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  پيشگفتار

  

. باشـد  پايه مـي  هاي صنعتي نسبت به سال هاي صنعتي بيانگر تغييرات قيمت محصوالت گاوداري شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

هاي اقتصادي و ارزيـابي عملكـرد بخـش كشـاورزي مـورد       ها و نماگرهاي اقتصادي است كه در تجزيه و تحليل اين شاخص يكي از انواع شاخص

 هـاي  تـرين زيـر بخـش    عنـوان يكـي از مهـم    هاي صنعتي به ترين كاربرد آن تعديل ارزش توليد محصوالت گاوداري گيرد و عمده استفاده قرار مي

  .باشد توليدي بخش كشاورزي مي

در دسـتور   1381را از سـال  » هاي صنعتي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري«مركز آمار ايران بنا به وظيفه قانوني خود تهيه 

  .يابد انتشار مي 1387صورت فصلي از سال  كار خود قرار داده كه نتايج آن به

» هاي صـنعتي  شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري«عاريف و مفاهيم آن، اطالعات اين نشريه پس از بازگويي مشخصات طرح و ت

بـه ازاي  ) ISIC(هـاي اقتصـادي    المللي رشته فعاليـت  بندي بين بر مبناي طبقه 1390، براساس سال پايه 1390لغايت  1381هاي  را براي سال

  .دهد ، نشان مي)CPC(للي الم صورت كد بين هاي صنعتي در هر فعاليت به محصوالت گاوداري

  .گيرد ريزان، محققان و پژوهشگران قرار  اميد است اطالعات و آمار ارائه شده از طريق اين نشريه مورد استفاده مسئوالن، برنامه

انـد،   ش كـرده ها كه در اجراي اين طرح صـميمانه تـال   ريزي استانداري داند از تمامي همكاران حوزه معاونت برنامه مركز آمار ايران الزم مي

  .تشكر نمايد

  

 مركز آمار ايران                                                                                                                                                     
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  مقدمه

  

فعاليـت  در جـا كـه    از آن. اي برخوردار اسـت  خش كشاورزي، فعاليت گاوداري به شيوه صنعتي به منظور توليد شير و گوشت از اهميت ويژهدر ب 

 ها نيـز از نظـر توليـد    هايي وجود دارد به عالوه اكثر اين دام پرورش انواع دام به شيوه سنتي با توجه به وسعت و ظرفيت مراتع كشور، محدوديت

با اين وجود اين . ي در صحنه اقتصاد كشور گرفته استتر بيشهاي اخير، شتاب  هاي صنعتي در سال توسعه فعاليت ،زدهي چنداني ندارندشير با

      اي از قبيـل كمبـود مـواد اوليـه موردنيـاز،       فعاليت نيز مانند هر فعاليت اقتصادي ديگر در روند رشد و توسـعه بـا مشـكالت و عوامـل بازدارنـده     

هاي صـحيح   نيازمند اعمال سياستاين مشكالت  آمدن بر فائق. است شدهرو  ه ب رو... هاي دام، آلودگي محيط زيست و  ها، بيماري ن قيمتنوسا

  .باشد هاي اقتصادي توسط دولت مي هاي مدون و هماهنگ با ساير بخش و اجراي برنامه

 ،ريـزان  و ارائه آمار و اطالعات الزم براي برنامههاي قيمت  انتشار شاخص قانوني خويش مبني بر تهيه ومركز آمار ايران در راستاي وظيفه 

هاي صنعتي را به منظـور تهيـه و انتشـار شـاخص قيمـت       ، اجراي طرح آمارگيري از قيمت محصوالت گاوداريقاتييهاي اجرايي و تحق دستگاه

  .توليدكننده بخش مذكور در زمره اهداف اصلي خود قرار داده است
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  طرحشخصات م

  

  

  ضرورت اجراي طرح

اين طـرح كـه    در. گيرد آوري آمارهاي قيمت صورت مي هاي قيمت است كه با جمع انتشار شاخص يكي از وظايف قانوني مركز آمارايران تهـيه و

عمـده  قيمـت محصـوالت   نمونه صنعتي  هاي با مراجعه به گاوداري ،رود شمار مي طرح مكمل آمارگيري از قيمت توليدكننده بخش كشاورزي به

هاي ملي بـه   برآورد حساب ها در هاي قيمت، نقش مهم آن سايرشاخص ترين كاربرد اين شاخص و عمده. شود ها پرسش مي آن توسط توليد شده

  .هاي اقتصادي است برنامهعملكرد ارزيابي  قيمت ثابت و

  

  اهداف كلي

صورت سـاالنه و فصـلي در كـل     هاي صنعتي محاسبه شاخص قيمت توليدكننده به گاوداريگيري از محصوالت  هدف كلي از اجراي طرح قيمت

  .باشد تفكيك استان مي كشور و به

  

  اهداف تفصيلي

  صورت فصلي و ساالنه هاي صنعتي به محاسبه شاخص كل محصوالت گاوداري -1

  هاي صنعتي تهيه سري زماني مربوط به اعداد شاخص كل گاوداري -3

  هاي صنعتي زماني مربوط به درصد تغييرات شاخص كل گاوداريتهيه سري  -4
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  روش آماري

  هاي صنعتي  گيري است كه از چارچوب سرشماري عمومي گاوداري صورت نمونه هاي صنعتي به طرح آمارگيري از گاوداري در روش آماري

  .دست آمده است هب 1389سال 

  

  چارچوب آمارگيري

اسـاس   سـطح كشـور كـه بـر     هـاي صـنعتي فعـال در    گـاوداري  تمـامي هاي صنعتي عبارت است از  اوداريجامعه آماري درطرح آمارگيري از گ

  . دست آمده است هب 1389هاي صنعتي سال  سرشماري عمومي گاوداري

  

  زمان آماري 

  .از روز اول هر فصل تا روز آخر همان فصل موردنظر استزمان آماري اين طرح 

  

  زمان آمارگيري 

اين طرح درفصول بهار، تابستان و پاييز بيست و پنجم آخرين ماه هر فصل  تا دهم اولين ماه فصل بعـد اسـت كـه اطالعـات      زمان آمارگيري در

  . ماه سال بعد مي باشد و زمان آمارگيري فصل زمستان در فروردين شود آوري مي مربوط به همان فصل طي اين دوره جمع

  

  روش آمارگيري

  .باشد تكميل پرسشنامه مي مستقيم به واحدهاي نمونه وروش آمارگيري اين طرح مراجعه 

  

  واحد آماري

  .فصل موردنظر فعاليت داشته است اين طرح يك گاوداري صنعتي است كه در واحد آماري در

  

  پوشش جغرافيايي

  .باشد استان مي 31پوشش جغرافيايي اين طرح كل كشور و

 
  نتايج سطح انتشار

  .كل كشور قابل انتشار است سطح استان و ين طرح درنتايج حاصل از استخراج اطالعات ا

  

  حجم كار

اطالعـات مربوطـه گـردآوري     هـا مراجعـه و   فصول سال بـه آن تمامي  كل كشور است كه در گاوداري در 783هاي گاوداري صنعتي  تعداد نمونه

  .شود مي

  

  پوشش موضوعي

ويـرايش سـوم   (هـاي اقتصـادي    المللي رشته فعاليـت  بندي بين ي طبقهمبنا اين طرح بر هاي صنعتي در هاي محصوالت گاوداري پوشش فعاليت

ISIC (1 2المللي  صورت كد بين فعاليت به هر هاي صنعتي در همچنين محصوالت گاوداري. باشد مي(CPC) اند بندي شده طبقه .  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١)International Standard Industrial Classification of all Economic Activites 
٢)Central Product Classification 
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  هاي صنعتي فرمول محاسبه شاخص كل قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

  :شود ت توليدكننده از فرمول السپيرز استفاده ميبراي محاسبه شاخص قيم
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k :انديس شمارنده محصول  

n :انديس شمارنده دوره زماني  

m :تعداد محصول در فعاليت صنعتي  

  :فرمول تعديل شده السپيرز كه از آن در محاسبات استفاده خواهد شد عبارت است از
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I :شاخص كل قيمت توليدكننده  

nkP : قيمت محصولKام در فصل جاري  

kP0 : قيمت محصولK دوره پايه(ام در سال پايه(  

( )knP   ام در فصل قبلKقيمت محصول : −1

kq0 : مقدار توليد محصولK دوره پايه(ام در سال پايه(  

kk qP   ام در سال پايه يا ضريب اهميت محصولKارزش توليد محصول : 00

( ) kkn qP   )n-1(در فصل  امK ارزش توليد محصول: −01
  

  :باشد صورت زير مي به nام در دوره Kقيمت نسبي محصول 
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∑
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1
  )ايهدوره پ(مجموع ارزش محصوالت به قيمت سال پايه : 00

