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 1397بهار  :در مناطق روستایی  کشاورزيبخش   مشاغل منتخب وضعیت  دستمزد 
 

 مقدمه
 هاریزي و ارزیابی پیشرفت فعالیتبرنامههاي مختلف بخش کشاورزي، ابزار اساسی وجود آمار و اطالعات بهنگام از فعالیت  

آید و در این میان اطالعات مربوط به قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي هاي انجام شده به حساب میو اقدام

باشد و حذف تاثیر هاي کشاورزي میبه منظور دستیابی به قیمت تمام شده محصوالت که ناشی از فعالیت. نقش اساسی دارد

قیمت فروش "، مرکز آمار ایران همه ساله طرحی را با عنوان...ها و هاي حمل و نقل، انبارداري، سود واسطهواملی نظیر هزینهع

آمارگیري از قیمت خرده فروشی " هم زمان با اجراي طرح  "محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور

زراعی، باغی و (قلم محصول  111دهد که نتایج آن شامل اطالعات مربوط به می انجام "ها و خدمات مصرف خانوار روستایی

نمونه در هر دوره  باشد که این اطالعات از مراجعه به آباديقلم خدمت نیروي انسانی می 7قلم خدمت ماشینی و  10، )دامی

 . آمارگیري به دست آمده است

لیل اهمیت و کاربرد اطالعات مربوط به دستمزد نیروي انسانی شاغل در در همین راستا مرکز آمار و اطالعات راهبردي به د

بخش کشاورزي در تعیین روابط بین کارگر و کارفرما و همچنین تعیین قیمت تمام شده محصوالت، نسبت به بررسی آمار و 

 .پرداخته است ،اطالعات حاصل از این طرح

 

 تعاریف و مفاهیم

 هزینه خدمات کشاورزي

دستمزد کارگران کشاورزي شامل وجه نقد بوده و در مواردي که به جاي تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده 

در این آمارگیري در هر دوره مراجعه، . گرددمیشده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه 

 .سوال شده است "ریال-روزکار"، بر حسب نفر )قلم  7( دستمزد یک روز کارگر کشاورزي

 
 شکاف جنسیتی مزد

به صورت این شاخص . آیداز نسبت مابه التفاوت دستمزد زنان و مردان به دستمزد مردان به دست می شکاف جنسیتی مزد 

 لیلد هب عقاوم بلغا رد .دوب دهاوخ رتقیمع دزمتسد یتیسنج فاکش ،باشد رتشیبهرچه این رقم  .شوددرصد، نمایش داده می

 زا شیب نانز دزمتسد انثتسا روط هب هک عقاوم یخرب رد یلو .تسا تبثم تبسن نیا ،دشابیم نانز زا شیب نادرم دزمتسد هکنیا

  .دوب دهاوخ یفنم تبسن نیا ،تسا نادرم
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 هایافته

دهد، نشان می) 1شغل 7(کشاورزي در خصوص دستمزد کارگران مشاغل منتخب  1397بررسی نتایج این طرح در بهار 

 و کمترین متوسط دستمزد روزانه به "نشاکار" کارگر ریال به 789806در میان مردان با رقم  روزانهبیشترین متوسط دستمزد 

 .ریال اختصاص داشته است 483682با رقم  "میوه چین"کارگر 

ریال تعلق داشته و کمترین دستمزد  815467با رقم  "نشاکار"همچنین در بین زنان بیشترین دستمزد روزانه به کارگر  

 . ریال، اختصاص دارد 381809با رقم   "میوه چین"کارگر مانند مردان به روزانه زنان به 

    نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده  1397با توجه به درصد تغییرات متوسط دستمزد روزانه مردان کارگر در بهار 

 "دروگر غالت" بیشترین و متوسط دستمزد روزانه کارگر "نهرکش و مرزبند"وسط دستمزد روزانه کارگر گردد که متمی

اند، این در حالی است که بیشترین تغییر در متوسط دستمزد کمترین تغییر را به ترتیب به صورت کاهشی و افزایشی، داشته

متوسط ، 1397همچنین در بهار  .بوده است "وگر غالتدر"روزانه کارگران زن مربوط به متوسط دستمزد روزانه کارگر 

