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هاخالصه يافته

هاي صنعتي كشورمحصوالت گاوداريدرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده
1390پاييز

نسبت به فصل مشابه سال قبل1390پاييزفصل نسبت به فصل قبل1390پاييزفصل 

افزايشكاهشافزايشكاهش

۹.۶۹.۶۹.۶۹.۶۲۱.۴۲۱.۴۲۱.۴۲۱.۴

نسبت به فصل مشابه سال قبل1390فصل تابستان نسبت به فصل قبل1390فصل تابستان 

يشافزاكاهشافزايشكاهش

۷۷۷۷۱۴.۲۱۴.۲۱۴.۲۱۴.۲

نسبت به 1390پاييزچهار فصل منتهي به فصل
1389پاييزچهار فصل منتهي به 

نسبت به 1390چهار فصل منتهي به فصل تابستان 
1389چهار فصل منتهي به تابستان 
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ور هاي صنعتي كشبررسي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري
1390پاييز

درصد افـزايش را نسـبت بـه    6/9رسيد، كه 9/704به عدد 1390پاييزهاي صنعتي در فصل شاخص كل قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري
.دهددرصد افزايش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي4/21فصل قبل و 

بـا  شـير در ايـن ميـان   . رو بـوده اسـت  با افزايش روبهشيرياز گاو غيرصنعتي به هاي در فصل مورد بررسي شاخص كل تمامي اقالم گاوداري
. ترين افزايش را داشته استدرصد افزايش نسبت به فصل قبل بيش8/16

بـه  درصـد افـزايش نسـبت    8/15كرمان بـا  اين ميانروبرو بوده است كه در افزايشها باكل تمام استانقيمتدر فصل مورد بررسي شاخص 
. استدر شاخص كل را نسبت به فصل قبل داشتهترين افزايشبيشفصل قبل 
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هاي آماريولجد
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139013پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت

1389و تغييرات شاخص در فصل پـاييز  1390در فصل پاييز هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-1
1381=1390100و 

ضريب اهميتشرح
شاخص

1390پاييز

درصد تغيير شاخص 
نسبت به1390پاييز

درصد تغيير شاخص 
نسبت به1389پاييز

فصل قبل 
فصل مشابه 
سال قبل

فصل قبل 
فصل مشابه 
سال قبل
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1381=1385100-1390هاي هاي صنعتي كشور در فصول سالوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت گا-2
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۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸////۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۴۴۴۴////۷۰۴۷۰۴۷۰۴۷۰۴۴۴۴۴////۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۵۵۵////۴۴۴۴..........................................................................زمستان

1390............................................................
۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷////۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۷۷۷۷////۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۲۲۲۲////۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۱۱۱۱////۲۲۲۲.................................................................................بهار

۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳////۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۱۱۱۱////۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۷۷۷////۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۷۷۷۷////۲۲۲۲..........................................................................تابستان

۶۰۴۶۰۴۶۰۴۶۰۴////۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۲۲۲۲////۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۳۳۳۳////۷۰۴۷۰۴۷۰۴۷۰۴۵۵۵۵////۹۹۹۹...............................................................................ييزپا

2



139015پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت

1381=100)   دنباله(1385-1390هاي هاي صنعتي كشور در فصول سالشاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-2

گاو پرواريگوساله پرواريزمانيدوره
گاو نر داشتي 

توليدكننده (
)گوشت

كودشير

1385...........................................................۴۴۴۴////۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۴۴۴۴////۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۴۴۴۴////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۲۲۲۲////۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۵۵۵۵////۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰

۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۴۴۴۴////۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۷۷۷۷////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۵۵۵۵////۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۸۸۸۸////۷۷۷۷.................................................................................هارب
۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲۲۲////۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۸۸۸۸////۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۶۶۶۶////۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۶۶۶۶////۴۴۴۴..........................................................................تابستان
۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۷۷۷۷////۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۳۳۳۳////۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۲۲////۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۴۴۴۴////۹۹۹۹...............................................................................پاييز

۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶////۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۸۸۸۸////۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۲۲۲۲////۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۳۳۳۳////۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۸۸۸۸////۶۶۶۶..........................................................................زمستان

