 359 0 359   محصوالت ير  سا
  -  - 81589 138943 220532 533253 107696 640949 كلجمع



 
 

 ١٣١

                                     در هكتار محصوالت زراعي استان  بوشهرتوليد و عملكردميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم- تن-هكتار : واحد                                                           ((                                                            7-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 27391 98899 126290 54698 16221 70919 1997 164    گندم
 1544 11275 12819 2273 3215 5488 1472 285  جو 
 266 0 266 2232 0 2232 8407 0  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 29200 110175 139375 59203 19436 78639  جمع
 2 0 2 3 0 3 1364 0  نخود 
 17 0 17 25 0 25 1453 0    لوبيا

 36 0 36 24 0 24 674 0    عدس وبا
حب

 ت 
 

  -  - 55 0 55 52 0 52  جمع
 2306 0 2306 4751 0 4751 2061 0 كو  تنبا و   توتون
 146 0 146 96 0 96 658 0    كلزا
  -  - 1776 0 1776 3285 0 3285  روغنى  ى ها نه دا ساير الت

صو
مح

 
تى

صنع
 

  -  - 4228 0 4228 8132 0 8132  جمع 
 50 0 50 937 0 937 18891 0  زمينى سيب
 389 0 389 11586 0 11586 29807 0 ز   پيا

 15414 0 15414 719354 0 719354 46668 0   فرنگى  گوجه
  -  - 56 0 56 13255 0 13255  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 2102 0 2102 45749 0 45749   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 18011 0 18011 790881 0 790881  جمع
 1210 0 1210 34367 0 34367 28395 0    خربزه
 1101 0 1101 46077 0 46077 41865 0   نه  هندوا
 371 0 371 6164 0 6164 16597 0 ر   خيا
 1 0 1 200 0 200 200000 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 1507 0 1507 50100 0 50100   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
 

  -  - 4191 0 4191 136908 0 136908  جمع
 347 0 347 6049 0 6049 17427 0    يونجه
 105 0 105 8762 0 8762 83211 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 6 0 6 135 0 135   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
  -  - 458 0 458 14946 0 14946  جمع  ى ا 

  -  - 56142 110175 166317 1010122 19436 1029558 كلجمع
 



 

 

 

132

                                         ت زراعي استان تهرانتوليد و عملكرد در هكتار محصوالميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 ))يلوگرم ك– تن -هكتار: واحد                                                ((                                                                       8-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 40832 678 41510 179566 692 180258 4398 1020    گندم
 29534 216 29750 106337 307 106644 3601 1423  جو 
 8 0 8 44 0 44 5432 0  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 70374 894 71268 285948 999 286947  جمع

 13 0 13 44 0 44 3349 0    لوبيا

وبا
حب

 ت 
  -  - 13 0 13 44 0 44  جمع 

  -  - 9 0 9 25 0 25  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

 
تى

صنع
 

  -  - 9 0 9 25 0 25  جمع 

 1578 0 1578 60713 0 60713 38477 0  زمينى سيب
 182 0 182 16702 0 16702 91666 0 ز  پيا 

 2532 0 2532 125928 0 125928 49745 0   فرنگى  گوجه
  -  - 19,5 0 19,5 4690 0 4690  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 2058 0 2058 151360 0 151360   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
  ت 

  -  - 6370 0 6370 359393 0 359393  جمع

 893 0 893 21364 0 21364 23927 0    خربزه
 2465 0 2465 64837 0 64837 26307 0 ر   خيا
 1634,2 0 1634,2 326847 0 326847 200004 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 900 0 900 41043 0 41043   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

 ىليز
 

  -  - 5892 0 5892 454091 0 454091  جمع

 4685 0 4685 108030 0 108030 23058 0    يونجه
 14232 0 14232 1072128 0 1072128 75330 0  ى ا علوفه  ذرت

 ت ات نبا
وفه

عل
 ى ا 

 

  -  - 18918 0 18918 1180158 0 1180158  جمع

  -  - 30 0 30 523 0 523   محصوالت ير  سا

  -  - 101606 894 102500 2280182 999 2281181 كلجمع



 
 

 ١٣٣

                        توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان  چهارمحال و بختياريميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم- تن-هكتار: واحد                      ((                                                                                                  9-3جدول شماره 
  عملكرد توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 31541 40678 72219 63400 30107 93507 2010 740    گندم
 10532 18373 28905 20624 17599 38223 1958 958  جو 
 3811 0 3811 12603 0 12603 3307 0  وكشلت
 126 0 126 484 0 484 3844 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

  

  -  - 46009 59051 105061 97111 47706 144817  جمع
 193 653 847 289 353 642 1493 541  نخود 
 3480 0 3480 6523 0 6523 1875 0    لوبيا

 790 1758 2547 939 1479 2418 1189 842    عدس
  -  - 1 0 1 1 0 1   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 4464 2411 6875 7752 1832 9584  جمع
 1511 0 1511 40864 0 40864 27050 0  چغندرقند 

 243 0 243 465 0 465 1913 0    كلزا
  -  - 7 0 7 13 0 13  روغنى  ى ها نه دا ساير الت

صو
مح

 
تى

صنع
 

 

  -  - 1761 0 1761 41342 0 41342  جمع
 5280 0 5280 155435 0 155435 29439 0  زمينى سيب
 49 0 49 1873 0 1873 38460 0 ز   پيا

 82 0 82 2082 0 2082 25329 0   فرنگى  گوجه
  -  - 4,6 0 4,6 912 0 912  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 40 0 40 668 0 668   ت سبزيجا ير  سا
جا
بزي

س
  ت 

  -  - 5455 0 5455 160970 0 160970  جمع
 5 0 5 73 0 73 14314 0   نه  هندوا
 280 0 280 6262 0 6262 22364 0 ر   خيا
 3,3 0 3,3 650 0 650 196970 0  ى ا نه گلخا ر  خيا الت

صو
مح

 جا 
زى

لي
  -  - 288 0 288 6985 0 6985  جمع  

 14348 0 14348 139694 0 139694 9736 0    يونجه
 3597 88 3686 56324 51 56375 15658 578  شبدر 
 1439 0 1439 73850 0 73850 51335 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 736 123 859 10412 24 10436   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 20119 211 20331 280280 75 280355  جمع 
  -  - 78097 61674 139771 594440 49614 644054 كلجمع



 

 

 

134

                                  خراسان جنوبي توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم- تن-هكتار: واحد            ((                                                                                                           10-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 21319 11608 32927 50350 2417 52767 2362 208    گندم
 12304 374 12678 32924 138 33062 2676 369  جو 
 10 0 10 12 0 12 1223 0  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 33633 11982 45614 83286 2555 85841  جمع
 246 47 293 272 6 278 1104 136  نخود 
 124 0 124 33 0 33 266 0    لوبيا

 15 0 15 15 0 15 1034 0    عدس
  -  - 1 0 1 1 0 1   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 386 47 433 321 6 327  جمع
 8182 0 8182 22230 0 22230 2717 0    پنبه

 1 0 1 1 0 1 769 0 كو  تنبا و   توتون
 1446 0 1446 42734 0 42734 29549 0  چغندرقند 

  -  - 1079 0 1079 1272 0 1272  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
  -  - 10709 0 10709 66237 0 66237  جمع 

 58 0 58 1476 0 1476 25317 0  زمينى سيب
 95 0 95 2551 0 2551 26824 0 ز   پيا

 347 0 347 4351 0 4351 12528 0   فرنگى  گوجه
  -  - 158 0 158 4339 0 4339   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 659 0 659 12717 0 12717  جمع
 1191 240 1431 45791 491 46282 38454 2045    خربزه
 2558 2322 4879 51479 18557 70036 20129 7993   نه  هندوا
 41 0 41 651 0 651 15956 0 ر   خيا
 40,7 0 40,7 8140 0 8140 200000 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 7 26 33 283 284 567   ليزى جا  محصوالت ير  سا