، نسبت به فصل در مردان "نهرکش و مرزبند"به جز کارگر دستمزد روزانه در تمامی مشاغل منتخب کشاورزي مردان و زنان 

به  درصد نسبت 20.0، بیش از "نهرکش و مرزبند" متوسط دستمزد روزانه کارگر مرد. یافته است افزایش ،مشابه سال قبل

 .است داشتهکاهش  ،فصل مشابه سال قبل

  ، باالترین دستمزد براي مردان مربوط به کارگر1397در بهار  هاي کشوربا توجه به متوسط دستمزد در استان

در استان  "دروگر غالت"ترین دستمزد مربوط به کارگر پایینریال و  1243998در استان گیالن با دستمزد  "نشاکار" 

 . است بودهریال  308000ا دستمزد ب خراسان رضوي

وجین کار "مربوط به کارگر  ،هاي کشوردستمزد براي زنان در بین استان ترینو پایین باالترین، 1397در بهار از سوي دیگر 

  .باشدمیریال،  265861 دستمزد با گلستانریال و در استان  1026225دستمزد با  گیالندر استان به ترتیب  "و تنک کار

دروگر "به  کارگر  ،1396به مانند بهار  1397بهار دهد که بیشترین شکاف جنسیتی دستمزد در  نتایج موجود نشان می

 . اختصاص داشته است ، "نشاکار "کارگر و کمترین شکاف جنسیتی دستمزد به  "غالت

 شددیده می 1396 بهاردر  " غالتدروگر "همچنین شکاف قابل توجهی که بین متوسط دستمزد روزانه مردان و زنان کارگر 

 . پیدا کرده است کاهش ، درصد 8.0 نزدیک به ،1397 بهاردر 

 
 

 
 

                                                             
 زن باغکار، دروگر غالت، نشاکار، نهرکش و مرزبند، بیل زن زمین زراعی، بیلکار و تنککارگر میوه چین، وجین -1
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1397 بهار و 1396بهار  : متوسط دستمزد روزانه کارگران در مشاغل منتخب بخش کشاورزي در مناطق روستایی بر حسب جنس -1جدول   

 × محاسبه بی معنی است ××  .ذاتاً یا عمالً وجود ندارد. 

 . ، مرکز آمار ایران است1397بهار  -کشاورزي در مناطق روستایی کشورمبناي محاسبات از نتایج طرح قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات *

 
 

1397 بهار: باالترین و پایین ترین متوسط دستمزد روزانه مشاغل منتخب بخش کشاورزي بر حسب جنس و استان -2جدول   

 × ذاتاً یا عمالً وجود ندارد  . 
 

 در مشاغل منتخب بخش کشاورزي در مناطق روستایی *شکاف جنسیتی دستمزد -3جدول

 )درصد(  1397 بهار و 1396بهار 

1396بهار  شرح 1397بهار    
 21.1 20.9 میوه چین

 29.6 37.3 دروگر غالت

 3.2- 6.2- نشاکار

کارکار و تنکوجین  -10.9 -10.4 

 ×× ×× نهرکش و مرزبند
 ×× ×× بیل زن زمین زراعی

 ×× ×× بیل زن باغ
 ×× محاسبه بی معنی است. 
 .، مرکز آمار ایران است1397سال  -در مناطق روستایی کشور يمبناي محاسبات از نتایج طرح قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورز *
 

 

 شرح
1396بهار  1397بهار   *درصد تغییرات   

)ریال( مرد  )ریال(زن   )ریال( مرد   )ریال(زن    زن مرد 
 7.2 7.4 381809 483682 356068 450228 میوه چین

 16.1 3.3 406365 576868 350046 558213 دروگر غالت

 9.8 12.9 815467 789806 742523 699393 نشاکار

کارکار و تنکوجین  530378 588103 597611 659617 12.7 12.2 

 ×× 20.1- × 572374 × 716190 نهرکش و مرزبند

 ×× 7.9 × 582639 × 539735 بیل زن زمین زراعی

 ×× 8.3 × 571430 × 527529 بیل زن باغ

 شرح
)ریال(باالترین دستمزد  )ریال(پایین ترین دستمزد    

 زن استان مرد استان زن استان مرد استان
 273202 هرمزگان 314000 خراسان رضوي 634043 کرمانشاه 784954 آذربایجان شرقی  میوه چین