  :براي محاسبه شاخص قيمت يك محصول در هر فصل بر اساس فرمول السپيرز خواهيم داشت
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  تعاريف و مفاهيم
  

  هاي صنعتي  گاوداري

        است كه در آن، فعاليت پـرورش گـاو و گوسـاله از نظـر محـل و نحـوه نگهـداري، روش تغذيـه و بهداشـت دام           »توليدي دامپروري«يك واحد 

  .دگير و با رعايت اصول و موازين نوين و ويژه انجام مي) مهطبق برنا(

  

  گاوداري صنعتي توليد شير

شود و براي دوشيدن گاو قاعدتاً از دستگاه شـيردوش اسـتفاده    است كه در آن گاو به منظور توليد شير پرورش داده مي» گاوداري صنعتي«يك 

  .شوند ر نيز نگهداري و پروار ميهاي ن ها به طور معمول گوساله در اين گاوداري .شود مي

  

  پرواريگاوداري صنعتي 

   .شوند صرفاً به منظور توليد گوشت پرورش داده مي يا گاو آن گوساله و يك گاوداري صنعتي است كه در

  

  تليسهگاو ماده 

  .شود قبل از اولين زايمان تليسه گفته مي تر بيشماهه و  12ماده  در اين طرح، به گاو

  

  شيري مادهگاو 

موقتـاً از  بـودن  هايي كه بـه علـت آبسـتن     اين دام بر بنا. داده است طي سال شير شود و نگهداي مي مقصود دامي است كه به منظور توليد شير

 شـوند و  كشتار نگهداري مـي  به منظور پرواربندي و دهند و هايي كه به علل ديگر شير نمي ولي داممحسوب شده دام شيرده  ،اند شيردهي افتاده

  .شوند شيرده منظور مي اند غير ماه گذشته آبستن نشده 12 دريا 

  

   گاو نر داشتي

در گاوداري صـنعتي توليـد شـير    گيري و يا تهيه اسپرم  است كه براي جفت تر بيشماهه و  12گاو نر ) توليدكننده شير(منظور از گاو نر داشتي 

  .شود نگهداري مي

  

  زير چهارماه گوساله نر

وزن ايـن  . رسـند  شوند و به صورت راسي به فـروش مـي   ماهگي به منظور پرواربندي از مادر جدا مي سه تا چهار ست كه درهايي ا منظور گوساله

  .گيري از اين قلم حتما دامنه وزني رعايت شود سعي شود در قيمت. باشد كيلوگرم مي 110-120ها بين  گوساله

  

  قيمت فروش

آمارگيري بسـته بـه مـورد     فصل آمارگيري به واحد درعملي فروش قيمت آخرين است از هاي صنعتي عبارت  قيمت فروش محصوالت گاوداري

    .)مترمكعب -كيلوگرم –رأس(

  

  مقدار فروش 

طول فصل آمارگيري به واحـد آمـارگيري    هاي صنعتي در اين طرح عبارت است از كل مقدار به فروش رفته محصوالت گاوداري مقدار فروش در

  ). مترمكعب -وگرمكيل –رأس(بسته به مورد 
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  اقالم مشمول شاخص قيمت

  

  
 باشـد و  مـي  0123رقمـي   داراي كـد چهـار   (ISIC)بنـدي   اسـاس طبقـه   هاي صنعتي بـر  طرح شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

  .اند رقمي مشخص شده 6با كدهاي   (CPC)بندي اساس طبقه گيري اين طرح نيز بر محصوالت مورد قيمت

  عنوان  زير طبقه  طبقه  گروه

بندي  طبقه

  ها فعاليت

Rev 3.1 

  نظام هماهنگ

HS 

بندي  طبقه

المللي  بازرگاني بين

SITC 

بندي محوري  طبقه

  CPCمحصوالت

        ۰۲۱۱۱۱۰۲۱۱۱۱۰۲۱۱۱۱۰۲۱۱۱۱        ۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱////۱۱۱۱        ۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲        ۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۳۳۳۳  گاو ماده تليسه        ۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱        ۰۲۱۱۰۲۱۱۰۲۱۱۰۲۱۱        ۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱

        ۰۲۱۱۱۲۰۲۱۱۱۲۰۲۱۱۱۲۰۲۱۱۱۲        ۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱////۱۱۱۱        ۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲ ۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳  گاو ماده شيري        ۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱                

        ۰۲۱۱۱۳۰۲۱۱۱۳۰۲۱۱۱۳۰۲۱۱۱۳        ۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱////۱۱۱۱        ۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲۰۲۰۲۰۲ ۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳  گاو نرداشتي         ۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱                

        ۰۲۱۱۱۴۰۲۱۱۱۴۰۲۱۱۱۴۰۲۱۱۱۴        ۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱////۱۱۱۱        ۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲ ۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳  گوساله پرواري        ۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱                

        ۰۲۱۱۱۵۰۲۱۱۱۵۰۲۱۱۱۵۰۲۱۱۱۵        ۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱////۱۱۱۱        ۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲ ۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳  گاو پرواري        ۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱                

        ۰۲۱۱۲۱۰۲۱۱۲۱۰۲۱۱۲۱۰۲۱۱۲۱        ۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱////۱۱۱۱        ۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲ ۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳  گوساله نرزيرچهارماه        ۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱                

        ۰۲۹۱۰۱۰۲۹۱۰۱۰۲۹۱۰۱۰۲۹۱۰۱        ))))    ۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲////۱۲۱۲۱۲۱۲((((        ))))۰۴۰۱۰۴۰۱۰۴۰۱۰۴۰۱////۲۰۲۰۲۰۲۰(((( ۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳  شير        ۰۲۹۱۰۰۲۹۱۰۰۲۹۱۰۰۲۹۱۰        ۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹۱        ۰۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲۹

        ۰۲۹۱۲۰۰۲۹۱۲۰۰۲۹۱۲۰۰۲۹۱۲۰        ۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۰۵۱۱۰۵۱۱۰۵۱۱۰۵۱۱////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۰۱۲۹۰۱۲۹۰۱۲۹۰۱۲۹  كود        ۰۲۹۱۲۰۲۹۱۲۰۲۹۱۲۰۲۹۱۲        ۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹۱۰۲۹۱        
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  ها خالصه يافته

  

  هاي صنعتي كشور درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

  1390سال 

  

  هاي زماني دوره

  درصد افزايش نسبت به

  فصل مشابه سال قبل  فصل قبل

        ۷۷۷۷////۹۹۹۹۹۹۹۹        - - - - ۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳    .................................................................................................................................  بهار

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۸۸۸۸////۴۳۴۳۴۳۴۳    ..........................................................................................................................  تابستان

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹۹۹۹۹    ...............................................................................................................................  پاييز

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵    ..........................................................................................................................  زمستان

  

  

  

  نسبت به سال قبل 1390ص سال درصد افزايش شاخ

  درصد ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷

  

  

  نسبت به سال قبل 1389درصد افزايش شاخص سال 

  درصد ۸۸۸۸////۹۱۹۱۹۱۹۱
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  هاي صنعتي كشور  بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

  

  1390شاخص كل در سال

درصد افزايش يافته است و به عدد  70/19نسبت به سال قبل  1390ل هاي صنعتي كشور در سا شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

  .رسيده است 100

، پـاييز  43/8طـوري كـه در تابسـتان     بـه . بوده اسـت داراي روند افزايشي  1390سال تابستان، پاييز و زمستان هاي  شاخص كل طي فصل

  .درصد افزايش داشته است 15/11و زمستان  99/10

كود و شير به ترتيب بـا  ترين ميزان افزايش مربوط به  تمامي اقالم مورد بررسي افزايش يافته است، كه بيششاخص قيمت  1390در سال 

  .باشد مي درصد 25/25و  44/25

  .باشد درصد مربوط مي 35/26در خراسان شمالي با ترين افزايش در شاخص كل استان  بيش
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 1390 -هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري  22
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   هاي آماري جدول
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   90و 89 ،88هاي  رات شاخص در سالييصنعتي كشور و تغ هاي اريگاودشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  - 1