1386...........................................................۲۲۲۲////۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۵۵۵۵////۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۳۳۳۳////۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۸۸۸۸////۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۸۸۸۸////۳۶۷۳۶۷۳۶۷۳۶۷
۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰////۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۰۰۰۰////۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۸۸۸۸////۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۸۸۸۸////۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۳۳۳////۶۶۶۶.................................................................................بهار

۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳////۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۳۳۳۳////۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۲۲۲۲////۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۷۷۷۷////۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۷۷۷۷////۰۰۰۰..........................................................................تابستان
۳۸۰۳۸۰۳۸۰۳۸۰////۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۶۶۶۶////۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۹۹۹۹////۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹۴۴۴۴////۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶۲۲۲۲////۴۴۴۴...............................................................................پاييز

۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷////۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۴۴۴۴////۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۴۴۴۴////۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۴۴۴۴////۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۸۸۸۸////۸۸۸۸..........................................................................زمستان

1387...........................................................۵۵۵۵////۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۷۷۷۷////۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۱۱۱۱////۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۷۷۷۷////۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۲۲۲۲////۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱
۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴////۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۰۰۰۰////۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۹۹۹۹////۳۵۸۳۵۸۳۵۸۳۵۸۷۷۷۷////۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۱۱۱۱////۴۴۴۴.................................................................................بهار

۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰////۳۷۸۳۷۸۳۷۸۳۷۸۶۶۶۶////۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۹۹۹۹////۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۹۹۹۹////۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۲۲۲۲////۲۲۲۲..........................................................................تابستان
۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳////۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۵۵۵۵////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۰۰۰۰////۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۴۴۴////۶۰۶۶۰۶۶۰۶۶۰۶۱۱۱۱////۷۷۷۷...............................................................................پاييز

۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶////۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۵۵۵۵////۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۹۹۹۹////۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۳۳۳۳////۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۴۴۴۴////۵۵۵۵..........................................................................زمستان

1388...........................................................۰۰۰۰////۷۳۶۷۳۶۷۳۶۷۳۶۶۶۶۶////۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۸۸۸۸////۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۸۸۸۸////۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۷۷۷۷////۶۵۵۶۵۵۶۵۵۶۵۵
۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴////۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۰۰۰۰////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۶۶۶۶////۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴۶۶۰۰۰۰////۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۴۴۴۴////۰۰۰۰.................................................................................بهار

۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳////۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۲۲۲۲////۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۷۷۷۷////۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۴۴۴۴////۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۸۸۸۸////۵۵۵۵..........................................................................تابستان
۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳////۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۲۲۲۲////۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۹۹۹۹////۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰۷۷۷۷////۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۰۰۰۰////۹۹۹۹...............................................................................پاييز

۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲////۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۵۵۵۵////۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۹۹۹۹////۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۸۸۸۸////۷۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۸۳۳۳۳////۶۶۶۶..........................................................................زمستان

1389...........................................................۳۳۳۳////۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۷۷۷۷////۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۸۸۸۸////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۸۸۸۸////۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۲۲۲۲////۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹
۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹////۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۳۳۳۳////۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۸۸۸۸////۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۱۱۱۱////۸۳۳۸۳۳۸۳۳۸۳۳۳۳۳۳////۵۵۵۵.................................................................................بهار

۶۹۹۶۹۹۶۹۹۶۹۹////۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۷۷۷۷////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۹۹۹۹////۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۱۱۱۱////۸۸۰۸۸۰۸۸۰۸۸۰۵۵۵۵////۶۶۶۶..........................................................................تابستان
۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷////۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۱۱۱۱////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۸۸۸۸////۶۹۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰۵۵۵۵////۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۲۲۲۲////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰////۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۹۹۹۹////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۵۵۵۵////۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۴۴۴۴////۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۸۸۸۸////۷۷۷۷..........................................................................زمستان

1390................................................................
۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰////۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۹۹۹۹////۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶۷۷۷۷////۶۹۵۶۹۵۶۹۵۶۹۵۸۸۸۸////۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۸۷۶۶۶۶////۰۰۰۰.................................................................................بهار

۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳////۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۸۸۸۸////۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۸۸۸۸////۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۷۷۷////۱۰۳۶۱۰۳۶۱۰۳۶۱۰۳۶۰۰۰۰////۶۶۶۶..........................................................................تابستان

۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲////۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۸۸۸۸////۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۶۶۶۶////۷۷۷۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۵۵۵////۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۸۸۸۸////۱۱۱۱...............................................................................پاييز



1390پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريقيمت توليدكننده محصوالتشاخص16

هـاي صـنعتي كشـور نسـبت بـه فصـل قبـل در فصـول                    درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننـده محصـوالت گـاوداري   -3
1381=1385100-1390هاي سال

گاو ماده شيريگاو ماده تليسهشاخص كلدوره زماني
گاو نر داشتي 

)توليدكننده شير(

1385...........................................................

۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸۴۴۴۴////۴۴۴۴۶۶۶۶////۷۷۷۷۹۹۹۹////۱۱۱۱.................................................................................بهار
۸۸۸۸////۷۷۷۷۲۲۲۲////۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۵۵۵۷۷۷۷////۷۷۷۷..........................................................................تابستان
۳۳۳۳////۴۴۴۴۳۳۳۳////۲۲۲۲۸۸۸۸////۶۶۶۶۸۸۸۸////۹۹۹۹...............................................................................پاييز

۷۷۷۷////۸۸۸۸۵۵۵۵////۶۶۶۶۱۱۱۱////۵۵۵۵۷۷۷۷////۴۴۴۴..........................................................................زمستان

1386...........................................................
۶۶۶۶////۸۸۸۸۲۲۲۲////۴۴۴۴۰۰۰۰////۸۸۸۸۱۱۱۱////۲۲۲۲.................................................................................بهار

۶۶۶۶////۸۸۸۸۴۴۴۴////۷۷۷۷۶۶۶۶////۶۶۶۶۰۰۰۰////۴۴۴۴..........................................................................تابستان
۷۷۷۷////۵۵۵۵۶۶۶۶////۸۸۸۸۷۷۷۷////۹۹۹۹۸۸۸۸////۰۰۰۰...............................................................................پاييز

۴۴۴۴////۷۷۷۷۳۳۳۳////۱۰۱۰۱۰۱۰۹۹۹۹////۶۶۶۶۸۸۸۸////۸۸۸۸..........................................................................زمستان

1387...........................................................
۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۲۲۲////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۳۳۳////۶۶۶۶.................................................................................بهار

۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۲۱۲۱۲۱۲۴۴۴۴////۱۹۱۹۱۹۱۹۵۵۵۵////۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۸۸۸..........................................................................تابستان
۸۸۸۸////۴۴۴۴۳۳۳۳////۱۱۱۱۷۷۷۷////۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۰۰۰۰////۸۸۸۸۲۲۲۲////۷۷۷۷۴۴۴۴////۳۳۳۳۲۲۲۲////۶۶۶۶..........................................................................زمستان

1388
----۱۱۱۱////۳۳۳۳۹۹۹۹////۶۶۶۶۷۷۷۷////۰۰۰۰۵۵۵۵////۳۳۳۳.................................................................................بهار

۲۲۲۲////۴۴۴۴۱۱۱۱////۳۳۳۳۹۹۹۹////۳۳۳۳۹۹۹۹////۸۸۸۸..........................................................................تابستان
۳۳۳۳////۲۲۲۲۳۳۳۳////۶۶۶۶۹۹۹۹////۲۲۲۲۸۸۸۸////۷۷۷۷...............................................................................پاييز

۲۲۲۲////۴۴۴۴۵۵۵۵////۱۱۱۱۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷..........................................................................زمستان

1389...........................................................
۲۲۲۲////۲۲۲۲۱۱۱۱////۴۴۴۴۵۵۵۵////۰۰۰۰۹۹۹۹////۸۸۸۸.................................................................................بهار

۲۲۲۲////۳۳۳۳۶۶۶۶////۰۰۰۰----۰۰۰۰////۳۳۳۳۱۱۱۱////۰۰۰۰..........................................................................تابستان
۰۰۰۰////۱۱۱۱۶۶۶۶////۵۵۵۵۴۴۴۴////۳۳۳۳۲۲۲۲////۱۱۱۱...............................................................................زپايي