جنوبیخراسان  308000 خراسان رضوي 706250 کرمانشاه 1177333 آذربایجان شرقی  دروگر غالت  287647 
 298963 گلستان 380000 خراسان رضوي 1023944 گیالن 1243998 گیالن نشاکار
کارکار و تنکوجین  265861 گلستان 366928 گلستان 1026225 گیالن 1208997 گیالن 

 × × 343333 خراسان رضوي × × 1083021 گیالن نهرکش و مرزبند

 × × 350000 خراسان جنوبی × × 720548 آذربایجان شرقی بیل زن زمین زراعی

 × × 350000 گلستان × × 765864 گیالن بیل زن باغ
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)ریال(          1397 بهار و 1396بهار  :متوسط دستمزد روزانه کارگران در مشاغل منتخب کشاورزي در مناطق روستایی بر حسب جنس -4جدول   

 استان
 دروگر غالت میوه چین

1396بهار  1397بهار   1396بهار   1397بهار    
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 406365 576868 350046 558213 381809 483682 356068 450228 کل کشور

 × 1177333 × 990741 516667 784954 × 721921 آذربایجان شرقی
 × × × × × 566307 × 670000 آذربایجان غربی

 × × × × × × × × اردبیل

 × 568366 × 616048 455296 688315 385246 672923 اصفهان

 × 500000 × × 418803 544366 451457 485699 البرز

 650000 642762 550000 568013 562587 573553 519621 525713 ایالم

 × 498743 × 418072 493062 495227 404369 413705 بوشهر

 × 600000 × × 362536 598109 530399 574726 تهران

 × 655371 × 669355 × 680000 594138 633315 چهارمحال و بختیاري

 287647 427599 250000 343713 340065 449206 298298 369091 خراسان جنوبی

 290173 308000 320000 × 282660 314000 256124 396429 خراسان رضوي

 375858 501228 305953 443729 300353 424078 279987 418004 خراسان شمالی

 × 767450 × 622378 × 470000 × × خوزستان

 × × × × × × 587432 585000 زنجان

 450000 × 383333 × 394262 500744 365438 489835 سمنان

 × 322222 × 275000 × 357353 × 310132 سیستان و بلوچستان
 560000 592090 × 554386 400101 502180 391639 522915 فارس

 × × × × × × 556035 561667 قزوین

 × 678125 × 633939 405909 638120 × 584941 قم

 × 650511 × 552174 350263 441850 408628 563158 کردستان

 × × × × 364546 465000 346875 433784 کرمان

شاهنکرما  564371 575175 637736 634043 612048 594531 695122 706250 

احمدکهگیلویه و بویر  589933 × 600000 × 599339 × 589555 × 

 × 371642 × 332941 291182 361516 256416 327622 گلستان

 × × × × × × × × گیالن

 × × × × × × × × لرستان

 398375 451447 592800 700000 382612 481254 529642 610550 مازندران

 × × × × 411249 527762 381400 486799 مرکزي

 × 400000 300000 400000 273202 373431 290676 372664 هرمزگان

 × × × × × 600000 × × همدان 

 × 548309 × × 505455 522687 484286 487061 یزد
 × ذاتاً یا عمالً وجود ندارد    . 

 آمار ایران مرکز -1397بهار طرح قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي در مناطق روستایی کشور : ماخذ 
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)ریال(     )ادامه( 1397 بهار و 1396بهار : متوسط دستمزد روزانه کارگران در مشاغل منتخب کشاورزي در مناطق روستایی بر حسب جنس -4جدول  

 × ذاتاً یا عمالً وجود ندارد. 