  شرح
ضريب 

  اهميت

88  89  90  

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به 

  سال قبل

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به 

  سال قبل

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به 

  سال قبل

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۲۲۲////۶۹۶۹۶۹۶۹    ....................................  رباردا ريغ سهيگاو تل

        ۶۶۶۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۸۶۸۶۸۶۸    ......................................................  يريگاو ش

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۹۹۹۹////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۱۱۱۱////۴۷۴۷۴۷۴۷    ..................................................  ينرداشت گاو

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۸۸۸۸////۵۸۵۸۵۸۵۸    ..............................................  يگوساله پروار

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۳۳۳۳۷۷۷۷        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۵۳۵۳۵۳۵    .........................  وا زده اي يريش يگاو حذف

        ××××        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ××××            ××××            ××××        ××××                        ۲۲۲۲////۰۸۰۸۰۸۰۸    ...............................  چهار ماه ريگوساله نر ز

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        - - - - ۰۰۰۰////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۴۴۴۴////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۶۶۶۶۶۶۶۶    .................................................................  ريش

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۱۱۱۱////۵۰۵۰۵۰۵۰    ..................................................................  كود
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    90و  89شاخص در فصل بهار و تغييرات  90صنعتي كشور در فصل بهار  هاي گاوداري شاخص قيمت توليدكننده محصوالت -2

           100=1390  

  ضريب اهميت  شرح
شاخص بهار 

90  

 90درصد تغيير شاخص بهار 

  نسبت به 

 89درصد تغيير شاخص بهار 

  نسبت به 

  فصل قبل
  فصل مشابه 

  سال قبل
  فصل قبل

  فصل مشابه 

  سال قبل

        ۹۹۹۹////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۰۰۰۰////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۷۷۷۷////۹۹۹۹۹۹۹۹        - - - - ۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۴۴۴۴////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۷۷۷۷////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۰۰۰۰////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۲۲۲۲////۶۹۶۹۶۹۶۹    ....................................  باردار ريغ سهيگاو تل

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۲۲۲۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۹۹۹۹////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۳۳۳۳////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۸۶۸۶۸۶۸    ......................................................  يريگاو ش

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۲۲۲۲////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۹۹۹۹////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۲۲۲۲////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۱۱۱۱////۴۷۴۷۴۷۴۷    ..................................................  ينرداشت گاو

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۴۴۴۴////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۱۱۱۱////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۸۸۸۸////۵۸۵۸۵۸۵۸    ..............................................  يگوساله پروار

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۴۴۴۴////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۱۱۱////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۵۳۵۳۵۳۵    .........................  وا زده اي يريش يگاو حذف

        ××××                ××××                ××××                ××××                ۹۶۹۶۹۶۹۶////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۲۲۲۲////۰۸۰۸۰۸۰۸    ...............................  هار ماهچ ريگوساله نر ز

        - - - - ۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵        - - - - ۲۲۲۲////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۴۴۴۴////۵۵۵۵۵۵۵۵        - - - - ۰۰۰۰////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۶۶۶۶۶۶۶۶    .................................................................  ريش

        ۷۷۷۷////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۲۲۲۲////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۷۷۷۷////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۱۱۱۱////۵۰۵۰۵۰۵۰    ..................................................................  كود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 29  1390 -هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

 

 تابسـتان و تغييرات شاخص در فصـل   90 تابستانصنعتي كشور در فصل  هاي گاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  -3

  1390=100            90و  89

  ضريب اهميت  شرح
شاخص 

  90تابستان 

 90درصد تغيير شاخص تابستان 

  نسبت به 

 89درصد تغيير شاخص تابستان 

  نسبت به 

  فصل قبل
  فصل مشابه 

  سال قبل
  فصل قبل

  فصل مشابه 

  سال قبل

        ۸۸۸۸////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۸۸۸۸////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۳۱۳۱۳۱۳        - - - - ۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۴۴۴۴////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۲۲۲۲////۶۹۶۹۶۹۶۹    ....................................  باردار ريغ سهيگاو تل

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۳۳۳۳////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۶۶۶۶////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۸۶۸۶۸۶۸    ......................................................  يريگاو ش

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۲۲۲////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۹۹۹۹////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۲۲۲۲////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۱۱۱////۴۷۴۷۴۷۴۷    ..................................................  ينرداشت گاو

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۵۵۵۵////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۴۴۴۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۸۸۸۸////۵۸۵۸۵۸۵۸    ..............................................  يگوساله پروار

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۷۷۷۷////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۹۹۹۹////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۴۴۴۴////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۵۳۵۳۵۳۵    .........................  وا زده اي يريش يگاو حذف

        ----××××                ××××                ××××                ۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۲۲۲۲////۰۸۰۸۰۸۰۸    ...............................  چهار ماه ريگوساله نر ز

        - - - - ۱۱۱۱////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۱۱۱۱////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۶۶۶۶۶۶۶۶    .................................................................  ريش

        ۷۷۷۷////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۱۱۱////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۶۶۶۶////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۱۱۱۱////۵۰۵۰۵۰۵۰    ..................................................................  كود



 1390 -هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري  30

 

90و  89 پـاييز و تغييرات شاخص در فصل  90 پاييزصنعتي كشور در فصل  هاي گاوداري شاخص قيمت توليدكننده محصوالت -4

             100=1390  

  ضريب اهميت  شرح
 پاييزشاخص 

90  

 90 پاييزخص درصد تغيير شا

  نسبت به 

 89 پاييزدرصد تغيير شاخص 

  نسبت به 

  فصل قبل
  فصل مشابه 

  سال قبل
  فصل قبل

  فصل مشابه 

  سال قبل

        ۸۸۸۸////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۳۳۳۳////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۵۵۵۵////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۵۵۵۵////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۲۲۲۲////۶۹۶۹۶۹۶۹    ....................................  باردار ريغ سهيگاو تل

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۱۱۱////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۵۵۵۵////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۰۰۰۰////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۸۶۸۶۸۶۸    ......................................................  يريگاو ش

        ۸۸۸۸////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۳۳۳۳////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۱۱۱////۴۷۴۷۴۷۴۷    ..................................................  ينرداشت گاو

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۵۵۵۵////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۴۴۴۴////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۸۸۸۸////۵۸۵۸۵۸۵۸    ..............................................  يگوساله پروار

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۴۴۴۴////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۹۹۹۹////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۴۴۴۴////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۵۳۵۳۵۳۵    .........................  وا زده اي يريش يگاو حذف

        ××××                        ××××                ××××                ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۲۲۲۲////۰۸۰۸۰۸۰۸    ...............................  چهار ماه ريگوساله نر ز

        - - - - ۰۰۰۰////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۲۲۲۲////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۶۶۶۶۶۶۶۶    .................................................................  ريش

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۶۶۶۶////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۴۴۴۴////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۱۱۱////۵۰۵۰۵۰۵۰    ..................................................................  كود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 31  1390 -هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

 

 90 زمستانو تغييرات شاخص در فصل  90 زمستانصنعتي كشور در فصل  هاي گاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  -5

  1390=100             89و 

  ضريب اهميت  شرح
شاخص 

  90زمستان 

 90درصد تغيير شاخص زمستان 

  نسبت به 

 89تغيير شاخص زمستان درصد 

  نسبت به 

  فصل قبل
  فصل مشابه 

  سال قبل
  فصل قبل

  فصل مشابه 

  سال قبل

        ۹۹۹۹////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۱۱۱////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۱۱۱۱////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۳۳۳۳////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۲۲۲۲////۶۹۶۹۶۹۶۹    ....................................  باردار ريغ سهيگاو تل

        ۸۸۸۸////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۱۱۱////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۴۴۴۴////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۰۰۰۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۸۶۸۶۸۶۸    ......................................................  يريگاو ش

        ۸۸۸۸////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۳۳۳۳////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۹۹۹۹////۴۳۴۳۴۳۴۳        - - - - ۰۰۰۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۱۱۱////۴۷۴۷۴۷۴۷    ..................................................  ينرداشت گاو

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۳۳۳۳////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۸۸۸۸////۵۸۵۸۵۸۵۸    ..............................................  يگوساله پروار

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۱۵۱۵۱۵۱        - - - - ۰۰۰۰////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۵۳۵۳۵۳۵    .........................  وا زده اي يريش يگاو حذف