وال
حص

م
 جا ت

زى
لي

 
  -  - 3836 2588 6424 106344 19332 125676  جمع 

 2517 0 2517 30992 0 30992 12311 0    يونجه
 7 0 7 73 0 73 11061 0  شبدر 
 471 0 471 22426 0 22426 47583 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 3599 33 3632 73013 24 73037   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 6594 33 6627 126504 24 126528  جمع 
  -  - 11849 1805 13655 3167 337 3504   محصوالت ير  سا

  -  - 67665 16456 84121 39857622254 420830 كلجمع



 
 

 ١٣٥

  رضويتوليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان خراسانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن -هكتار: واحد                                            ((                                                                          11-3جدول شماره 
  عملكرد توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 208041 183945 391986 510575 54494 565069 2454 296    گندم
 128644 38370 167014 326965 10053 337018 2542 262  جو 

 1967 0 1967 7357 0 7357 3741 0  شلتوك
 469 0 469 2624 0 2624 5595 0  ى ا نه دا  ذرت

غ
 الت

 

  -  - 339120 222315 561435 847520 64547 912067  جمع
 2042 8936 10978 1748 1773 3521 856 198  نخود 
 962 0 962 903 0 903 938 0    لوبيا

 383 1904 2287 425 640 1065 1111 336    عدس
  -  - 156 0 156 454 0 454   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 3543 10840 14383 3530 2413 5943  جمع
 32569 0 32569 76118 0 76118 2337 0    پنبه

 270 0 270 802 0 802 2966 0 كو  تنبا و   توتون
 20222 0 20222 716555 0 716555 35434 0  چغندرقند 

 2295 1027 3322 4665 145 4810 2033 141    كلزا
  -  - 2289 6973 9262 2858 1555 4413 روغنى ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
  -  - 57645 8000 65645 800998 1700 802698  جمع 

 5603 0 5603 170066 0 170066 30353 0  زمينى سيب
 2044 0 2044 93130 0 93130 45567 0 ز   پيا

 14026 0 14026 553874 0 553874 39489 0   فرنگى  گوجه
  -  - 21,1 0 21,1 4780 0 4780 ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 3235 0 3235 66639 0 66639   ت سبزيجا ير  سا
جا
بزي

س
 ت 

 
  -  - 24929 0 24929 888488 0 888488  جمع

 38926 590 39516 545705 1278 546983 14019 2165    خربزه
 17652 1166 18817 373898 4370 378268 21182 3749   نه  هندوا
 2810 0 2810 44690 0 44690 15902 0 ر   خيا
 90,9 0 90,9 21820 0 21820 240044 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 1377 0 1377 25609 0 25609   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 60856 1756 62612 1011722 5648 1017370  جمع 

 38505 1113 39617 274659 1287 275946 7133 1157    يونجه
 184 0 184 1616 0 1616 8783 0 بدر  ش

 14148 0 14148 755624 0 755624 53408 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 5552 0 5552 142426 0 142426   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 58388 1113 59501 1174325 1287 1175612  جمع 
  -  - 23430 24713 48143 31317 6066 37383   محصوالت ير  سا

  -  - 567911 2687378366484757900 81662 4839562 كلجمع



 

 

 

136

                                   شماليتوليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان خراسانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم- تن-هكتار: واحد                                                       ((                                                                12-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 46376 94601 140977 107389 60066 167455 2316 635    گندم
 17530 33081 50611 38193 31045 69238 2179 938  جو 

 2747 0 2747 8801 0 8801 3204 0  شلتوك
 140 0 140 848 0 848 6079 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

 
 

  -  - 66792 127682 194474 155231 91111 246342  جمع
 483 1628 2111 160 346 506 331 213  نخود 
 2506 33 2538 1311 9 1320 523 277    لوبيا

 17 14404 14421 11 4606 4617 613 320    عدس وبا
حب

 ت 
  -  - 3006 16064 19070 1481 4962 6443  جمع 

 3346 0 3346 8747 0 8747 2614 0    پنبه
 2304 0 2304 49874 0 49874 21644 0  چغندرقند 

 1311 0 1311 2082 0 2082 1588 0    كلزا
  -  - 5325 2788 8113 5233 1836 7069  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
  -  - 12286 2788 15074 65936 1836 67772  جمع 

 1083 0 1083 25652 0 25652 23682 0  زمينى سيب
 3656 0 3656 106646 0 106646 29167 0 ز   پيا

 5406 0 5406 140258 0 140258 25947 0   فرنگى  گوجه
  -  - 4 0 4 620 0 620  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 12 0 12 275 0 275   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 10162 0 10162 273452 0 273452  جمع
 372 0 372 4308 0 4308 11581 0    خربزه
 10 0 10 212 0 212 21633 0   نه  هندوا
 451 0 451 5282 0 5282 11707 0 ر   خيا
 5 0 5 600 0 600 120000 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 24 0 24 483 0 483   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 862 0 862 10885 0 10885  جمع 

 4589 4487 9076 24814 9113 33927 5407 2031    يونجه
 1472 0 1472 72718 0 72718 49404 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 4 0 4 29 0 29   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
  -  - 6065 4487 10552 97561 9113 106674  جمع  ى ا 

  -  - 2851 488 3339 6010 203 6213   محصوالت ير  سا
  -  - 102023 151509 253532 610557 107225 717782 كلجمع



 
 

 ١٣٧

                                  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان خوزستانميزان آورد سطح، بر
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                    ((                                                                                                13-3جدول شماره 
 نام محصول عملكرد توليدميزان   سطح

   ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى
 464580159331 623910 1072018 47523 1119541 2308 298    گندم

 29449 47680 77129 54621 21098 75719 1855 443  جو 
 9391 0 9391 47057 0 47057 5011 0 بلند  نه دا  صدرى

 45733 0 45733 199954 0 199954 4372 0متوسطمرغوب نه دا
 0 0 0 1 0 1 2990 0  **  معلوم  نا وك

شلت
  -  - 55124 0 55124 247011 0 247011  جمع 

 97804 0 97804 643768 0 643768 6582 0   ى ا نه  دا  ذرت

الت
 غ

  
 

  -  - 646956207010 8539672017418 68621 2086039  جمع
 26343 0 26343 29790 0 29790 1131 0    لوبيا

 0 367 367 0 95 95 0 259    عدس
  -  - 11288 0 11288 18343 0 18343   ت حبوبا ير  سا وبا
حب

 
  ت 

  -  - 37631 367 37997 48133 95 48228  جمع 
 86526 0 86526 65368270 6536827 75548 0  نيشكر 
 119 0 119 344 0 344 2903 0    سويا
 1458 739 2198 3185 362 3547 2184 489    كلزا

  -  - 25557 0 25557 26386 0 26386  روغنى ى ها نه ساير دا

وال
حص

 م
 ت

تى
صنع

 
  -  - 113660 739 114399 6566742 362 6567104  جمع   

 5454 0 5454 140013 0 140013 25672 0   زمينى  سيب
 4029 0 4029 163816 0 163816 40660 0 ز   پيا

 8378 0 8378 344643 0 344643 41138 0   فرنگى  گوجه
  -  - 10,2 0 10,2 891 0 891ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 35600 0 35600 1002420 0 1002420   ت سبزيجا ير  سا
جا
بزي

 س
  ت 

 
  -  - 53471 0 53471 1651782 0 1651782  جمع

 5244 0 5244 109609 0 109609 20904 0    خربزه
 17840 0 17840 539004 0 539004 30213 0   نه  هندوا
 9679 0 9679 171991 0 171991 17770 0 ر   خيا
 12,7 0 12,7 1308 0 1308 102992 0  ى ا نه گلخا ر خيا
  -  - 1661 0 1661 44280 0 44280 ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 

 جا 
زى

لي
  

  -  - 34436 0 34436 866193 0 866193  جمع 
 2267 0 2267 30694 0 30694 13538 0    يونجه
 2322 0 2322 39729 0 39729 17111 0  شبدر 
 4222 0 4222 287813 0 287813 68175 0   ى ا  علوفه  ذرت
  -  - 4430 0 4430 192018 0 192018 ىاعلوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
  ى ا 