 
 

 استان
 وجین کار و تنک کار نشاکار

1396بهار  1397بهار   1396بهار   1397بهار    
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 659617 597611 588103 530378 815467 789806 742523 699393 کل کشور

 543750 769716 458364 791438 523077 721875 465000 664912 آذربایجان شرقی

 547292 626527 520275 574092 × × × × آذربایجان غربی

 504042 546879 409091 460338 500000 500000 400000 400000 اردبیل

 634615 655759 498676 × × 737148 × 755888 اصفهان

 500000 500000 496342 500000 × × × × البرز

 × × × × 650000 650000 591668 592647 ایالم

 × × × × × × × × بوشهر

رانته  516122 426614 563561 337352 577105 488889 567848 358199 

 × × × 618065 796429 836182 758846 740000 چهارمحال و بختیاري

 × 375758 × 350000 × × × × خراسان جنوبی

 272729 372358 254111 322993 353487 380000 288136 × خراسان رضوي

 293295 459428 248052 366050 307817 405099 282297 413224 خراسان شمالی

 284094 × 345000 371515 × × × × خوزستان

 655370 610942 577171 558446 660201 609854 572306 550294 زنجان

 339403 417770 317505 417851 354237 429227 342021 483333 سمنان

 × × × × × × × × سیستان و بلوچستان

 446418 531730 418127 507198 512948 634253 583333 554151 فارس

 575000 607328 529630 576447 577339 610707 517464 551520 قزوین

 360833 552827 350429 523026 × × × × قم

 325758 441613 372059 520833 × 478571 × × کردستان

 × × × × × × × × کرمان

 578589 576890 501356 499078 × × × × کرمانشاه

احمدکهگیلویه و بویر  677083 650000 × × × × × × 

 265861 366928 233467 343302 298963 397520 305786 390888 گلستان

 1026225 1208997 913795 1000000 1023944 1243998 939045 1168864 گیالن

 × × 470000 470000 × × × 500000 لرستان

 642916 863714 634830 774244 783428 961336 718747 848446 مازندران

 502280 588199 × 552811 × 600000 × × مرکزي

 × × × × 347674 419504 312584 402912 هرمزگان

 640000 624151 509107 491525 × × × × همدان

 × × × × × × × × یزد
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)ریال(     )ادامه( 1397 بهار و 1396بهار  :متوسط دستمزد روزانه کارگران در مشاغل منتخب کشاورزي در مناطق روستایی بر حسب جنس -4جدول   

 × ذاتاً یا عمالً وجود ندارد. 

 

 استان
)مرد(کارگر بیل زن  )مرد(و مرزبندنهرکش   

1396بهار  1397بهار    
1396بهار  1397بهار    

 باغ زمین زراعی باغ زمین زراعی
 571430 582639 527529 539735 572374 716190 کل کشور

 629905 720548 599271 685011 677414 766223 آذربایجان شرقی

 657366 661139 614548 612769 652625 607936 آذربایجان غربی

 629587 × 550000 × 773495 657634 اردبیل

 671731 653532 634582 604063 630297 550455 اصفهان

 512428 506761 499517 479412 552632 508333 البرز

 608814 627490 546629 559344 626131 561064 ایالم

 490124 583333 482386 516129 × × بوشهر

 617594 582316 594921 549976 589192 572973 تهران

 683085 653832 631727 578333 × × چهارمحال و بختیاري

 415751 350000 362520 × × × خراسان جنوبی

 424190 404806 401995 336934 343333 342308 خراسان رضوي

 525552 506179 464607 416823 489608 469699 خراسان شمالی

 413333 517857 438095 482767 507307 464130 خوزستان

 691832 × 682415 × × × زنجان

 559581 577689 488311 521708 527479 504333 سمنان

 × 350580 × 305070 × × سیستان و بلوچستان

 548493 573023 490101 550783 454694 543666 فارس

 679744 × 627857 × 600000 600000 قزوین

 585364 × 565139 × 586231 576931 قم

 578976 517391 502128 500000 636882 635389 کردستان

 490974 × 482199 × × × کرمان

 749257 × 588670 × × × کرمانشاه

 627326 700000 600000 × × × کهگیلویه و بویر احمد

 350000 380165 300000 366478 401821 395198 گلستان

 765864 × 572758 × 1083021 919610 گیالن

 × × × × × × لرستان

 637923 694617 × 438701 905038 764879 مازندران

 702696 × 617255 × 628571 × مرکزي

 472601 487083 379449 413472 × × هرمزگان

 627759 596127 567890 542387 585714 500000 همدان

 539915 533629 529098 504962 534940 497677 یزد