        ××××                ××××                ××××                ۲۲۲۲////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۲۲۲////۰۸۰۸۰۸۰۸    ...............................  چهار ماه ريگوساله نر ز

        ۲۲۲۲////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۰۰۰۰////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۶۶۶۶۶۶۶۶    .................................................................  ريش

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۴۴۴۴////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۴۴۴۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۱۱۱////۵۰۵۰۵۰۵۰    ..................................................................  كود
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  گاونر داشتي  گاو شيري  گاو تليسه غير باردار  شاخص كل  زماني  دوره

1385  ...............................................................    ۷۷۷۷۷۷۷۷////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۳۹۳۹۳۹۳۹        

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۴۸۴۸۴۸۴    .................................................................................  بهار

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۱۶۱۶۱۶۱    ..........................................................................  تابستان

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۷۸۷۸۷۸۷    ...............................................................................  پاييز

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۵۷۵۷۵۷۵    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۵۰۵۰۵۰۵۰        

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۶۷۶۷۶۷۶    .................................................................................  بهار

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۳۰۳۰۳۰۳۰    ..........................................................................  تابستان

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۹۰۹۰۹۰۹    ...............................................................................  پاييز

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۲۲۲۲۲۲۲    ..........................................................................  زمستان

1387  ...............................................................    ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۷۴۷۴۷۴۷۴        

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۷۸۷۸۷۸۷    .................................................................................  بهار

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۶۱۶۱۶۱۶    ..........................................................................  تابستان

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۴۸۴۸۴۸۴۸    ...............................................................................  پاييز

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۰۱۰۱۰۱۰۱    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۰۸۰۸۰۸۰۸////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۸۲۸۲۸۲۸۲        

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۲۵۲۵۲۵۲۵    .................................................................................  بهار

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۰۶۰۶۰۶۰۶    ..........................................................................  تابستان

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۱۱۱۱۱۱۱    ...............................................................................  پاييز

        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۴۱۴۱۴۱۴۱    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۰۵۰۵۰۵۰۵////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۹۰۹۰۹۰۹۰        

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۰۸۰۸۰۸۰۸    .................................................................................  بهار

        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۴۹۴۹۴۹۴۹    ..........................................................................  تابستان

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۰۱۰۱۰۱۰۱    ...............................................................................  پاييز

        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۵۹۵۹۵۹۵۹    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        

        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۴۸۴۸۴۸۴۸    .................................................................................  بهار

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۷۷۷۷۷۷۷۷    ..........................................................................  تابستان

        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۰۷۰۷۰۷۰۷    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۶۸۶۸۶۸۶۸    ..........................................................................  زمستان
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  گوساله پرواري  زماني  دوره
گاو حذفي شيري 

  يا وازده 

گوساله نر زير 

  چهار ماه 
  كود  شير

1385  ...............................................................    ۹۸۹۸۹۸۹۸////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۷۲۷۲۷۲۷                            ××××        ۰۲۰۲۰۲۰۲////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۳۰۳۰۳۰۳۰        

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۳۴۳۴۳۴۳ ××××                            ۲۴۲۴۲۴۲۴////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۲۶۲۶۲۶۲    .................................................................................  بهار

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۹۵۹۵۹۵۹ ××××                            ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۶۰۶۰۶۰۶    ..........................................................................  تابستان

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۸۱۸۱۸۱۸ ××××                            ۲۸۲۸۲۸۲۸////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۴۰۴۰۴۰۴۰    ...............................................................................  پاييز

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۹۰۹۰۹۰۹۰ ××××                            ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۴۸۴۸۴۸۴    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۳۷۳۷۳۷۳۷                            ××××        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۴۸۴۸۴۸۴۸ ××××                            ۳۴۳۴۳۴۳۴////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۲۲۲۲۲۲۲    .................................................................................  بهار

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۶۶۶۶۶۶۶۶ ××××                            ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۳۸۳۸۳۸۳    ..........................................................................  تابستان

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۵۹۵۹۵۹۵۹ ××××                            ۳۸۳۸۳۸۳۸////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۵۳۵۳۵۳۵۳    ...............................................................................  پاييز

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۳۸۳۸۳۸۳۸ ××××                            ۴۲۴۲۴۲۴۲////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۹۶۹۶۹۶۹    ..........................................................................  تانزمس

1387  ...............................................................    ۸۸۸۸۸۸۸۸////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۵۱۵۱۵۱۵۱                            ××××        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۲۶۲۶۲۶۲        

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۰۷۰۷۰۷۰۷ ××××                            ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۸۱۸۱۸۱۸    .................................................................................  بهار

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۷۶۷۶۷۶۷۶ ××××                            ۵۰۵۰۵۰۵۰////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۴۰۴۰۴۰۴۰    ..........................................................................  تابستان

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۶۶۶۶۶۶۶۶ ××××                            ۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۶۶۶۶۶۶۶۶    ...............................................................................  پاييز

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۹۸۹۸۹۸۹۸ ××××                            ۵۵۵۵۵۵۵۵////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۳۰۳۰۳۰۳۰    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۶۸۶۸۶۸۶۸                            ××××        ۰۳۰۳۰۳۰۳////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۱۷۱۷۱۷۱        

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۸۵۸۵۸۵۸۵ ××××                            ۶۰۶۰۶۰۶۰////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۵۵۵۵۵۵۵۵    .................................................................................  بهار

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۶۰۶۰۶۰۶۰ ××××                            ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۴۶۴۶۴۶۴    ..........................................................................  تابستان

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۸۳۸۳۸۳۸۳ ××××                            ۷۲۷۲۷۲۷۲////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۶۲۶۲۶۲۶۲    ...............................................................................  پاييز

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۸۷۸۷۸۷۸۷ ××××                            ۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۲۶۲۶۲۶۲۶    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۶۸۶۸۶۸۶                        ××××        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۷۹۷۹۷۹۷۹        

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۹۴۹۴۹۴۹۴ ××××                            ۷۹۷۹۷۹۷۹////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۶۴۶۴۶۴۶    .................................................................................  بهار

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۰۹۰۹۰۹۰۹ ××××                            ۸۶۸۶۸۶۸۶////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۷۹۷۹۷۹۷۹    ..........................................................................  تابستان

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۸۱۸۱۸۱۸۱ ××××                            ۸۹۸۹۸۹۸۹////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۸۸۸۸۸۸۸۸    ...............................................................................  پاييز

        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۵۲۵۲۵۲۵۲ ××××                            ۸۹۸۹۸۹۸۹////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۲۲۲۲۲۲۲    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        

        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۱۹۱۹۱۹۱    .................................................................................  بهار

        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۵۸۵۸۵۸۵    ..........................................................................  تابستان

        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۴۹۴۹۴۹۴۹    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷////۷۴۷۴۷۴۷۴    ..........................................................................  زمستان
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در  1385-1390هـاي    هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبـل در سـال   درصد تغييرات قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري -7

  1390=100       1385-1390هاي  فصول و نسبت به فصل قبل در فصول سال

  گاو نر داشتي  گاو شيري   سه غير باردارگاو تلي  شاخص كل  زماني  دوره

1385  ...............................................................    ۵۴۵۴۵۴۵۴////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۳۱۳۱۳۱۳۱        

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۸۸۸۸////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۴۴۴۴////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۷۷۷۷////۰۸۰۸۰۸۰۸    .................................................................................  بهار

        ۸۸۸۸////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۷۷۷۷////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۳۳۳۳////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۵۵۵۵////۷۳۷۳۷۳۷۳    ..........................................................................  تابستان

        ۳۳۳۳////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۴۴۴۴////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۲۲۲۲////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۶۶۶۶////۹۳۹۳۹۳۹۳    ...............................................................................  پاييز

        ۷۷۷۷////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۶۶۶۶////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۵۵۵۵////۳۸۳۸۳۸۳۸    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۷۲۷۲۷۲۷        

        ۶۶۶۶////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۷۷۷۷////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۴۴۴۴////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۸۸۸۸////۲۰۲۰۲۰۲۰    .................................................................................  بهار

        ۶۶۶۶////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۸۸۸۸////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۶۶۶۶////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۶۶۶۶////۳۸۳۸۳۸۳۸    ..........................................................................  تابستان

        ۷۷۷۷////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۵۵۵۵////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۸۸۸۸////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۸۸۸۸////۹۶۹۶۹۶۹۶    ...............................................................................  پاييز

        ۴۴۴۴////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۷۷۷۷////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۶۶۶۶////۸۰۸۰۸۰۸۰    ..........................................................................  زمستان

