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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیهشدار قسطح 

شور صادراتی   قیمت ست.   مبهمی روند مارسهای مختلف تولید کننده در ماه گندم در ک   قیمترا دنبال نموده ا

  به دلیل بهبود شرایط  مارسپایه صادراتی گندم آمریکا پس طی کردن روندی افزایشی در دو ماه گذشته در ماه    

در مقابل، در آرژانتین، قیمت گندم به دلیل افزایش   آب و هوایی در مناطق عمده تولید کننده کاهش یافته است.

ه جنوبی  کرهای نیمل شرایط مساعد تولید در کشور   شدید تقاضا افزایش یافته است. قیمت صادراتی ذرت به دلی    

شته و به طور میانگین قیمتی کمتر از       سبی روندی با ثبات دا ست. قیمت جهانی برنج نیز به طور ن کاهش یافته ا

 قیمت مدت مشابه سال گذشته را تجربه نموده است.

در ماه مارس روند افزایشی قیمت غالت  در شرق آفریقا؛

خود را به دلیل عرضه محدود و چشم انداز نامطمئن 

ادامه داده است و به بیشترین  2017تولید در سال 

 مقدار خود رسیده است.

قیمت باالی غالت در کنار قیمت نسبتا پایین تولیدات 

ان شده و ردامی باعث وخامت رابطه مبادله برای دامد

  ه است.ددسترسی به مواد غذایی را به شدت محدود نمو

امید به تولید بسیار مناسب ذرت در ، در جنوب آفریقا

منجر به کاهش قیمت این محصول در  2017سال 

در آفریقای  منطقه شده است.های این بیشتر کشور

جنوبی که بزرگترین کشور تولید کننده ذرت در 

منطقه است قیمت ذرت سفید در ماه مارس و با ادامه 

درصد کاهش یافته  30 ،روند کاهشی دو ماه گذشته

است و در حال حاضر قیمت این محصول به نصف 

 قیمت در مدت مشابه سال گذشته تقلیل یافته است. 
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 (اسفند 10تا  بهمن 13) فوریهقیمت غالت در ماه  زایندهفافزایش 

روندی مبهم را  مارسدر ماه قیمت صاااادراتی گندم 

یاالت   . میانگین قیمت پایه گندم       طی نموده اسااات در ا

  پس از طی کردن روند افزایشاای در دو ماهمتحده آمریکا 

دالر   198 به قیمتگذشااته در ماه مارس کاهش یافته و 

سیده  ست که   به ازای هر تن ر صد   6ا قیمت  کمتر از در

همچنین قیمت گندم   .اسااتفوریه این محصااول در ماه 

شته        سال گذ شابه  سبت به مدت م صد    4در حدود  ن در

  قیمت ناشااای از افزایش این کاهشیافته اسااات. کاهش 

سال      شم انداز تولید در  ضه و بهبود چ به دلیل   2017عر

نیمه دوم فصل تولید در مناطق عمده  بارندگی مناسب در 

ست  تولید کننده بوده سته ا به د ان؛ در واقع این عوامل توان

افزایش صااااردات و کاهش ارزال دالر بر  اثر  طور کامل  

  ،اتحادیه اروپا   در  .روند افزایشااای قیمت را خننی نمایند    

شرایط مساعد آب و هوایی و کاهش تقاضا از جمله دالیل  

ین منطقه بوده اساات. در مقابل  اصاالی کاهش قیمت در ا

در حوضه دریای سیاه و همچنین کشور آرژانتین افزایش     

 تقاضا باعث افزایش قیمت گندم شده است. 

مارس به طور عمومی    المللی ذرت در ماه  قیمت بین 

میانگین قیمت پایه ذرت در ایاالت       کاهش یافته اسااات.    

عادل      کا م ک   159متحده آمری به ازای هر تن بوده  ه  دالر 

و کاهش یافته درصاااد نسااابت به ماه فوریه  3در حدود 

ثابت باقی مانده  تقریبا  2016نساابت به ماه مارس سااال 

انداز افزایش تولید در    عرضاااه و چشااامافزایش اسااات. 