۳۳۳۳////۱۱۱۱۳۳۳۳////۱۱۱۱۲۲۲۲////۱۱۱۱۳۳۳۳////۹۹۹۹..........................................................................زمستان

1390............................................................
۱۱۱۱////۲۲۲۲۷۷۷۷////۱۱۱۱۲۲۲۲////۱۱۱۱۸۸۸۸////۷۷۷۷.................................................................................بهار

۲۲۲۲////۰۰۰۰۸۸۸۸////۲۲۲۲۹۹۹۹////۷۷۷۷۹۹۹۹////۰۰۰۰..........................................................................تابستان

۵۵۵۵////۴۴۴۴----۰۰۰۰////۴۴۴۴۲۲۲۲////۹۹۹۹۷۷۷۷////۶۶۶۶...............................................................................پاييز
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139017پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت

هـاي صـنعتي كشـور نسـبت بـه فصـل قبـل در فصـول                   درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننـده محصـوالت گـاوداري   -3
1381=100)            بالهدن(1385-1390هاي سال

گاو پرواريگوساله پرواريزمانيدوره
گاو نر داشتي 

توليدكننده (
)گوشت

كودشير

1385...........................................................

۲۲۲۲////۶۶۶۶۶۶۶۶////۲۲۲۲۰۰۰۰////۶۶۶۶۳۳۳۳////۱۰۱۰۱۰۱۰۴۴۴۴////۴۴۴۴.................................................................................بهار
۸۸۸۸////۳۳۳۳۶۶۶۶////۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۶۶۶۷۷۷۷////۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۸////۹۹۹۹..........................................................................تابستان
۵۵۵۵////۶۶۶۶۳۳۳۳////۲۲۲۲۹۹۹۹////۹۹۹۹۲۲۲۲////۱۰۱۰۱۰۱۰۳۳۳۳////۱۱۱۱...............................................................................پاييز

۶۶۶۶////۴۴۴۴۳۳۳۳////۰۰۰۰۳۳۳۳////۶۶۶۶۹۹۹۹////۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۷۷۷..........................................................................زمستان

1386...........................................................
۴۴۴۴////۸۸۸۸۳۳۳۳////۰۰۰۰۵۵۵۵////۱۰۱۰۱۰۱۰۴۴۴۴////۸۸۸۸۸۸۸۸////۹۹۹۹.................................................................................بهار

۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۴۴۴۴۴۴۴////۰۰۰۰۸۸۸۸////۳۳۳۳۷۷۷۷////۸۸۸۸۶۶۶۶////۹۹۹۹..........................................................................تابستان
۷۷۷۷////۱۰۱۰۱۰۱۰۷۷۷۷////۲۲۲۲۳۳۳۳////۱۰۱۰۱۰۱۰۲۲۲۲////۸۸۸۸۵۵۵۵////۵۵۵۵...............................................................................پاييز

۹۹۹۹////۵۵۵۵۷۷۷۷////۱۱۱۱۳۳۳۳////۷۷۷۷۵۵۵۵////۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۲۲۲..........................................................................زمستان

1387...........................................................
۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۶۲۶۲۶۲۶۰۰۰۰////۱۱۱۱۵۵۵۵////۱۰۱۰۱۰۱۰۸۸۸۸////۱۹۱۹۱۹۱۹۹۹۹۹////۹۹۹۹.................................................................................بهار

۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۳۳۳۹۹۹۹////۴۴۴۴۸۸۸۸////۹۹۹۹۷۷۷۷////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۳۳۳////۰۰۰۰..........................................................................تابستان
۵۵۵۵////۱۰۱۰۱۰۱۰۸۸۸۸////۰۰۰۰۹۹۹۹////۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۶۶۶۳۳۳۳////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۳۳۳۳////۱۱۱۱۸۸۸۸////۶۶۶۶----۱۱۱۱////۴۴۴۴۵۵۵۵////۴۴۴۴۲۲۲۲////۸۸۸۸..........................................................................زمستان