1387  ...............................................................    ۳۹۳۹۳۹۳۹////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۴۸۴۸۴۸۴۸        

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۴۶۴۶۴۶۴    .................................................................................  بهار

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۸۸۸۸////۸۳۸۳۸۳۸۳    ..........................................................................  تابستان

        ۸۸۸۸////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۴۴۴۴////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۱۱۱۱////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۸۸۸۸////۱۶۱۶۱۶۱۶    ...............................................................................  پاييز

        ۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۸۸۸۸////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۷۷۷۷////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۳۳۳۳////۵۹۵۹۵۹۵۹    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۰۱۰۱۰۱۰        

        - - - - ۱۱۱۱////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۳۳۳۳////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۶۶۶۶////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۰۰۰۰////۳۳۳۳۳۳۳۳    .................................................................................  بهار

        ۲۲۲۲////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۴۴۴۴////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۳۳۳۳////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۳۳۳۳////۸۵۸۵۸۵۸۵    ..........................................................................  تابستان

        ۳۳۳۳////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۲۲۲۲////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۲۲۲۲////۶۸۶۸۶۸۶۸    ...............................................................................  پاييز

        ۲۲۲۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۴۴۴۴////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۱۱۱۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۱۱۱۱////۶۸۶۸۶۸۶۸    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۹۱۹۱۹۱۹۱////۸۸۸۸        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        

        ۲۲۲۲////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۲۲۲۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۴۴۴۴////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۰۰۰۰////۸۵۸۵۸۵۸۵    .................................................................................  بهار

        ۲۲۲۲////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۳۳۳۳////۰۰۰۰۰۰۰۰        - - - - ۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۳۳۳۳////۰۰۰۰۰۰۰۰    ..........................................................................  تابستان

        ۰۰۰۰////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۱۱۱////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۵۵۵۵////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۰۶۰۶۰۶۰۶    ...............................................................................  پاييز

        ۳۳۳۳////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۱۱۱۱////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۱۱۱////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۱۱۱////۸۵۸۵۸۵۸۵    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۶۶۶        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۰۱۰۱۰۱۰        

        ۲۲۲۲////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۳۳۳۳////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۷۷۷۷۷۷۷۷        - - - - ۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳    .................................................................................  بهار

        ۲۲۲۲////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۴۴۴۴////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۸۸۸۸////۴۳۴۳۴۳۴۳    ..........................................................................  تابستان

        ۳۳۳۳////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۰۰۰۰////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۵۵۵۵////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹۹۹۹۹    ...............................................................................  پاييز

        - - - - ۰۰۰۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۰۰۰۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۳۳۳۳////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵    ..........................................................................  زمستان
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ر د 1385-1390هـاي   هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبـل در سـال   درصد تغييرات قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري -7

  1390=100      )            دنباله( 1385-1390هاي  فصول و نسبت به فصل قبل در فصول سال

  گوساله پرواري  زماني  دوره
گاو حذفي شيري 

  يا وازده 

گوساله نر زير 

  چهار ماه 
  كود  شير

1385  ...............................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۹۲۹۲۹۲۹            ××××        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۳۲۳۲۳۲۳        

        ۲۲۲۲////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۶۶۶۶////۰۰۰۰۰۰۰۰ ××××            ۶۶۶۶////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۵۴۵۴۵۴۵    .................................................................................  بهار

        ۸۸۸۸////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۳۳۳۳////۲۰۲۰۲۰۲۰ ××××            ۶۶۶۶////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۸۸۸۸۸۸۸    ..........................................................................  تابستان

        ۵۵۵۵////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۶۶۶۶////۸۹۸۹۸۹۸۹ ××××            ۹۹۹۹////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۳۱۳۱۳۱۳    ...............................................................................  پاييز

        ۶۶۶۶////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۴۴۴۴////۲۸۲۸۲۸۲۸ ××××            ۶۶۶۶////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۵۵۵۵////۶۶۶۶۶۶۶۶    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۹۴۹۴۹۴۹۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۳۵۳۵۳۵۳۵            ××××        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        

        ۴۴۴۴////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۸۸۸۸////۵۴۵۴۵۴۵۴ ××××            ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۸۸۸۸////۸۸۸۸۸۸۸۸    .................................................................................  بهار

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۴۴۴۴////۷۹۷۹۷۹۷۹ ××××            ۳۳۳۳////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۸۸۸۸////۹۳۹۳۹۳۹۳    ..........................................................................  تابستان

        ۷۷۷۷////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۵۳۵۳۵۳۵ ××××            ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۸۸۸۸////۴۶۴۶۴۶۴۶    ...............................................................................  پاييز

        ۹۹۹۹////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۵۵۵۵////۲۹۲۹۲۹۲۹ ××××            ۷۷۷۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۹۹۹۹////۱۶۱۶۱۶۱۶    ..........................................................................  زمستان

1387  ...............................................................    ۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۷۳۷۳۷۳۷            ××××        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵۵۵۵۵        

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۵۴۵۴۵۴۵۴ ××××            ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۶۸۶۸۶۸۶    .................................................................................  بهار

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۳۳۳۳////۸۳۸۳۸۳۸۳ ××××            ۹۹۹۹////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۹۹۹۹۹۹۹    ..........................................................................  تابستان

        ۵۵۵۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۷۸۷۸۷۸۷ ××××            ۴۴۴۴////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۶۶۶۶////۲۲۲۲۲۲۲۲    ...............................................................................  پاييز

        ۳۳۳۳////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۱۱۱۱////۶۳۶۳۶۳۶۳ ××××            ۴۴۴۴////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۴۴۴۴////۷۵۷۵۷۵۷۵    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۳۳۳۳۳۳۳            ××××        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۴۴۴۴        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        

        ۲۲۲۲////۷۹۷۹۷۹۷۹        - - - - ۳۳۳۳////۸۲۸۲۸۲۸۲ ××××            ۹۹۹۹////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۵۵۵۵////۵۷۵۷۵۷۵۷    .................................................................................  بهار

        ۱۱۱۱////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۲۲۲۲////۲۲۲۲۲۲۲۲ ××××            ۷۷۷۷////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۶۶۶۶////۶۴۶۴۶۴۶۴    ..........................................................................  تابستان

        ۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۲۸۲۸۲۸۲۸ ××××            ۱۱۱۱۱۱۱۱////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۶۶۶۶////۰۷۰۷۰۷۰۷    ...............................................................................  پاييز

        ۲۲۲۲////۹۶۹۶۹۶۹۶        - - - - ۱۱۱۱////۱۹۱۹۱۹۱۹ ××××            ۴۴۴۴////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۵۵۵۵////۲۴۲۴۲۴۲۴    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۵۲۵۲۵۲۵            ××××        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰ - - - -        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۱۱۱۱۱۱۱        

        ۲۲۲۲////۴۹۴۹۴۹۴۹        - - - - ۲۲۲۲////۴۲۴۲۴۲۴۲ ××××            ۴۴۴۴////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۴۴۴۴////۳۷۳۷۳۷۳۷    .................................................................................  بهار

        ۱۱۱۱////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۱۱۱۱////۴۹۴۹۴۹۴۹ ××××            ۷۷۷۷////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۵۵۵۵////۶۵۶۵۶۵۶۵    ..........................................................................  تابستان

        ۶۶۶۶////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۲۲۲۲////۱۷۱۷۱۷۱۷ ××××            ۴۴۴۴////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۵۵۵۵////۰۵۰۵۰۵۰۵    ...............................................................................  پاييز

        ۴۴۴۴////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۰۰۰۰////۸۷۸۷۸۷۸۷ ××××            - - - - ۰۰۰۰////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۳۳۳۳////۹۴۹۴۹۴۹۴    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۷۰۷۰۷۰۷////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۵۱۵۱۵۱۵                        ××××        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۵۲۵۲۵۲۵        

        ۷۷۷۷////۸۳۸۳۸۳۸۳        - - - - ۰۰۰۰////۰۴۰۴۰۴۰۴        ××××                        ۱۱۱۱////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۱۱۱۱////۹۳۹۳۹۳۹۳    .................................................................................  هارب

        ۶۶۶۶////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۴۴۴۴////۳۸۳۸۳۸۳۸    ..........................................................................  تابستان

        ۴۴۴۴////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۴۴۴۴////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۴۴۴۴////۹۴۹۴۹۴۹۴    ...............................................................................  پاييز