  -  - 13241 0 13241 550253 0 550253  جمع 
  -  - 1092 0 1092 2487 0 2487   محصوالتير سا

  -  - 900486 208117 1108603 11703009 69078 11772087 كلجمع
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                                          توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان زنجانميزان سطح، برآورد 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن -هكتار: واحد           ((                                                                                                           14-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 18216 379166 397382 66775 270289 337064 3666 713    گندم
 6897 24176 31073 16430 16803 33233 2382 695  جو 

 2367 0 2367 8265 0 8265 3492 0  شلتوك
 10 0 10 49 0 49 4990 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

 
 

  -  - 27489 403343 430831 91519 287093 378612  جمع
 290 12128 12418 401 2374 2775 1384 196  نخود 
 6280 0 6280 20744 0 20744 3303 0    لوبيا

 619 21817 22435 440 4196 4636 711 192    عدس
  -  - 128 0 128 567 0 567   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 7317 33945 41262 22152 6570 28722  جمع
 297 0 297 7777 0 7777 26221 0  چغندرقند 

 1664 0 1664 1967 0 1967 1183 0    كلزا
  -  - 6 0 6 15 0 15  روغنى  ى ها نه دا ساير الت

صو
مح

 
تى

صنع
 

 

  -  - 1966 0 1966 9759 0 9759  جمع
 10992 0 10992 357481 0 357481 32523 0  زمينى سيب
 4495 0 4495 159360 0 159360 35456 0 ز   پيا

 4954 0 4954 158843 0 158843 32067 0   فرنگى  گوجه
  -  - 3,8 0 3,8 579 0 579  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 7763 0 7763 143717 0 143717   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 28207 0 28207 819981 0 819981  جمع
 146 0 146 4657 0 4657 31875 0    خربزه
 4190 0 4190 96479 0 96479 23024 0   نه  هندوا
 426 0 426 4642 0 4642 10904 0 ر   خيا
 9,2 0 9,2 1468 0 1468 159565 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 2187 0 2187 26394 0 26394   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 6959 0 6959 133640 0 133640  جمع 

 29474 2378 31852 143284 4061 147345 4861 1708    يونجه
 446 0 446 21150 0 21150 47464 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 14 0 14 46 0 46   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
  -  - 29934 2378 32312 164480 4061 168541  جمع  ى ا 

  -  - 2538 0 2538 32593 0 32593   محصوالت ير  سا
  -  - 104409 439665 544075 1274124297723 1571847 كلجمع



 
 

 ١٣٩

                               زراعي استان سمنانتوليد و عملكرد در هكتار محصوالت ميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن -هكتار: واحد                                                      ((                                                               15-3جدول شماره 
  عملكرد توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى ول نام محص

 33483 10234 43717 82423 10189 92612 2462 996    گندم
 20720 4754 25474 46810 7253 54063 2259 1526  جو 
 56 0 56 333 0 333 5925 0  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 54259 14988 69247 129565 17443 147008  جمع
 273 1634 1907 322 881 1203 1182 539    لوبيا

 0 10752 10752 0 3738 3738 0 348    عدس وبا
حب

 ت 
  -  - 273 12386 12659 322 4619 4941  جمع 

 4814 0 4814 10334 0 10334 2147 0    پنبه
 1288 0 1288 66075 0 66075 51313 0  چغندرقند 

  -  - 318 18763 19081 378 8957 9335  روغنى  ى ها نه دا ساير الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
 

  -  - 6419 18763 25182 76787 8957 85744  جمع
 4331 0 4331 80024 0 80024 18478 0  زمينى سيب
 2021 0 2021 52975 0 52975 26208 0 ز   پيا

 3014 0 3014 72266 0 72266 23979 0   فرنگى  گوجه
  -  - 1,5 0 1,5 275 0 275  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 142 0 142 741 0 741   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 9509 0 9509 206281 0 206281  جمع
 5290 0 5290 117775 0 117775 22262 0    خربزه
 1064 0 1064 20956 0 20956 19692 0   نه  هندوا
 55 0 55 678 0 678 12283 0 ر   خيا
 73 0 73 14594 0 14594 199918 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 110 0 110 641 0 641   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
 

  -  - 6592 0 6592 154644 0 154644  جمع
 3396 4 3400 37419 13 37432 11020 3248    يونجه
 50 0 50 350 0 350 7014 0  شبدر 
 1769 0 1769 79610 0 79610 45000 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 18 0 18 225 0 225   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
  -  - 5232 4 5236 117604 13 117617  جمع  ى ا 

  -  - 34 13 46 252 9 261   محصوالت ير  سا
  -  - 82317 46154 128471 685455 31041 716496 كلجمع
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                             توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان سيستان و بلوچستانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن -هكتار: واحد                                          ((                                                                            16-3جدول شماره 
  عملكرد توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 73328 0 73328 126031 0 126031 1719 0    گندم
 14113 0 14113 23323 0 23323 1653 0  جو 

 2579 0 2579 11319 0 11319 4390 0  شلتوك
 5521 0 5521 25207 0 25207 4565 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

 
 

  -  - 95541 0 95541 185880 0 185880  جمع
 37 0 37 70 0 70 1887 0  نخود 
 56 0 56 105 0 105 1868 0    لوبيا

 395 0 395 534 0 534 1352 0    عدس
  -  - 1050 1470 2521 2210 1599 3809   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 1539 1470 3009 2919 1599 4518  جمع
 348 0 348 523 0 523 1503 0 كو  تنبا و   توتون
 1822 0 1822 2817 0 2817 1546 0    كلزا
  -  - 2371 0 2371 3893 0 3893  روغنى  ى ها نه دا ساير الت

صو
مح

 
تى

صنع
 

 

  -  - 4541 0 4541 7233 0 7233  جمع
 310 0 310 10520 0 10520 33947 0  زمينى سيب
 4804 0 4804 137787 0 137787 28684 0 ز   پيا

 1937 0 1937 42567 0 42567 21981 0   فرنگى  گوجه
  -  - 66,5 0 66,5 15082 0 15082  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 2263 0 2263 46065 0 46065   ت يجاسبز ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 9380 0 9380 252021 0 252021  جمع
 4556 0 4556 92863 0 92863 20381 0    خربزه
 14011 0 14011 399755 0 399755 28531 0   نه  هندوا
 146 0 146 2713 0 2713 18595 0 ر   خيا
 181,4 0 181,4 38091 0 38091 209983 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 508 0 508 9172 0 9172   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 19403 0 19403 542593 0 542593  جمع 

 11333 0 11333 337096 0 337096 29744 0    يونجه
 1551 0 1551 97972 0 97972 63175 0  شبدر 
 7096 1839 8935 481511 23968 505479 67854 13035  ى ا وفهعل  ذرت
  -  - 3055 1209 4264 158525 3742 162267   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 23035 3048 26083 1075103 27710 1102813  جمع 
  -  - 3847 0 3847 21270 0 21270   محصوالت ير  سا

  -  - 1572844518 161802 2087020 29309 2116329 كلجمع
 



 
 

 ١٤١

  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان فارسميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي سال در 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار  : واحد                                            ((                                                                       17-3جدول شماره 
   ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول عملكرد توليدميزان   سطح

 311585 77761 389346 1001317 42035 10433523214 541    گندم
 60219 50034 110253 186966 14814 201780 3105 296  جو 

 59 0 59 128 0 128 2168 0 بلند نه دا صدرى
 107 0 107 542 0 542 5069 0 بلند نه دا پرمحصول

 2923 0 2923 11071 0 11071 3788 0 متوسطمرغوب نه دا
 18187 0 18187 103667 0 103667 5700 0  ه كوتا نه دا
 1459 0 1459 12963 0 12963 8884 0پرمحصول ه كوتا نه دا
 457 0 457 2179 0 2179 4773 0   معلوم نا