کره جنوبی از جمله دالیل کاهش قیمت      های نیم کشاااور

انداز مناسااب  این محصااول اساات. همچنین وجود چشاام

شده در ایاالت متحده نیز  نسبت به تولید محصول کشت    

کاهش قیمت در این کشاااور بوده اسااات       مل دیگر   .عا

هرچند، وجود تقاضاااای پایدار کاهش قیمت را محدود          

نموده اساات. در آرژانتین، قیمت صااادراتی ذرت به دلیل  

سال      شت  و امید به افزایش تولید و  2017آغاز فصل بردا

سیدن به   شته       رر سال گذ شتر از رکورد تولید  کوردی بی

در منطقه دریای ساایاه نیز تقاضااای  کاهش یافته اساات. 

 مناسب باعث ایجاد ثبات در قیمت ذرت شده است.

( در ماه  2002-04=100شااااخی قیمت برنج فا)و    

و نساابت به ماه   رساایده 194به طور میانگین به  مارس

ست. در واقع کاهش قیمت      شته ا فوریه تغییر چندانی ندا

سب(  یته  اثر افزایش قیمت وار برنج ایندیکا  با کیفیت منا

 باساااماتی را خننی نموده اسااات. همچنین قیمت برنج    

سب( و برنج واریته ژاپونیکا تقریبا    ایندیکا  با کیفیت نامنا

ثابت باقی مانده اساات. قیمت صااادراتی برنج نیز با وجود 

کاهش ارزال پول ملی در تایلند و هند به دلیل سااارعت 

سبی ث  ست.  کم مبادالت در بازار به طور ن ابت باقی مانده ا

 باعث کاهش قیمت شاادهدولتی برنج در تایلند، عرضااه 

ست  در این کشور    به طوری که میانگین قیمت محصول  ا

ست.     385به حدود  سیده ا ضای   دالر به ازای هر تن ر تقا

بسااایار اندک برنج ایندیکا در پاکساااتان و ایاالت متحده  

ته در کشاااور         مت این واری کاهش قی عث  با کا  های   آمری

ر شاااده اسااات. در حالی که علت کاهش قیمت در  مذکو

شت برنج      منطقه آمریکای مرکزی ناشی از آغاز فصل بردا

الخصااو   های صااادر کننده این منطقه علیدر کشااور

شور         سماتی، در ک صو  برنج با ست. در خ اروگو)ه بوده ا

های  پاکسااتان قیمت به دلیل افزایش تقاضااا در کشااور  

ت متحده قیمت این در ایاال .شاارقی افزایش یافته اساات 

های شاارق دور  واریته برنج به دلیل صااادرات به کشااور 

حدودی افزایش داده          تا  ته و قیمت غالت را  یاف افزایش 

تی در  اسااات. در حالی که افزایش قیمت واریته باساااما       

برداشاات محصااول بوده  به دلیل تاخیر در فصاال ،ویتنام

 است.

.
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 دالر/تن (2017 مارس گندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -4.2 6.2 -5.6 198 ایاالت متحده
 14.2 4.8 -0.4 190.5 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  192 0.4 4.8 6.5 
 -0.3 14.1 3 191.75 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2017مارس) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -0.4 3.1 -2.6 158.78 ایاالت متحده
ه دریای سیاهحوز  170.25 0.3- 1.9 3.3 

 0.4 -10.3 -8.8 163.5 آرژانتین
 3.3 0.8 0.1 171 اوکراین

 
 ( دالر/تن2017 مارس) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -2 0.1 0.2 384.6 تایلند
 -2.4 4.1 2.1 333 ویتنام
 6.7 4.6 -0.3 344 هند

متحدهاالتیا  395 1.5- 1.7- 12.7- 
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 های داخلیقیمتهشدار در خصوص 