        ۴۴۴۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۲۲۲۲////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۴۵۴۵۴۵۴    ..........................................................................  زمستان

  



 1390 -هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري  36

 

و  1385 -1390هـاي   هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبـل در سـال   درصد تغييرات قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري -8

  1390=100                    1385 -1390هاي  مشابه سال قبل در فصول سال نسبت به فصل

  گاو نر داشتي  گاو شيري  گاو تليسه غير باردار  شاخص كل  دوره زماني

1385  ...............................................................    ۵۴۵۴۵۴۵۴////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۳۱۳۱۳۱۳۱        

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۷۶۷۶۷۶۷۶    .................................................................................  بهار

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۴۳۴۳۴۳۴    ..........................................................................  تابستان

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۶۱۶۱۶۱۶    ...............................................................................  پاييز

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۹۵۹۵۹۵۹    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۷۲۷۲۷۲۷        

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۳۹۳۹۳۹۳    .................................................................................  بهار

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۱۷۱۷۱۷۱    ..........................................................................  تابستان

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۸۱۸۱۸۱۸    ...............................................................................  پاييز

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۹۵۹۵۹۵۹۵    ..........................................................................  زمستان

1387  ...............................................................    ۳۹۳۹۳۹۳۹////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۴۸۴۸۴۸۴۸        

        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۵۸۵۸۵۸۵۸    .................................................................................  بهار

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۰۶۰۶۰۶۰۶    ..........................................................................  تابستان

        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۹۲۹۲۹۲۹۲    ...............................................................................  پاييز

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۳۲۳۲۳۲۳۲    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۰۱۰۱۰۱۰        

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۴۳۴۳۴۳۴    .................................................................................  بهار

        ۸۸۸۸////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۳۷۳۷۳۷۳    ..........................................................................  تابستان

        ۳۳۳۳////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۲۸۲۸۲۸۲    ...............................................................................  پاييز

        ۶۶۶۶////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۸۸۸۸////۷۷۷۷۷۷۷۷    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۹۱۹۱۹۱۹۱////۸۸۸۸        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۹۹۹        

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۹۹۹۹////۳۳۳۳۳۳۳۳    .................................................................................  بهار

        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۸۸۸۸////۴۴۴۴۴۴۴۴    ..........................................................................  تابستان

        ۸۸۸۸////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۸۸۸۸////۸۴۸۴۸۴۸۴    ...............................................................................  پاييز

        ۸۸۸۸////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۸۸۸۸////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۹۹۹۹////۰۳۰۳۰۳۰۳    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۶۶۶        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۰۱۰۱۰۱۰        

        ۹۹۹۹////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۹۹۹۹////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۷۷۷۷////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۷۷۷۷////۹۹۹۹۹۹۹۹    .................................................................................  بهار

        ۹۹۹۹////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۶۶۶۶////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۸۶۸۶۸۶۸    ..........................................................................  تابستان

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۵۵۵۵////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۲۴۲۴۲۴۲    ...............................................................................  پاييز

        ۹۹۹۹////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۴۴۴۴////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۹۵۹۵۹۵۹    ..........................................................................  زمستان
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و  1385 -1390هـاي   هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبـل در سـال   درصد تغييرات قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري -8

  1390=100      )            دنباله( 1385-1390هاي  نسبت به فصل مشابه سال قبل در فصول سال

  ساله پرواريگو  زماني  دوره
گاو حذفي شيري 

  يا وازده 

گوساله نر زير 

  چهار ماه 
  كود  شير

1385  ...............................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۹۲۹۲۹۲۹            ××××        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۳۲۳۲۳۲۳        

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۵۷۵۷۵۷۵ ××××            ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۹۶۹۶۹۶۹    .................................................................................  بهار

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۰۰۰۰۰۰۰ ××××            ۲۷۲۷۲۷۲۷////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۰۳۰۳۰۳۰۳    ..........................................................................  تابستان

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۸۵۸۵۸۵۸۵ ××××            ۳۱۳۱۳۱۳۱////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۳۴۳۴۳۴۳۴    ...............................................................................  پاييز

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۴۹۴۹۴۹۴ ××××            ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۷۹۷۹۷۹۷۹    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۹۴۹۴۹۴۹۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۳۵۳۵۳۵۳۵            ××××        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۵۸۵۸۵۸۵ ××××            ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۵۷۵۷۵۷۵    .................................................................................  بهار

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۷۷۷۷۷۷۷ ××××            ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۰۲۰۲۰۲۰۲    ..........................................................................  تابستان

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۷۸۷۸۷۸۷ ××××            ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۹۲۹۲۹۲۹۲    ...............................................................................  پاييز

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۵۱۵۱۵۱۵ ××××            ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۴۲۴۲۴۲۴۲    ..........................................................................  زمستان

1387  ...............................................................    ۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۳۷۳۷۳۷۳۷            ××××        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۵۵۵۵۵۵۵        

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۰۷۰۷۰۷۰۷ ××××            ۳۷۳۷۳۷۳۷////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۷۵۷۵۷۵۷    .................................................................................  بهار

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۵۶۵۶۵۶۵ ××××            ۴۴۴۴۴۴۴۴////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۶۰۶۰۶۰۶۰    ..........................................................................  تابستان

        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۳۸۳۸۳۸۳۸ ××××            ۳۶۳۶۳۶۳۶////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۱۹۱۹۱۹۱۹    ...............................................................................  پاييز

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۳۰۳۰۳۰۳ ××××            ۳۱۳۱۳۱۳۱////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۶۹۶۹۶۹۶۹    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۳۳۳۳۳۳۳            ××××        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۴۴۴۴        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۲۵۲۵۲۵۲ ××××            ۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۵۲۵۲۵۲۵    .................................................................................  بهار

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۸۷۸۷۸۷۸ ××××            ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۶۲۶۲۶۲۶    ..........................................................................  تابستان

        ۸۸۸۸////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱ ××××            ۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۷۰۷۰۷۰۷    ...............................................................................  پاييز

        ۷۷۷۷////۳۴۳۴۳۴۳۴        - - - - ۲۲۲۲////۵۸۵۸۵۸۵۸ ××××            ۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۶۶۶۶۶۶۶    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۵۲۵۲۵۲۵        ××××        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۰۰۰ - - - -        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۱۱۱۱۱۱۱        

        ۷۷۷۷////۰۳۰۳۰۳۰۳        - - - - ۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵ ××××            ۳۱۳۱۳۱۳۱////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۳۲۳۲۳۲۳    .................................................................................  بهار

        ۷۷۷۷////۱۲۱۲۱۲۱۲        - - - - ۱۱۱۱////۸۶۸۶۸۶۸۶ ××××            ۳۱۳۱۳۱۳۱////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۷۰۷۰۷۰۷    ..........................................................................  تابستان

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        - - - - ۰۰۰۰////۰۳۰۳۰۳۰۳ ××××            ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۹۲۹۲۹۲۹۲    ...............................................................................  پاييز

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۲۲۲۲////۰۶۰۶۰۶۰۶ ××××            ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۱۴۱۴۱۴۱    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۷۰۷۰۷۰۷////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۵۱۵۱۵۱۵            ××××        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۵۲۵۲۵۲۵        

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۴۴۴۴////۵۵۵۵۵۵۵۵ ××××            ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۸۵۸۵۸۵۸    .................................................................................  بهار

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲۲۲۲۲ ××××            ۹۹۹۹////۶۶۶۶۱۱۱۱        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۷۱۷۱۷۱۷    ..........................................................................  تابستان

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۲۷۲۷۲۷۲ ××××            ۹۹۹۹////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۳۰۳۰۳۰۳    ...............................................................................  پاييز

        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۳۹۳۹۳۹۳۹ ××××            ۲۹۲۹۲۹۲۹////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۴۶۴۶۴۶۴۶    ..........................................................................  زمستان
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  كل كشور  زماني  دوره
آذربايجان 

  شرقي

آذربايجان 

  بيغر
  بوشهر  ايالم  اصفهان  اردبيل

1385  ...............................................................    ۷۷۷۷۷۷۷۷////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۴۴۴۴۴۴۴        

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۴۸۴۸۴۸۴    .................................................................................  بهار

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۱۶۱۶۱۶۱    ..........................................................................  تابستان

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۷۸۷۸۷۸۷    ...............................................................................  پاييز

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۵۷۵۷۵۷۵    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۲۵۲۵۲۵۲        