وك
شلت

 
  

 

  -  - 23192 0 23192 130552 0 130552  جمع
 43984 8 43992 318111 23 318134 7233 2781   ى ا نه  دا  ذرت

الت
 غ

  
 

  -  -438980127803 566783163694556872 1693817  جمع
 1600 2029 3629 1934 1369 3303 1209 675  نخود 
 27855 368 28223 56666 665 57331 2034 1809    لوبيا

 2878 5075 7953 4221 2611 6832 1467 515    عدس
  -  - 254 0 254 696 0 696   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 
  ت 

  -  - 32587 7471 40059 63517 4645 68162  جمع 
 9539 0 9539 26598 0 26598 2788 0    پنبه

 217 0 217 165 0 165 760 0 كو تنبا و  وتونت
 9500 0 9500 399047 0 399047 42006 0  چغندرقند 

 2685 0 2685 5153 0 5153 1919 0    كلزا
  -  - 15355 92 15447 15493 89 15582    روغنى ى ها نه ساير دا

الت
صو

مح
 

 
تى

صنع
 

  
  -  - 37296 92 37388 446455 89 446544  جمع 

 8082 0 8082 254285 0 254285 31465 0   زمينى ب سي
 3566 0 3566 155842 0 155842 43703 0 ز   پيا

 20121 0 20121 985865 0 985865 48998 0   فرنگى  گوجه
  -  - 22,9 0 22,9 3455 0 3455  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 8830 0 8830 202101 0 202101   ت سبزيجا ير  سا
جا
بزي

 س
  ت 

 
  -  - 40621 0 40621 1601548 0 1601548  جمع

 2751 0 2751 65877 0 65877 23945 0    خربزه
 15139 0 15139 443929 0 443929 29324 0   نه  هندوا
 7432 0 7432 129786 0 129786 17463 0 ر   خيا
 73,5 0 73,5 11762 0 11762 160027 0  ى ا نه گلخا ر خيا
  -  - 3798 308 4106 95926 4579 100505   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 

 جا 
زى

لي
  -  - 29193 308 29502 747279 4579 751858  جمع   

 18715 0 18715 206478 0 206478 11033 0    يونجه
 851 0 851 5937 0 5937 6974 0  شبدر 
 15026 0 15026 1013587 0 1013587 67454 0   ى ا  علوفه  ذرت
  -  - 3936 0 3936 23161 0 23161   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا  نبا
وفه

عل
  ى ا 

 

  -  - 38528 0 38528 1249163 0 1249163  جمع
  -  - 553 6 559 19090 0 19090   محصوالت ير  سا

  -  - 617758135681 753438576399866187 5830185 كل جمع
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                                         توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان قزوينميزان ، برآورد سطح
 1391-92زراعي سال در 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد              ((                                                                                                      18-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 62238 107397 169635 187210 58444 245654 3008 544    گندم
 36009 8220 44230 111918 7257 119175 3108 883  جو 
 2339 0 2339 8131 0 8131 3477 0  كشلتو
 8280 0 8280 71313 0 71313 8613 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

 
 

  -  - 108866 115618 224484 378572 65702 444274  جمع
 0 1891 1891 0 693 693 0 366  نخود 
 721 0 721 1202 0 1202 1667 0    لوبيا

 0 7992 7992 0 2082 2082 0 261    عدس
  -  - 5 0 5 6 0 6   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 726 9883 10610 1208 2775 3983  جمع
 325 0 325 732 0 732 2251 0    پنبه

 2684 0 2684 105265 0 105265 39215 0  چغندرقند 
 3972 0 3972 8988 0 8988 2263 0    كلزا
  -  - 0 225 225 0 27 27  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
  -  - 6981 225 7207 114985 27 115012  جمع 

 858 0 858 14783 0 14783 17232 0  زمينى سيب
 132 0 132 3633 0 3633 27607 0 ز   پيا

 5642 0 5642 319386 0 319386 56611 0   فرنگى  گوجه
  -  - 7,9 0 7,9 1538 0 1538  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 506 0 506 18430 0 18430   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
  ت 

  -  - 7145 0 7145 357770 0 357770  جمع
 8991 0 8991 279466 0 279466 31083 0    خربزه
 1429 149 1578 58893 1989 60882 41219 13359   نه  هندوا
 1183 0 1183 25201 0 25201 21301 0 ر   خيا
 14,9 0 14,9 2984 0 2984 200268 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 165 0 165 3360 0 3360   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 11782 149 11931 369904 1989 371893  جمع 

 25394 435 25828 236895 1571 238466 9329 3613    يونجه
 1 0 1 8 0 8 7273 0  شبدر 
 21677 0 21677 1205095 0 1205095 55594 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 336 303 639 1508 447 1955   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 47407 738 48145 14435062018 1445524  جمع 
  -  - 6403 0 6403 31157 0 31157   محصوالت ير  سا

  -  - 189311 126613 315924 2697103 72511 2769614 كلجمع



 
 

 ١٤٣

                                       توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان قمميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي سال در 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                                                 ((                                                                    19-3جدول شماره 
  عملكرد توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 10187 1951 12138 28488 804 29292 2796 412    گندم
 25727 0 25727 60398 0 60398 2348 0  جو  الت

غ
 

  -  - 35915 1951 37866 88885 804 89689  جمع 
 251 0 251 164 0 164 654 0  نخود 
 93 0 93 100 0 100 1080 0    لوبيا وبا

حب
 ت 

  -  - 343 0 343 264 0 264  جمع 
 3433 0 3433 6700 0 6700 1952 0    پنبه
 2525 0 2525 4696 0 4696 1860 0    كلزا
  -  - 231 0 231 513 0 513  روغنى  ى ها نه دا ساير الت

صو
مح

 
تى

صنع
 

  -  - 6188 0 6188 11909 0 11909  جمع 
 7 0 7 82 0 82 11233 0  زمينى سيب
 39 0 39 705 0 705 18077 0 ز   پيا

 6 0 6 127 0 127 21897 0   فرنگى  گوجه
  -  - 1,6 0 1,6 500 0 500  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 516 0 516 17230 0 17230   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 570 0 570 18644 0 18644  جمع
 259 0 259 5066 0 5066 19590 0    خربزه
 134 0 134 2125 0 2125 15858 0   نه  هندوا
 1 0 1 14 0 14 15556 0 ر   خيا
 30 0 30 9000 0 9000 300000 0  ى ا نه گلخا ر ا خي
  -  - 2004 0 2004 32274 0 32274   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
 

  -  - 2427 0 2427 48479 0 48479  جمع
 8671 0 8671 68470 0 68470 7897 0    يونجه
 89 0 89 326 0 326 3671 0  شبدر 
 888 0 888 25499 0 25499 28709 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 39 0 39 1133 0 1133   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

 

  -  - 9686 0 9686 95428 0 95428  جمع
  -  - 9 0 9 93 0 93   محصوالت ير  سا

  -  - 55139 1951 57090 263702 804 264506 كلجمع



 

 

 

144

                                        هكتار محصوالت زراعي استان كردستانتوليد و عملكرد درميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن -ارهكت: واحد                                  ((                                                                                    20-3جدول شماره 
  عملكرد توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 46253 557224 603477 151515 420399 571914 3276 754    گندم
 6266 21521 27787 17133 22912 40045 2734 1065  جو 
 1682 0 1682 11687 0 11687 6948 0  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 54201 578745 632947 180335 443311 623646  جمع
 732 94265 94997 925 24933 25858 1264 265  نخود 
 323 0 323 638 0 638 1975 0    لوبيا

 97 2028 2125 89 538 627 910 266    عدس وبا
حب

  ت 

  -  - 1152 96292 97445 1651 25472 27123  جمع
 724 0 724 1605 0 1605 2218 0 كو  تنبا و  توتون