ذرت زرد و رس  یدب به رکورد  قیمت یافزایش  : اکوادور

 های کلیدیبازاردر جدید 

های   ماه زرد در اکوادور روند افزایشااای  قیمت ذرت  

های اصاالی  گذشااته را در ماه مارس ادامه داده و در بازار

این کشااور به بیشااترین قیمت خود رساایده اساات. روند 

قبل از آغاز فصاال برداشاات ذرت در ماه   قیمت فصاالی 

ناشاای از  اثرات عرضااه محدود محصااول با توجه آوریل، 

سال   و نااطمینانی در خصو  تولید    2016کاهش تولید 

شده   سال آتی   شدید  ست  ت شدید باران در ماه   ا . بارال 

ژانویه و فوریه باعث افزایش میزان رطوبت شده و احتمال   

اصاالی کشاات ذرت را های قارچی در مناطق بروز بیماری

ط ای شراییانیهب افزایش داده است. در این راستا دولت در 

ماه آتی بحرانی اعالم نموده و     ید ذرت را در شاااش  تول

مقابله با این     جهت منابعی را برای کمک به کشااااورزان    

شارایط اختصاا  داده اسات. برآورد نهایی در خصاو       

آساایب وارد شااده به مزارت منتشاار نشااده اساات اما در   

ورتی که محصول به شدت تحت تاثیر آفات قرار گرفته    ص 

باشااد میزان تولید ذرت برای دومین سااال پیاپی کاهش  

 خواهد یافت.

 ذرت |اکوادور

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2017 مارستا  

 2.9 ▲5.8 ماهه 3

 -0.2 ▲2.3 ماهه 12

 

 مارسدر ماه قیمت ذرت  دارادامهافزایش : اتیوپی

در ماه مارس بعد از افزایش آرام فصااالی   قیمت ذرت

درصااادی در ماه مارس مواجه  30در ماه فوریه با رشاااد 

شااده اساات. نگرانی در خصااو  میزان تولید در سااال    

خشک در فصل دوم برداشت     به دلیل بروز شرایط  2017

باعث تشدید افزایش قیمت در این کشور شده است. این     

مارس سااال   افزایش قیمت باعث شااده که قیمت در ماه

 2016درصد نسبت به ماه مارس سال     43جاری بیش از 

شد افزایش یافته  شرقی کاهش وزن و   .با در مراتع جنوب 

کیفیت الشاااه دام باعث کاهش ذخیره دام مزارت شاااده  

اساات و قیمت محصااوالت دامی به شاادت افزایش یافته   

ست. ه  سومال   ا شور  در مناطق تحت تاثیر  ی، مچنین در ک

شی     سالی قیمت  شک سال   خ ر، پنیر و تخم مرغ از جوالی 

گذشته تا ماه مارس سال جاری به طور متوسط در حدود  

درصد رشد داشته است. افزایش قیمت خرده فروشی        50

سااوخت یکی از عوامل اساااساای افزایش قیمت محصااول  

در این منطقه  بوده اساات. افزایش قیمت سااوخت و غذا  

 است.شده در ماه مارس درصدی تورم  8.5باعث افزایش 

 ذرت|اتیوپی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  

 0.2 ▲6.3 ماهه 3

 -0.3 1.4 ماهه 12

 

 متوالی قیمت لوبیا و ذرت در ماه مارسافزایش : کنیا

مت  های مورد بررسااای در       قی بازار مامی  ذرت در ت

منطقه به دلیل کاهش تولید ناشااای از بارال نامناساااب  

ود  شااادت افزایش یافته و به حد     ارس به  باران در ماه م   

رکورد قیمتی خود رساایده اساات. درحال حاضاار قیمت   

 45بین محصول ذرت نسبت به مدت مشابه سال گذشته  

بخشاای از این افزایش   .درصااد رشااد داشااته اساات 65تا 

ید       قیمت نشاااان دهنده وجود نگرانی در خصاااو  تول

به دلیل بارال نامناسب باران است.    2017نامناسب سال   

)ل ذکر شاااده      نار مساااا نه واردات از  افزایش در ک هزی

کشاااورهای اوگاندا و جمهوری متحد تانزانیا و عرضاااه          
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محدود محصاااول موجبات افزایش قیمت را فراهم آورده    

در مناطق جنوب شاارقی که به شاادت تحت تاثیر   .اساات

اند قیمت ذرت در ماه فوریه به خشاااکساااالی قرار گرفته

شدت افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته       

شی د  ست. همچنین قیمت   افزای و برابری را تجربه نموده ا

 80در حدود  2016 سااال لوبیا نیز نساابت به ماه مارس

های به منظور کاهش هزینهدرصااد افزایش یافته اساات.  