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۶۷۶۷۶۷۶    .................................................................................  بهار

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۳۰۳۰۳۰۳۰    ..........................................................................  تابستان

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۹۰۹۰۹۰۹    ...............................................................................  پاييز

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۲۲۲۲۲۲۲    ..........................................................................  زمستان

1387  ...............................................................    ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۰۴۰۴۰۴۰۴////۷۸۷۸۷۸۷۸        

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۷۸۷۸۷۸۷    .................................................................................  بهار

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۶۱۶۱۶۱۶    ..........................................................................  تابستان

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۴۸۴۸۴۸۴۸    ...............................................................................  پاييز

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۶۶۶۶۱۱۱۱////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۰۱۰۱۰۱۰۱    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۸۴۸۴۸۴۸۴        

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۲۵۲۵۲۵۲۵    .................................................................................  بهار

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۰۶۰۶۰۶۰۶    ..........................................................................  تابستان

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۱۱۱۱۱۱۱    ...............................................................................  پاييز

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۴۱۴۱۴۱۴۱    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۰۴۰۴۰۴۰۴////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۹۸۹۸۹۸۹۸        

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۰۸۰۸۰۸۰۸    .................................................................................  بهار

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۴۹۴۹۴۹۴۹    ..........................................................................  تابستان

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۰۱۰۱۰۱۰۱    ...............................................................................  پاييز

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۵۹۵۹۵۹۵۹    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۴۸۴۸۴۸۴۸    .................................................................................  بهار

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۷۷۷۷۷۷۷۷    ..........................................................................  تابستان

        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۰۷۰۷۰۷۰۷    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۶۸۶۸۶۸۶۸    ..........................................................................  زمستان
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  تهران  زماني  دوره
  چهارمحال 

  و بختياري

خراسان 

  جنوبي

خراسان 

  رضوي

خراسان 

  شمالي
  خوزستان

1385  ...............................................................    ۴۹۴۹۴۹۴۹////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۳۳۳۰۰۰۰        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۳۹۳۹۳۹۳۹        

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۷۰۷۰۷۰۷    .................................................................................  بهار

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۶۲۶۲۶۲۶    ..........................................................................  تابستان

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۵۱۵۱۵۱۵۱    ...............................................................................  پاييز

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۳۱۳۱۳۱۳    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۴۲۴۲۴۲۴۲////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۴۶۴۶۴۶۴۶        

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۳۷۳۷۳۷۳۷    .................................................................................  بهار

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۴۱۴۱۴۱۴۱    ..........................................................................  تابستان

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۵۳۵۳۵۳۵۳    ...............................................................................  پاييز

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۴۰۴۰۴۰۴۰    ..........................................................................  زمستان

1387  ...............................................................    ۴۵۴۵۴۵۴۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۶۴۶۴۶۴۶۴        

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۱۷۱۷۱۷۱    .................................................................................  بهار

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۴۸۴۸۴۸۴۸    ..........................................................................  تابستان

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۸۱۸۱۸۱۸    ...............................................................................  پاييز

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۴۲۴۲۴۲۴۲    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۰۹۰۹۰۹۰۹////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۷۵۷۵۷۵۷۵        

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۷۵۷۵۷۵۷۵    .................................................................................  بهار

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۰۷۰۷۰۷۰۷    ..........................................................................  تابستان

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۴۶۴۶۴۶۴    ...............................................................................  پاييز

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۱۹۱۹۱۹۱    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۷۹۷۹۷۹۷۹////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۰۴۰۴۰۴۰۴////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۸۵۸۵۸۵۸۵        

        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۸۵۸۵۸۵۸۵    .................................................................................  بهار

        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۴۰۴۰۴۰۴۰    ..........................................................................  تابستان

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۶۶۶۶۶۶۶۶    ...............................................................................  پاييز

        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۷۲۷۲۷۲۷    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        

        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۴۴۴۴۴۴۴۴    .................................................................................  بهار

        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۲۲۲۲۲۲۲۲    ..........................................................................  تابستان

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۴۳۴۳۴۳۴۳    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۹۲۹۲۹۲۹۲    ..........................................................................  زمستان
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  سمنان  زنجان  زماني  دوره
  سيستان 

  و بلوچستان
  قم  قزوين  فارس

1385  ...............................................................    ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۰۹۰۹۰۹۰۹////۴۳۴۳۴۳۴۳        

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۰۳۰۳۰۳۰    .................................................................................  بهار

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۰۵۰۵۰۵۰    ..........................................................................  تابستان

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۳۰۳۰۳۰۳    ...............................................................................  پاييز

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۵۳۵۳۵۳۵۳    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۶۱۶۱۶۱۶۱////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۰۴۰۴۰۴۰۴////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۵۸۵۸۵۸۵۸        

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۷۶۷۶۷۶۷۶    .................................................................................  بهار

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۶۱۶۱۶۱۶    ..........................................................................  ابستانت

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۰۱۰۱۰۱۰    ...............................................................................  پاييز

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۴۳۴۳۴۳۴۳    ..........................................................................  زمستان

1387  ...............................................................    ۳۹۳۹۳۹۳۹////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۰۲۰۲۰۲۰۲////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۴۷۴۷۴۷۴        

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷۷۷۷۷    .................................................................................  بهار

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۴۶۴۶۴۶۴۶    ..........................................................................  تابستان

        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۸۸۸۸۸۸۸۸    ...............................................................................  پاييز

        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۴۶۴۶۴۶۴۶    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۰۴۰۴۰۴۰۴////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۷۹۷۹۷۹۷۹        

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۰۱۰۱۰۱۰۱    .................................................................................  بهار

        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۰۱۰۱۰۱۰۱    ..........................................................................  تابستان

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۸۹۸۹۸۹۸۹    ...............................................................................  پاييز

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۲۵۲۵۲۵۲۵    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۸۳۸۳۸۳۸۳        

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۷۶۷۶۷۶۷۶    .................................................................................  بهار

        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۵۶۵۶۵۶۵۶    ..........................................................................  تابستان

        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۰۳۰۳۰۳۰۳    ...............................................................................  پاييز

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۵۹۵۹۵۹۵۹    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۳۳۳۳۳۳۳۳    .................................................................................  بهار

        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۶۱۶۱۶۱۶    ..........................................................................  تابستان

        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۱۸۱۸۱۸۱۸    ...............................................................................  پاييز

        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۳۳۳۳۳۳۳۳    ..........................................................................  زمستان
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  كرمانشاه  كرمان  كردستان  زماني  دوره
  كهگيلويه

  و بويراحمد 
  گيالن  گلستان

1385  ...............................................................    ۸۳۸۳۸۳۸۳////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۴۶۴۶۴۶۴۶        

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۷۲۷۲۷۲۷    .................................................................................  بهار

        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۳۶۳۶۳۶۳۶    ..........................................................................  تابستان

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۱۰۱۰۱۰۱۰    ...............................................................................  پاييز

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۵۷۵۷۵۷۵۷    ..........................................................................  زمستان

1386  ...............................................................    ۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۵۷۵۷۵۷۵۷        

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۰۰۰۰۰۰۰۰    .................................................................................  بهار

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۷۰۷۰۷۰۷۰    ..........................................................................  نتابستا

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۶۲۶۲۶۲۶    ...............................................................................  پاييز

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۰۸۰۸۰۸۰    ..........................................................................  زمستان

1387  ...............................................................    ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۷۱۷۱۷۱۷۱        

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۹۷۹۷۹۷۹۷    .................................................................................  بهار

        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۳۰۳۰۳۰۳۰    ..........................................................................  تابستان

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۷۱۷۱۷۱۷    ...............................................................................  پاييز

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۵۵۵۵۵۵۵۵    ..........................................................................  زمستان

1388  ...............................................................    ۴۴۴۴۴۴۴۴////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۰۹۰۹۰۹۰۹////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۰۵۰۵۰۵۰۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۹۷۹۷۹۷۹        

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۹۹۹۹۹۹۹    .................................................................................  بهار

        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۹۹۹۹۹۹۹    ..........................................................................  تابستان

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۵۳۵۳۵۳۵۳    ...............................................................................  پاييز

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۶۲۶۲۶۲۶    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۰۵۰۵۰۵۰۵////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۸۸۸۸۸۸۸        

        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۵۷۵۷۵۷۵۷    .................................................................................  بهار

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۸۲۸۲۸۲۸    ..........................................................................  تابستان