 191 0 191 12783 0 12783 67068 0  چغندرقند 
 825 0 825 1763 0 1763 2138 0    كلزا
  -  - 0 2072 2072 0 659 659  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

  -  - 1739 2072 3811 16151 659 16810  جمع  
 10777 0 10777 348285 0 348285 32318 0  زمينى سيب
 584 0 584 14017 0 14017 23985 0 ز   پيا

 623 0 623 20982 0 20982 33685 0   فرنگى  گوجه
  -  - 3,5 0 3,5 591 0 591  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 76 0 76 1127 0 1127   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 12064 0 12064 385002 0 385002  جمع
 895 2 897 26551 4 26555 29663 2111   نه  هندوا
 2429 0 2429 37478 0 37478 15432 0 ر   خيا
 7,2 0 7,2 1434 0 1434 199167 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 70 3022 3092 1038 3873 4911   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 3400 3024 6424 66501 3877 70378  جمع 

 25288 141 25429 245462 326 245788 9707 2307    يونجه
 5561 0 5561 28357 0 28357 5099 0  شبدر 
 122 0 122 6016 0 6016 49514 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 1834 0 1834 9811 0 9811   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 32805 141 32946 289646 326 289972  جمع 
  -  - 1121 1517 2638 3473 1122 4595   محصوالت ير  سا

  -  - 106482681792 788274942760 474765 1417525 كلجمع



 
 

 ١٤٥

                                    كرمان توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد               ((                                                                                                      21-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم   آبى  نام محصول 

 71825 46 71871 177015 58 177073 2465 1252    گندم
 24035 77 24112 48162 97 48259 2004 1266  جو 
 18529 0 18529 106249 0 106249 5734 0  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 114389 123 114512 331427 155 331582  جمع
 950 0 950 984 0 984 1036 0  نخود 
 157 0 157 165 0 165 1050 0    لوبيا

 1393 0 1393 1320 0 1320 948 0    عدس
  -  - 339 0 339 482 0 482   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 2839 0 2839 2951 0 2951  جمع
 1751 0 1751 3240 0 3240 1850 0    پنبه

 309 0 309 6030 0 6030 19495 0  چغندرقند 
 67 0 67 107 0 107 1595 0    كلزا
  -  - 2795 0 2795 2864 0 2864  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
  -  - 4923 0 4923 12241 0 12241  جمع 

 3921 0 3921 78871 0 78871 20115 0  زمينى سيب
 1065 0 1065 25368 0 25368 23824 0 ز   پيا

 226 0 226 5125 0 5125 22667 0   فرنگى  گوجه
  -  - 3,3 0 3,3 1707 0 1707  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 2423 0 2423 19952 0 19952   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 7638 0 7638 131023 0 131023  جمع
 116 0 116 1784 0 1784 15327 0    خربزه
 4973 0 4973 149992 0 149992 30164 0   نه  هندوا
 827 0 827 9555 0 9555 11548 0 ر   خيا
 50 0 50 12628 0 12628 252560 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 989 0 989 8857 0 8857   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

  

  -  - 6956 0 6956 182816 0 182816  جمع
 42902 0 42902 397448 0 397448 9264 0    يونجه
 3849 0 3849 171952 0 171952 44675 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 2126 0 2126 34023 0 34023   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
  -  - 48877 0 48877 603423 0 603423  جمع  ى ا 

  -  - 2053 0 2053 18212 0 18212   محصوالت ير  سا
  -  - 187674 123 187797 1282093 155 1282248  كل جمع



 

 

 

146

                                       كرمانشاه توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                                                            ((                                                        22-3جدول شماره 
 نام محصول عملكرد توليدميزان   سطح

   ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى
 87890 337037 424928272014 289914 561928 3095 860    گندم

 9616 120760 130376 23893 140846 164739 2485 1166  جو 
 12 0 12 39 0 39 3277 0    شلتوك

 38990 0 38990 232492 0 232492 5963 0   ى ا نه  دا  ذرت

الت
 غ

  
 

  -  - 136508457798594306 528437430760 959197  جمع
 133 82951 83084 148 38047 38195 1108 459  نخود 
 11 0 11 22 0 22 1949 0    لوبيا

 0 521 521 0 331 331 0 635    عدس
  -  - 4312 0 4312 4963 0 4963   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 
   ت 

  -  - 4456 83472 87928 5133 38378 43511  جمع
 7449 0 7449 318185 0 318185 42713 0  چغندرقند 

 3428 0 3428 7651 0 7651 2232 0    كلزا
  -  - 3576 68 3644 5638 151 5789    روغنى ى ها نه ساير دا الت

صو
مح

 
 

تى
صنع

 
  

 

  -  - 14454 68 14522 331474 151 331625  جمع
 123 0 123 4487 0 4487 36629 0   زمينى سيب
 788 0 788 42735 0 42735 54239 0 ز   پيا

 2016 0 2016 105626 0 105626 52404 0   فرنگى  گوجه
  -  - 13,5 0 13,5 1910 0 1910  ى ا نه  گلخات  سبزيجا

  -  - 138 0 138 2210 0 2210   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

 س
  ت 

 

  -  - 3077 0 3077 156968 0 156968  جمع
 21 0 21 805 0 805 37791 0   نه  هندوا
 1070 0 1070 24199 0 24199 22612 0 ر   خيا
 13,7 0 13,7 2329 0 2329 170000 0  ى ا نه لخاگ ر  خيا
  -  - 11 4 15 118 13 131  ليزى  جا ير محصوالت  سا

الت
صو

مح
 

 جا 
زى

لي
  -  - 1116 4 1120 27451 13 27464  جمع   

 1468 0 1468 14319 0 14319 9753 0    يونجه
 238 0 238 1223 0 1223 5143 0  شبدر 

وفه ت تا   نبا
عل

  ى ا 
 

  -  - 1706 0 1706 15542 0 15542  جمع
  -  - 364 0 364 7267 0 7267   محصوالت ير  سا

  -  - 161681 541342 703023 1072272469302 1541574  كل جمع



 
 

 ١٤٧

                         لويه و بويراحمدتوليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان كهگيميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                           ((                                                                                         23-3جدول شماره 
  عملكرد  يدتول  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 23546 64454 88000 47154 43691 90845 2003 678    گندم
 2539 42593 45132 4393 35090 39483 1730 824  جو 

 3657 0 3657 15955 0 15955 4363 0  شلتوك
 799 0 799 6158 0 6158 7712 0  ى ا نه دا ذرت

الت
غ

 
 

  -  - 30541 107046 137587 73660 78781 152441  جمع
 271 319 590 293 205 498 1082 644  نخود 
 401 0 401 998 0 998 2490 0    لوبيا

 116 3824 3940 114 2289 2403 983 599    عدس
  -  - 94 0 94 143 0 143   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 881 4143 5023 1548 2494 4042  جمع
 476 0 476 11377 0 11377 23886 0 ز   پيا

 219 0 219 5047 0 5047 23046 0   فرنگى  گوجه
  -  - 11,8 0 11,8 3783 0 3783  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 400 0 400 1752 0 1752   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 1108 0 1108 21959 0 21959  جمع
 700 0 700 31982 0 31982 45708 0   نه  هندوا
 948 0 948 31819 0 31819 33557 0 ر   خيا
 5,1 0 5,1 1313 0 1313 257451 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 50 0 50 792 0 792   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 1703 0 1703 65906 0 65906  جمع 

 1218 0 1218 6362 0 6362 5225 0    يونجه
 229 0 229 1114 0 1114 4875 0  شبدر 
 200 0 200 11412 0 11412 57032 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 80 2 82 355 0 355   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

 

  -  - 1726 2 1728 19243 0 19243  جمع
  -  - 35958 111191 147149 18231581276 263591 كلجمع
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  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان گلستانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد          ((                                                                                                          24-3جدول شماره 
  عملكرد توليد  سطح  نام محصول 

    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى
 146517185136 331653 326694276773 603467 2230 1495    گندم