لت   اخیراً ،واردات حذف نموده و     دو یات بر واردات را  مال

  90ون بسااتهیهمچنین اعالم داشااته که فروال یک میل

به مراکز تولید    به قیمتی پایین  کیلوگرمی ذرت  تر از آرد 

شتر مراتع که      شد. در بی قیمت بازار به زودی آغاز خواهد 

تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند کیفیت و وزن الشه دام     

افت داشته و اندازه گله نیز به شدت کاهش یافته است و    

نسبت به مدت مشابه  درصد  55تا  25قیمت بز در حدود 

 سال گذشته کاهش یافته است.

 ذرت|کنیا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  

 0.0 ▲9.1 ماهه 3

 0.1 ▲3.5 ماهه 12

 

کاه        : نیجریه  با وجود  غذایی  ندب قیمت مواد  ما   شباال 

 عوامل موثر بر افزایش قیمت

شاورزی تولید داخل مانند    قیمت  صوالت ک ذرت،  مح

ارزن، سورگوم و مواد غذایی حاصل از کاساوا در ماه فوریه  

ها افزایش یافته اساات. هرچند روند رشااد  در بیشااتر بازار

سبت به ماه  شته تا حدودی کاهش یافته   قیمت ن های گذ

اسااات. کاهش اندک ارزال پول ملی و تالال دولت برای   

افزایش عرضااه دالر آمریکا از جمله عوامل محدود کننده  

یش قیمت مواد غذایی بوده اسااات. شااااخی قیمت      افزا

  رودمصاارف کننده که به منظور محاساابه تورم به کار می

در ماه فوریه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته    

درصد رشد داشته اما نسبت به ماه ژانویه با کاهش       17.8

درصد رسیده است. در واقع      18.2به  18.7درصدی از   5

تاده د     فاق اف نه اولین رقم      کاهش ات یا ر نرخ تورم ساااال

ماه گذشته بوده است که دلیل     15کاهشی ثبت شده در   

هزینه  ،عمده آن کاهش قیمت مواد غذایی اساات. هرچند

بااالی حمال و نقال، کااهش مقادار واردات و افزایش       

شور    سایه به دلیل پایین بودن نرخ  صادرات به ک های هم

ش   ارز ملی همچنان قیمت سبت به مدت م سال   ها را ن ابه 

ست.       شته ا شته باال نگاه دا شور     گذ شمالی ک در مناطق 

شدید در عملکرد    وجود درگیری نظامی باعث محدودیت 

بازار شااده اساات و قیمت محصااوالت متاثر از این عامل   

شرایط امنیت غذایی      ست و باعث وخامت  افزایش یافته ا

ست    شده ا به منظور افزایش تولید ملی و . در این منطقه 

مت    لت صاااادرات ذرت را در     کاهش قی غذایی دو مواد 

های  ممنوت اعالم کرده و مجموعه حمایت 2016سپتامبر 

هاده    کارایی   مالی و ن ای و همچنین تالال برای بهبود 

 شبکه توزیع مواد غذایی را در دستور کار قرار داده است.

 مواد غذایی اساسی |نیجریه

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 فوریهتا  

 2.4 ▲7.6 ماهه 3

 -0.2 ▲4.6 ماهه 12
 

 