        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۹۹۹۹۹۹۹۹    ...............................................................................  پاييز

        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۶۶۶۶۳۳۳۳        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۶۳۶۳۶۳۶۳    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        

        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۴۷۴۷۴۷۴۷    .................................................................................  بهار

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۴۳۴۳۴۳۴۳    ..........................................................................  تابستان

        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۳۵۳۵۳۵۳۵    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۲۲۲۲۸۸۸۸        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۷۵۷۵۷۵۷۵    ..........................................................................  زمستان
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1385  ...............................................................    ۶۴۶۴۶۴۶۴////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۰۸۰۸۰۸۰۸////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۷۳۷۳۷۳۷            ××××        
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 43  1390 -هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

 

   و تغييرات شاخص در  90استان در فصل بهار  تفكيكصنعتي كشور به  هاي گاوداري نده محصوالتنشاخص قيمت توليدك - 10

  1390=100                                                                                                                                                90و      89بهار فصل       

  نام فعاليت
كل  شاخص

  90 بهار

  تغيير شاخص درصد

  نسبت به 90 بهار 

  درصدتغيير شاخص

  نسبت به 89 بهار 

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل
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  نام فعاليت
كل  شاخص
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  تغيير شاخص درصد

  نسبت به 90 تابستان 
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        ۵۵۵۵////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۳۳۳۳////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۹۹۹۹////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۷۰۷۰۷۰۷    ........................................................................................................  كرمانشاه

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۰۰۰۰////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۷۷۷۷////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۴۹۴۹۴۹۴۹    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد

        ۷۷۷۷////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۳۳۳۳////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۶۶۶۶////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۴۸۴۸۴۸۴۸    ..........................................................................................................  گلستان

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۵۵۵۵////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۲۹۲۹۲۹۲۹    .............................................................................................................  گيالن

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۶۶۶۶////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۴۴۴۴////۱۹۱۹۱۹۱۹        - - - - ۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۳۶۳۶۳۶۳۶    ...........................................................................................................  لرستان

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۰۰۰۰////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۷۱۷۱۷۱۷    ........................................................................................................  مازندران

        ۵۵۵۵////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۲۲۲////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۸۸۸۸////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۰۱۰۱۰۱۰۱    ...........................................................................................................  مركزي

        ۲۲۲۲////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۵۱۵۱۵۱۵    ........................................................................................................  هرمزگان

        - - - - ۰۰۰۰////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۰۰۰۰////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۶۶۶۶////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۱۱۱۱////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۲۷۲۷۲۷۲۷    ...........................................................................................................  همدان

        ××××                        ××××                    ××××                    ××××                    ۹۲۹۲۹۲۹۲////۹۴۹۴۹۴۹۴    ................................................................................................................  البرز

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۳۳۳۳////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۰۹۰۹۰۹۰۹    ..................................................................................................................  يزد

  

  

  



 45  1390 -هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

 

و تغييـرات شـاخص در    90هاي صنعتي كشور به تفكيك استان در فصل پاييز  توليدكننده محصوالت گاوداريشاخص قيمت  -12

  1390=100                                                           90و  89فصل پاييز 

  نام فعاليت
كل  شاخص

  90 پاييز

  تغيير شاخص درصد

  ت بهنسب 90 پاييز 

  درصدتغيير شاخص

  نسبت به 89 پاييز 

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۸۸۸۸////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۳۳۳۳////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۰۷۰۷۰۷۰۷    ...............................................................................  كل كشور

        ۷۷۷۷////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۲۲۲۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۹۹۹۹////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۸۰۸۰۸۰۸۰    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۶۶۶۶////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۱۲۱۲۱۲۱۲    ...........................................................................................  آذربايجان غربي

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۳۳۳۳////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۶۶۶۶////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۲۷۲۷۲۷۲۷    ............................................................................................................  اردبيل

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۹۹۹۹////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۷۸۷۸۷۸۷۸    ..........................................................................................................  اصفهان

        ۸۸۸۸////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۵۵۵۵////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۴۴۴۴////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۴۵۴۵۴۵۴۵    ...............................................................................................................  ايالم

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۲۲۲۲////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۲۲۲۲////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۰۹۰۹۰۹۰۹    .............................................................................................................  بوشهر

        ۳۳۳۳////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۱۱۱۱////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۹۹۹۹////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۴۳۴۳۴۳۴۳    .............................................................................................................  تهران

        - - - - ۱۱۱۱////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۰۰۰۰////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۸۱۸۱۸۱۸۱    ................................................................................  چهارمحال و بختياري

        ۳۳۳۳////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۸۸۸۸////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۰۶۰۶۰۶۰۶    ............................................................................................  خراسان جنوبي

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۳۳۳۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۴۳۴۳۴۳۴۳    ............................................................................................  ضويخراسان ر

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۵۵۵۵////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۰۰۰۰۰۰۰۰    ............................................................................................  خراسان شمالي

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۴۴۴۴////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۳۳۳۳////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۷۲۷۲۷۲۷    .......................................................................................................  خوزستان

        ۷۷۷۷////۵۹۵۹۵۹۵۹        - - - - ۰۰۰۰////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۱۸۱۸۱۸۱۸    .............................................................................................................  زنجان

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۶۶۶۶////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۷۷۷۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۸۵۸۵۸۵۸۵    ...........................................................................................................  سمنان

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۷۷۷۷////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۵۷۵۷۵۷۵۷    ..................................................................................  سيستان و بلوچستان

        ۷۷۷۷////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۴۴۴۴////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۷۷۷۷۷۷۷۷    .............................................................................................................  فارس

        ۹۹۹۹////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۱۱۱۱////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۹۹۹۹۹۹۹۹    .............................................................................................................  قزوين

        ۴۴۴۴////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۳۳۳۳////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۶۷۶۷۶۷۶۷    ...................................................................................................................  قم

        ۰۰۰۰////۵۲۵۲۵۲۵۲        - - - - ۰۰۰۰////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۹۹۹۹////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۳۵۳۵۳۵۳۵    .......................................................................................................  كردستان

        ۴۴۴۴////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۲۲۲۲////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۵۱۵۱۵۱۵۱    ............................................................................................................  كرمان

        ۹۹۹۹////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۴۴۴۴////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۱۹۱۹۱۹۱۹    ........................................................................................................  كرمانشاه

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۶۶۶۵۵۵۵        ۲۲۲۲////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۸۸۸۸////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۴۵۴۵۴۵۴۵    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد

        ۵۵۵۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۱۱۱۱////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۰۴۰۴۰۴۰۴    ..........................................................................................................  گلستان

        ۹۹۹۹////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۱۱۱////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۴۴۴۴////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۲۵۲۵۲۵۲۵    .............................................................................................................  گيالن

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۱۱۱////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۹۹۹۹////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۸۷۸۷۸۷۸۷    ...........................................................................................................  لرستان

        ۲۲۲۲////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۰۰۰۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۰۸۰۸۰۸۰۸    ........................................................................................................  مازندران

        ۷۷۷۷////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۳۳۳۳////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۳۳۳۳////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۵۴۵۴۵۴۵    ...........................................................................................................  مركزي

        ۳۳۳۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۲۲۲۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۸۵۸۵۸۵۸۵    ........................................................................................................  هرمزگان

        ۰۰۰۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۱۱۱////۱۱۱۱۸۸۸۸        ۹۹۹۹////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۳۳۳۳////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۶۵۶۵۶۵۶۵    ...........................................................................................................  همدان

        ××××                    ××××                    ××××                    ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۹۶۹۶۹۶۹۶    ................................................................................................................  البرز

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۱۱۱        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۹۴۹۴۹۴۹۴    ..................................................................................................................  يزد

  

  

  



 1390 -هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري  46

 

و تغييرات شـاخص   90تفكيك استان در فصل زمستان صنعتي كشور به  هاي گاودارينده محصوالت نشاخص قيمت توليدك -13

  1390=100                                                           90و  89در فصل زمستان 

  نام فعاليت
كل  شاخص

  90 زمستان

  تغيير شاخص درصد

  نسبت به 90 زمستان 

  درصدتغيير شاخص

  نسبت به 89 زمستان 

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۹۹۹۹////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۱۱۱////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۶۸۶۸۶۸۶۸    ...............................................................................  كل كشور
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  1390=100        شاخص كل نسبت به سال قبل       
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88  89  90  

  شاخص

درصد تغيير 

  نسبت به
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