 19518 48259 67777 46470 78121 124591 2381 1619  جو 
 11690 0 11690 34760 0 34760 2973 0 بلند نه دا صدرى

 29977 0 29977 134881 0 134881 4500 0 بلند نه دا  پرمحصول
 3628 0 3628 12580 0 12580 3468 0 متوسطمرغوب نه دا
 3625 0 3625 16919 0 16919 4667 0متوسطپرمحصول نه دا
 404 0 404 1207 0 1207 2991 0  ه كوتا نه دا
 240 0 240 1246 0 1246 5195 0 پرمحصول ه كوتا نه  دا
 3694 0 3694 13052 0 13052 3534 0   معلوم  نا

لتو
ش

 ك
 

 532580 53258 214646 0 214646 4030 0  جمع
 770 0 770 2697 0 2697 3502 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

 
 

  -  - 220063233394453457590507 354894 945401  جمع
 74 206 280 109 74 183 1477 361  نخود 
 1162 0 1162 900 0 900 775 0    لوبيا

 0 2365 2365 0 1229 1229 0 520    عدس
  -  - 294 1691 1984 193 1607 1800   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
  -  - 1529 4261 5790 1201 2911 4112  جمع 

 7234 2226 9460 12990 2885 15875 1796 1296    پنبه
 2122 314 2437 3393 256 3649 1599 813 كو  تنبا و   توتون
 47049 3945 50994 106831 4778 111609 2271 1211    سويا
 8842 9645 18488 20357 12166 32523 2302 1261    كلزا
  -  - 11911 9019 20930 21990 3646 25636  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

  -  - 77159 25149 102308 165562 23730 189292  جمع  
 9259 0 9259 156151 0 156151 16866 0  زمينى سيب
 829 155 984 16513 1585 18098 19922 10219 ز   پيا

 7347 1204 8550 27305318868 291921 37168 15672   فرنگى  گوجه
  -  - 1 0 1 3 0 3  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 7347 2965 10313 19081 101890 120971   ت سبزيجا ير  سا
جا
بزي

س
 ت 

 
  -  - 24782 4324 29106 464801 122342 587143  جمع

 1456 1116 2572 24103 11878 35981 16552 10648    خربزه
 2780 1928 4708 82025 13032 95057 29501 6760   نه  هندوا
 2546 0 2546 52525 0 52525 20629 0 ر   خيا
 0,5 0 0,5 130 0 130 260000 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 280 65 344 5659 241 5900   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 7063 3108 10171 164442 25151 189593  جمع 

 2403 93 2496 21163 906 22069 8806 9798    يونجه
 2182 0 2182 79104 0 79104 36261 0  شبدر 
 6368 0 6368 266318 0 266318 41823 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 10550 8544 19094 223110 56151 279261   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 21502 8637 30139 58969457057 646751  جمع 
  -  - 10142 17700 27842 17972 10683 28655   محصوالت ري  سا

  -  - 362240296574 658814 1994181596768 2590949  كل جمع



 
 

 ١٤٩

  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان گيالنميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                                                        ((                                                          25-3جدول شماره 
 نام محصول عملكرد توليدميزان   سطح

    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 188 5630 5818 267 5261 5528 1421 934    گندم
 110 2841 2951 169 3345 3514 1536 1177  جو 

 167465 0 167465 588497 0 588497 3514 0 بلند  نه دا  صدرى
 1215 0 1215 6037 0 6037 4971 0بلند  نه دا  پرمحصول

 10564 0 10564 42347 0 42347 4009 0   معلوم نا وك
شلت

 
  

 179243 0 179243 636881 0 636881 3553 0  جمع 
 59 2 60 138 2 140 2344 1448   ى ا نه  دا  ذرت

الت
 غ

  
 

  -  - 179600 8473 188073 637455 8608 646063  جمع
 0 10 10 0 6 6 0 625 نخود
 134 1242 1376 192 2924 3116 1431 2355    لوبيا

 112 2515 2627 65 1644 1709 574 653    عدس
  -  - 2 44 46 2 135 137   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 
  ت 

 

  -  - 248 3810 4059 258 4709 4967  جمع
 490 0 490 876 0 876 1786 0 كو تنبا و  توتون
 1 5 5 0 4 4 800 800  كلزا

  -  - 0 3239 3239 0 21632 21632    روغنى ى ها نه ساير دا الت
صو

مح
تى  

صنع
  

  -  - 491 3244 3735 876 21636 22512  جمع
 121 58 178 2393 803 3196 19812 13960   زمينى سيب
 58 8 66 1150 34 1184 19830 4457 ز   پيا

 3 29 32 154 265 419 48156 9172   فرنگى  گوجه
  -  - 2,6 0 2,6 390 0 390  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 110 1124 1234 597 16536 17133   ت سبزيجا ير  سا
جا
بزي

 س
  ت 

 

  -  - 295 1218 1513 4684 17637 22321  جمع
 4 117 121 56 825 881 14458 7060    خربزه
 1248 1323 2572 33344 2787 36131 26716 2106   نه  هندوا
 115 320 435 593 1204 1797 5139 3762 ر   خيا
 0,2 0 0,2 34 0 34 170000 0  ى ا نه گلخا ر خيا
  -  - 10 208 218 173 3205 3378   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 

 جا 
زى

لي
 

  -  - 1377 1969 3346 34200 8020 42220  جمع 
 21 77 98 48 877 925 2259 11391    يونجه
 2 201 203 28 3262 3290 11347 16260  شبدر 

 ت تا  نبا
وفه

عل
  ى ا 

 

  -  - 24 278 301 76 4139 4215  جمع
  -  - 17 96 113 63 373 436  محصوالت ير سا

  -  - 182051 19088 201139 677612 65123 742735 كلجمع



 

 

 

150

  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان لرستانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                                                   ((                                                                 26-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 57221 203831 261052 150441 205774 356215 2629 1010    گندم
 15946 111144 127091 36091 141995 178086 2263 1278  جو 

 3578 0 3578 13816 0 13816 3861 0  شلتوك
 7915 0 7915 40819 0 40819 5158 0  ى ا نه دا  ذرت

الت
غ

 
 

  -  - 84660 314975 399635 241166 347769 588935  جمع
 500 85570 86071 520 49272 49792 1040 576  نخود 

 15463 0 15463 25665 0 25665 1660 0   يا لوب
 15 7667 7683 17 5496 5513 1100 717    عدس

  -  - 781 0 781 1891 0 1891   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

  ت 

  -  - 16759 93238 109997 28093 54768 82861  جمع
 1 0 1 2 0 2 1667 0    پنبه

 37 0 37 94 0 94 2541 0 كو  تنبا و   توتون
 2826 0 2826 104288 0 104288 36907 0  چغندرقند 

 208 0 208 296 0 296 1423 0    سويا
 4001 690 4691 7288 457 7745 1822 662    كلزا
  -  - 21 0 21 12 0 12  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
 

  -  - 7094 690 7784 111980 457 112437  جمع
 7994 0 7994 219046 0 219046 27402 0  نىزمي سيب
 823 0 823 33460 0 33460 40676 0 ز   پيا

 3475 0 3475 108993 0 108993 31365 0   فرنگى  گوجه
  -  - 1,4 0 1,4 140 0 140  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 2720 0 2720 62534 0 62534   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 15013 0 15013 424173 0 424173  جمع
 1521 0 1521 48800 0 48800 32086 0   نه  هندوا
 11188 0 11188 234962 0 234962 21002 0 ر   خيا
 5,2 0 5,2 1030 0 1030 198077 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 1345 0 1345 38306 0 38306   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 14059 0 14059 323098 0 323098  جمع 

 14500 0 14500 122719 0 122719 8463 0    يونجه
 4134 0 4134 36289 0 36289 8778 0  شبدر 
 558 0 558 24216 0 24216 43383 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 0 3092 3092 0 826 826   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 19192 3092 22284 183224 826 184050  جمع 
  -  - 11 0 11 204 0 204  محصوالت ير سا