سورگوم با وجود روند  : سومالی  باال بودب قیمت ذرت و 

 مارسکاهشی در ماه 

در بسااایاری از قیمت ذرت و ساااورگوم تولید داخل 

های غذایی و به دلیل عرضه کمک در این کشور  های بازار

مارس کاهش  ه برای دومین ماه متوالی در ماه بهبود عرض 

ست. برخالف کاهش قیمت در   اخیر، قیمت  دو ماه یافته ا

در اواخر سااال  پس از افزایش شاادید غالت دانه درشاات 



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     5 
 

گذشته به دلیل بروز خشکسالی و کاهش تولید غالت در     

همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته        2016سال  

 2016اسااات. میزان تولید در ساااال دو برابر  ازبیشاااتر 

 1988ید از زمان آغاز بحران در سااال کمترین مقدار تول

سال        45بوده و در حدود  سبت به میانگین پنج  صد ن در

ته گ  کمتر اسااات. در مراتع این کشاااور نیز بروز   ذشااا

شده          شدید باعث کاهش منابع آب و علوفه  سالی  شک خ

شه تاثیر      ست که این عوامل به نوبه خود بر روی وزن ال ا

ای اخیر به هقیمت محصوالت دامی در ماه گذاشته است.   

صو         ست این کاهش قیمت به خ شدت کاهش یافته ا

شمگیرتر بوده  ست،  در مناطق جنوبی و در ماه مارس چ  ا

شابه        سبت به ماه م صوالت ن به طوری که قیمت این مح

 درصااد کاهش یافته اساات 70سااال گذشااته در حدود 

کاهش قیمت محصاااوالت دامی و افزایش قیمت غالت      

ست که رابطه مبادله برا    شده ا صوالت دامی   باعث  ی مح

به شاادت رو به وخامت رود به طوری  هماه گذشاات 12در 

 123ه متوسااط از نکه ذرت مصاارفی برای تغذیه بز با ج

  مارسکیلوگرم در  28به حدود  2016 مارسکیلوگرم در 

. خشکسالی شدید در این کشور باعث       کاهش یابد 2017

قیمت  درصاادی  80کاهش شاادید تولید شاایر و افزایش 

صول لبنی   شته         این مح سال گذ شابه  سبت به مدت م ن

 شده است.

 

 غالت دانه درشت |سومالی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  
 3.7 5.7 ماهه 3

 -0.2 ▲2.3 ماهه 12

 

قیمت مواد غذایی در ماه  بیشتر  افزایش : سوداب جنوبی 

 مارس

روند ، مارسدر ماه  ،جوباقیمت ذرت و ساااورگوم در 

ست. هرچند، این افزایش در      شی خود را ادامه داده ا افزای

ماه مارس با سااارعت کمتری نسااابت به ماه فوریه اتفاق  

  قیمت سوخت و هزینه حمل و نقل تا افتاده است. کاهش

سی به محصول و کاهش ارزال       ستر حدودی اثر کمبود د

مت محصاااوالت     پول ملی را جبران نموده و افزایش قی

شاورزی را تا  سایر     ک ست. قیمت  حدودی محدود کرده ا

ساسی مانند آرد گندم، کساوا و بادام زمینی      مواد غذایی ا

ست. در مناطق مرکزی و     شابه را طی کرده ا نیز روندی م

شی خود را،         سورگوم روند افزای شور قیمت  شمالی این ک

سال گذشته آغاز شده بود، ادامه داده        که در ماه دسامبر 

درصد را تجربه   29تا  8ی بین است و در ماه مارس رشد  

نموده اساات. قیمت اساامی مواد غذایی به دلیل ناامنی،   

عرضاااه محدود و کاهش ارزال پول ملی نسااابت به ماه     

مارس ساااال گذشاااته بین دو تا پنج برابر افزایش یافته        

های زندگی در دومین هفته از ماه ماس سال   هزینهاست.  

گی در ماه  برابر بیشاااتر از هزینه زند   3در حدود   2017

سال   سبت به ماه ما   2016مارس  ست و ن سال   ربوده ا س 

 برابر افزایش یافته است. 15در حدود  2014

 مواد غذایی اساسی |سودان جنوبی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  

 11.4 ▲-5.7 ماهه 3

 1.8 -2.5 ماهه 12

 

شابه     سریالنکا:   سبت به مدت م باال بودب قیمت برنج ن

 شدید قیمت ماه مارسکاهش سال گذشته با وجود 

آغاز فصل برداشت   به دلیل  مارسدر ماه قیمت برنج 

به شدت کاهش یافته است. همچنین افزایش   2017سال 

واردات محصااول برنج به دلیل تمدید مهلت اسااتفاده از  

های مالیاتی در نظر گرفته شاااده توساااط وزارت  معافیت

تا   کاهش         31دارایی برای واردات برنج  عث  با ماه می 

به عالوه سیاست دولت که شامل     شده است.    برنجقیمت 
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  باشد تا حدودی افزایشحداکنر قیمت برنج نیز می تعیین