  -  - 156788411995 5687831311938403820 1715758 كلجمع



 
 

 ١٥١

  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان مازندرانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                                       ((                                                                             27-3جدول شماره 
 نام محصول عملكرد توليدميزان   سطح

    ديم    آبى    جمع    ديم   آبى  جمع  ديم  آبى
 3939 4454848487 12764 82900 95664 3240 1861    گندم

 873 3138732260 1008 54271 55279 1155 1729  جو 
 1752260 1752267849500 784950 4480 0 بلند  نه دا  صدرى

 33241 0 33241 249022 0 249022 7491 0 بلند  نه دا  پرمحصول
 6769 0 6769 26188 0 26188 3869 0 متوسط مرغوب  نه  دا
 225 0 225 1559 0 1559 6939 0متوسط پرمحصول  نه  دا
 949 0 949 3126 0 3126 3294 0   ه كوتا نه  دا
 2648 0 2648 12280 0 12280 4638 0 پرمحصول  ه كوتا نه  دا
 98 0 98 486 0 486 4959 0   معلوم نا

وك
شلت

 
  

 

 219156 0 219156 10776120 1077612 4917 0  جمع
 399 5 404 2476 17 2493 6199 3420   ى ا نه  دا  ذرت

الت
 غ

  
 

 -  -  22436775940 300307 1093860137187 1231047  جمع
 0 36 36 0 70 70 0 1966 نخود
 454 124 579 992 120 1112 2184 966    لوبيا

 14 1513 1527 21 757 778 1548 500    عدس
  -  - 0 795 795 0 1558 1558   ت حبوبا ير  سا ات

بوب
ح

 

  -  - 468 2468 2936 1013 2505 3518  جمع
 73 172 245 203 149 352 2783 870    پنبه

 867 85 951 1531 91 1622 1766 1075 كو  تنبا و   توتون
 62 0 62 149 0 149 2399 0  نيشكر 
 3393 4622 8015 11215 11446 22661 3305 2476    سويا
 266 23133 23398 545 41128 41673 2054 1778    كلزا

  -  - 235 237 472 272 272 544    روغنى ى ها نه ساير دا

الت
صو

مح
 

 
تى

صنع
 

  
  -  - 4895 2824833143 13915 53087 67002  جمع 

 845 263 1107 15459 2234 17693 18303 8510   زمينى سيب
 110 216 326 1164 2381 3545 10546 11042 ز   پيا

 868 374 1242 28819 6821 35640 33187 18237   فرنگى  گوجه
  -  - 756 32420 33176 10741 443405 454146   ت سبزيجا ير  سا جا

بزي
 س

  ت 
  -  - 2580 3327235851 56183 454840 511023  جمع 

 0 19 19 0 381 381 0 19948  خربزه
 727 77 804 24060 1257 25317 33113 16327   نه  هندوا
 483 513 996 17850 5298 23148 36957 10325 ر   خيا
 28 0 28 4480 0 4480 160000 0  ى ا نه گلخا ر خيا
  -  - 53 571 624 1239 3992 5231  ليزى جا  محصوالت ير سا

ت 
وال
حص

 م
 جا 

زى
لي

  
  -  - 1291 1180 2471 47629 10928 58557  جمع 

 3061 1047 4108 22123 6855 28978 7228 6547    يونجه
 215 38591 38805 10502 946637 957139 48891 24530  شبدر 
 548 396 944 24751 17044 41795 45190 43018   ى ا  علوفه  ذرت
  -  - 338 14545 14883 11172 105739 116911   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا  نبا
وفه

عل
  ى ا 

  -  - 4162 5457958740 68548 1076274 1144822  جمع 
  -  - 77 2472 2549 141 7269 7410   محصوالت ير  سا

  -  - 23783919815843599812812891742090 3023379 كلجمع



 

 

 

152

  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان مركزيميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                                           ((                                                                         28-3جدول شماره 
 نام محصول عملكرد توليدميزان   سطح

   ديم    آبى   جمع     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى
 67390 186340 253730 205996 106522 312518 3057 572    گندم

 40581 6618 47199 129848 4668 134516 3200 705  جو 
 272 0 272 1523 0 1523 5605 0   ى ا نه  دا  ذرت الت

 غ
  

  -  - 108242 192958 301200 337367 111190 448557  جمع 
 1227 5084 6310 976 1496 2472 796 294 نخود 
 10521 0 10521 21033 0 21033 1999 0    لوبيا

 155 513 668 225 72 297 1449 141    عدس
  -  - 88 0 88 145 0 145  ت حبوبا يرسا

وبا
حب

 
  ت 

 

  -  - 11990 5597 17586 22379 1568 23947  جمع
 865 0 865 2624 0 2624 3034 0    پنبه
 18 0 18 44 0 44 2514 0 كو تنبا و  توتون

 976 0 976 38252 0 38252 39213 0  چغندرقند 
 1279 0 1279 2888 0 2888 2257 0    كلزا

  -  - 183 228 411 426 300 726    روغنى ى ها نه ساير دا

الت
صو

مح
 

 
تى

صنع
 

  
  -  - 3320 228 3548 44234 300 44534  جمع 

 1849 0 1849 65881 0 65881 35638 0   زمينى سيب
 185 0 185 8456 0 8456 45659 0 ز  پيا

 425 0 425 16410 0 16410 38575 0   فرنگى  گوجه
  -  - 20,3 0 20,3 4748 0 4748  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 622 0 622 16307 0 16307   ت سبزيجا ير سا

جا
بزي

 س
  ت 

 

  -  - 3102 0 3102 111802 0 111802  جمع
 1302 0 1302 22941 0 22941 17617 0    خربزه
 539 11 549 18499 7 18506 34347 712   نه  هندوا
 51 0 51 990 0 990 19527 0 ر   خيا
 70 0 70 15401 0 15401 220014 0  ى ا نه گلخا رخيا
  -  - 3151 0 3151 69124 0 69124 ليزى جا  محصوالت ير سا

الت
صو

مح
 

 جا 
زى

لي
  

  -  - 5113 11 5123 126955 7 126962  جمع 
 28978 279 29257 237625 249 237874 8200 895    يونجه
 705 0 705 4433 0 4433 6289 0  شبدر 
 6956 0 6956 297551 0 297551 42777 0   ى ا  علوفه  ذرت
  -  - 279 0 279 1993 0 1993  ى ا علوفه  ت تا نبا ير سا

 ت تا  نبا
وفه

عل
  ى ا 

  -  - 36918 279 37196 541602 249 541851  جمع 
  -  - 230 0 230 949 0 949   محصوالتير سا

  -  - 168914 199071 367985 1185289 113314 1298603 كلجمع



 
 

 ١٥٣

 رمزگان ان هتوليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                                         ((                                                                           29-3جدول شماره 
  عملكرد توليد  سطح    ديم    آبى    جمع  ديم     آبى    جمع   ديم    آبى نام محصول 

 13713 0 13713 40144 0 40144 2928 0    گندم
 1044 0 1044 2062 0 2062 1976 0  جو 
 6704 0 6704 41757 0 41757 6229 0  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 21460 0 21460 83963 0 83963  جمع
 230 0 230 723 0 723 3142 0    پنبه

 868 0 868 3200 0 3200 3687 0 كو  تنبا و   توتون
 507 0 507 479 0 479 946 0    كلزا
  -  - 1731 0 1731 2074 0 2074  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
  -  - 3336 0 3336 6476 0 6476  جمع 

 494 0 494 16595 0 16595 33580 0  زمينى سيب
 9869 0 9869 251940 0 251940 25529 0 ز   پيا

 17224 0 17224 422193 0 422193 24512 0   فرنگى  گوجه
  -  - 78 0 78 15450 0 15450  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 12747 0 12747 302513 0 302513   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 40412 0 40412 1008690 0 1008690  جمع
 556 0 556 13244 0 13244 23811 0   ه خربز
 4454 0 4454 120908 0 120908 27145 0   نه  هندوا
 6051 0 6051 101359 0 101359 16751 0 ر   خيا
 42 0 42 9240 0 9240 220000 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 1117 0 1117 19092 0 19092   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
 