ست. با وجود تدابیر در نظر   قیمت برنج را محدود نموده ا

گرفته شااده قیمت برنج به دلیل کاهش برداشاات فصاال 

همچنین وقوت بروز شرایط خشکی و    ناشی از دوم کشت  

درصد بیشتر از    20در حدود  2016در ماه سپتامبر  سیل  

شته     سال گذ شابه  ست.  مدت م سطح    ا همچنین کاهش 

کشت به دلیل بارال نامناسب باران و کاهش دسترسی  زیر

به منابع آب به منظور آبیاری گیاه از آغاز فصاال کشاات   

آغاز شده و همچنان ادامه دارد تا   2016دوم که در اکتبر 

 حدودی در افزایش قیمت محصول اثرگذار بوده است.

 برنج|سریالنکا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  
 -1.1 -5.4 ماهه 3

 -0.1 ▲0.7 ماهه 12

 

افزایش قیمت ذرت و رس  یدب به رکورد جدید      : اوگاندا  

 قیمتی

ماه های تحت بررساای در در تمامی بازارذرت قیمت 

مارس به شااادت افزایش یافته و به باالترین مقدار خود         

 رسیده است. وجود روند فصلی و بروز نگرانی در خصو     

برداشاات محصااول به دلیل بروز فصاال خشااکی و حمله   

 11بینی کاهش منطقه تحت کشاات و پیش 20آفات در 

درصدی تولید باعث تشدید افزایش قیمت محصول ذرت     

و وجود  2016شااده اساات. کاهش تولید غالت در سااال 

های همسااایه از جمله کنیا و تقاضااای پایدار در کشااور 

موثر بوده به  ر افزایش شااادید قیمت   ساااودان جنوبی د

طوری که قیمت محصااول نساابت به مدت مشااابه سااال  

گذشااته دو برابر افزایش یافته اساات. در پایتخت کشااور،  

ساوا و   کامپاال، قیمت مواد غذایی عمده نظیر لوبیا، آرد کا

ست اما نرخ      سایر محصوالت در ماه مارس افزایش یافته ا

 رشد قیمت نسبت به رشد قیمت ذرت کمتر بوده است.

 ذرت |وگانداا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  
 0.3 3.8 ماهه 3

 0.0 ▲4.8 ماهه 12

 

دار قیمت ذرت در ادامهافزایش : انزانیاه تجمهوری متحد

 ماه مارس

بازار   در ماه  ذرت قیمت   های تحت   مارس در تمامی 

باالترین قیمت خود   افزایش یافته اسااات و به    بررسااای 

ست. کاهش تولید در    شرقی   رسیده ا شمالی و   هبمناطق 

دلیل بروز خشاااکساااالی از جمله عوامل افزایش قیمت       

محصول ذرت در این کشور بوده است. افزایش نگرانی در     

سال       صل کشت اول  به  2017خصو  میزان تولید در ف

دلیل خشاااکساااالی باعث شاااده که روند افزایش قیمت  

شود. د    شدید  شور بارال باران کافی   ت ر مناطق مرکزی ک

نبوده و نتوانساااته اسااات کاهش رطوبت خاک را جبران 

در مناطق ساااینجیدا و دودوما بروز خشاااکی در      نماید.   

شد    صل ر ست. با   ،ابتدای ف گیاه را با تنش مواجه نموده ا

سالی در مناطق مختلف و پیش    شک نی  بیتوجه به بروز خ

مت محصاااوالت   کاهش تولید دولت به منظور کاهش قی     

صادرات محصوالتی نظیر ذرت، لوبیا و برنج را      شاورزی  ک

 محدود نموده است.

 ذرت|تانزانیا هجمهوری متحد

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 مارستا  

 1.9 ▲13.5 ماهه 3

 0.4 2.9 ماهه 12
 