  -  - 12221 0 12221 263842 0 263842  جمع
 384 0 384 3750 0 3750 9758 0    يونجه
 208 0 208 13229 0 13229 63754 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 236 0 236 15494 0 15494   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 828 0 828 32473 0 32473  جمع 
  -  - 132 0 132 1391 0 1391   محصوالت ير  سا

  -  - 78388 0 78388 1396835 0 1396835 كلجمع



 

 

 

154

  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان همدانميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                     ((                                                                                               30-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى نام محصول 

 77791 279192 356983294271 234708 528979 3783 841    گندم
 51867 48803 100669 204770 60012 264782 3948 1230  جو 
 9910 0 9910 73096 0 73096 7376 0  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 139569327994467563 572137 294720 866857  جمع
 217 14174 14391 194 6945 7139 893 490  نخود 
 4173 0 4173 4553 0 4553 1091 0    لوبيا

 0 2344 2344 0 1194 1194 0 509    عدس
  -  - 8 0 8 37 0 37   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 4398 16518 20916 4784 8139 12923  جمع
 1774 0 1774 100340 0 100340 56574 0  چغندرقند 

 4380 0 4380 14415 0 14415 3291 0    كلزا
  -  - 1059 0 1059 2629 0 2629  روغنى  ى ها نه دا ساير الت

صو
مح

 
تى

صنع
 

 

  -  - 7213 0 7213 117384 0 117384  جمع
 21037 0 21037 910274 0 910274 43271 0  زمينى سيب
 585 0 585 2570 0 2570 4393 0 ز   پيا

 3509 0 3509 156505 0 156505 44597 0   فرنگى  گوجه
  -  - 9 0 9 2654 0 2654  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 3192 0 3192 28349 0 28349   ت جاسبزي ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 28332 0 28332 1100352 0 1100352  جمع
 72 0 72 1186 0 1186 16449 0    خربزه
 5880 256 6136 196208 829 197037 33366 3241   نه  هندوا
 6456 0 6456 139474 0 139474 21605 0 ر   خيا
 39,4 0 39,4 13782 0 13782 349797 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 3500 0 3500 7844 0 7844   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 15947 256 16203 358494 829 359323  جمع 

 56713 1943 58656 5873753748 591123 10357 1929    يونجه
 206 0 206 3304 0 3304 16008 0  شبدر 
 3048 0 3048 129164 0 129164 42381 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 4 2244 2248 6 795 801   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 59971 4187 64158 719848 4543 724391  جمع 
  -  - 1933 0 1933 4172 0 4172   محصوالت ير  سا

  -  - 257362348955606317 2877171308231 3185402 كلجمع



 
 

 ١٥٥

  توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي استان يزدميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                                                   ((                                                                 31-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع   ديم    آبى    جمع   ديم    آبى نام محصول 

 2459 0 52135 0 52135 21206 0 21206    گندم
 2898 0 11574 0 11574 3994 0 3994  جو 
 6060 0 19449 0 19449 3209 0 3209  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 83159 0 83159 28410 0 28410  جمع
 1118 163 72 1 71 71 8 63  نخود 
 1735 0 80 0 80 46 0 46    لوبيا

 1082 0 123 0 123 114 0 114    عدس
  -  - 53 0 53 25 0 25   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 328 1 327 256 8 248  جمع
 1648 0 487 0 487 296 0 296    پنبه

 4862 0 35 0 35 7 0 7 كو  تنبا و   توتون
 780 0 76 0 76 97 0 97    كلزا
  -  - 2014 0 2014 2094 0 2094  روغنى  ى ها نه دا ساير

الت
صو

مح
 

تى
صنع

 
  -  - 2612 0 2612 2494 0 2494  جمع 

 17321 0 653 0 653 38 0 38  زمينى سيب
 57253 0 27911 0 27911 488 0 488 ز   پيا

 25769 0 13879 0 13879 539 0 539   فرنگى  گوجه
 388065 0 4812 0 4812 12 0 12  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 26621 0 26621 974 0 974   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 73876 0 73876 2050 0 2050  جمع
 22233 0 15107 0 15107 680 0 680    خربزه
 24624 0 23875 0 23875 970 0 970   نه  هندوا
 18106 0 10786 0 10786 596 0 596 ر   خيا
 298996 0 343188 0 343188 1148 0 1148  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 13529 0 13529 623 0 623   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 406485 0 406485 4016 0 4016  جمع 

 12577 0 60620 0 60620 4820 0 4820    يونجه
 59023 0 18527 0 18527 314 0 314  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 76654 0 76654 1966 0 1966   ى ا علوفه  ت تا نبا ير  سا

 ت تا انب
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 155802 0 155802 7100 0 7100  جمع 
  -  - 4241 0 4241 1033 0 1033   محصوالت ير  سا

  -  - 726503 1 726502 45357 8 45350 كلجمع
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 جنوب استان كرمان توليد و عملكرد در هكتار محصوالت زراعي ميزان برآورد سطح، 
 1391-92زراعي در سال 

 )) كيلوگرم– تن –هكتار : واحد                       ((                                                                                             32-3جدول شماره 
  عملكرد  توليد  سطح     ديم    آبى    جمع   ديم    آبى    جمع   ديم    آبى نام محصول 

 42263 0 42263 79505 0 79505 1881 0    گندم
 4553 0 4553 8151 0 8151 1790 0  جو 
 19139 0 19139 105152 0 105152 5494 0  ى ا نه دا  ذرت الت

غ
 

 

  -  - 65955 0 65955 192808 0 192808  جمع
 95 0 95 92 0 92 966 0  نخود 
 731 0 731 641 0 641 877 0    لوبيا

 358 0 358 345 0 345 963 0    عدس
  -  - 221 0 221 250 0 250   ت حبوبا ير  سا

وبا
حب

 ت 
 

  -  - 1405 0 1405 1328 0 1328  جمع
 196 0 196 180 0 180 920 0 كو  تنبا و   توتون
 834 0 834 939 0 939 1126 0    كلزا
  -  - 10511 0 10511 11334 0 11334  روغنى  ى ها نه دا ساير الت

صو
مح

 
تى

صنع
 

 

  -  - 11540 0 11540 12453 0 12453  جمع
 7947 0 7947 202382 0 202382 25467 0  زمينى سيب
 3911 0 3911 195600 0 195600 50015 0 ز   پيا

 15722 0 15722 418472 0 418472 26617 0   فرنگى  گوجه
  -  - 100 0 100 13330 0 13330  ى ا نه گلخا  ت سبزيجا

  -  - 1164 0 1164 19881 0 19881   ت سبزيجا ير  سا

جا
بزي

س
 ت 

 

  -  - 28844 0 28844 849665 0 849665  جمع
 22969 0 22969 568486 0 568486 24750 0   نه  هندوا
 20357 0 20357 406188 0 406188 19953 0 ر   خيا
 1250 0 1250 275000 0 275000 220000 0  ى ا نه گلخا ر  خيا
  -  - 273 0 273 6124 0 6124   ليزى جا  محصوالت ير  سا

الت
صو

مح
 جا 

زى
لي

 
  -  - 44849 0 44849 1255797 0 1255797  جمع 

 9756 0 9756 125583 0 125583 12872 0    يونجه
 92 0 92 3722 0 3722 40633 0  شبدر 
 2 0 2 63 0 63 39189 0  ى ا علوفه  ذرت
  -  - 936 0 936 27145 0 27145   ى ا علوفه ت تا نبا ير  سا

 ت تا نبا
وفه

عل
 ى ا 

  -  - 10785 0 10785 156513 0 156513  جمع 
  -  - 681 0 681 8046 0 8046   محصوالت ير  سا

  -  - 164059 0 164059 2476610 0 2476610 كلجمع
 

 