1388...........................................................
۲۲۲۲////۸۸۸۸----۳۳۳۳////۱۱۱۱۸۸۸۸////۹۹۹۹۲۲۲۲////۵۵۵۵۶۶۶۶////۶۶۶۶.................................................................................بهار

۱۱۱۱////۲۲۲۲۴۴۴۴////۳۳۳۳۲۲۲۲////۷۷۷۷۲۲۲۲////۶۶۶۶۸۸۸۸////۶۶۶۶..........................................................................تابستان
۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۲۲۲۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۳۳////۶۶۶۶۴۴۴۴////۱۱۱۱...............................................................................پاييز

۳۳۳۳////۰۰۰۰----۱۱۱۱////۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴۱۱۱۱////۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۲۲۲..........................................................................زمستان

1389...........................................................
۲۲۲۲////۵۵۵۵----۲۲۲۲////۲۲۲۲۴۴۴۴////۵۵۵۵۹۹۹۹////۴۴۴۴۰۰۰۰////۴۴۴۴.................................................................................بهار

۱۱۱۱////۱۱۱۱۵۵۵۵////۲۲۲۲۵۵۵۵////۷۷۷۷۶۶۶۶////۵۵۵۵۸۸۸۸////۷۷۷۷..........................................................................تابستان
۶۶۶۶////۲۲۲۲۸۸۸۸////۰۰۰۰۲۲۲۲////۴۴۴۴۳۳۳۳////۵۵۵۵۲۲۲۲////۱۱۱۱...............................................................................پاييز

۴۴۴۴////۰۰۰۰۵۵۵۵////۳۳۳۳۹۹۹۹////۷۷۷۷----۰۰۰۰////۳۳۳۳۴۴۴۴////۹۹۹۹..........................................................................زمستان

1390............................................................
۶۶۶۶////۰۰۰۰۴۴۴۴////۲۲۲۲۵۵۵۵////۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲۱۱۱۱////۶۶۶۶.................................................................................بهار

۷۷۷۷////۱۱۱۱۱۱۱۱۶۶۶۶////۱۱۱۱۵۵۵۵////۴۴۴۴۲۲۲۲////۵۵۵۵۱۱۱۱////۰۰۰۰..........................................................................تابستان

۵۵۵۵////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۵۵۵////۴۴۴۴۸۸۸۸////۴۴۴۴۶۶۶۶////۵۵۵۵۷۷۷۷////۶۶۶۶...............................................................................پاييز



1390پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريقيمت توليدكننده محصوالتشاخص18

هـاي                هـاي صـنعتي كشـور نسـبت بـه سـال قبـل در سـال        درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-4
1381=1385100-1390هاي و نسبت به فصل مشابه سال قبل در فصول سال1389-1385

گاو ماده شيريگاو ماده تليسهشاخص كلدوره زماني
گاو نر داشتي 

)توليدكننده شير(

1385...........................................................۵۵۵۵////۲۶۲۶۲۶۲۶۶۶۶۶////۲۲۲۲۲۲۲۲۹۹۹۹////۳۰۳۰۳۰۳۰۹۹۹۹////۳۱۳۱۳۱۳۱

۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۹۲۹۲۹۲۹۷۷۷۷////۲۵۲۵۲۵۲۵۸۸۸۸////۲۳۲۳۲۳۲۳۴۴۴۴////۸۸۸۸.................................................................................بهار
۳۳۳۳۳۳۳۳////۳۱۳۱۳۱۳۱۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۸۸۸۸////۲۶۲۶۲۶۲۶۵۵۵۵////۳۳۳۳..........................................................................تابستان
۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۹۲۹۲۹۲۹۴۴۴۴////۲۰۲۰۲۰۲۰۷۷۷۷////۲۸۲۸۲۸۲۸۹۹۹۹////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۲۳۲۳۲۳۲۶۶۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹۰۰۰۰////۲۷۲۷۲۷۲۷۴۴۴۴////۶۶۶۶..........................................................................زمستان

1386...........................................................۳۳۳۳////۳۱۳۱۳۱۳۱۴۴۴۴////۲۶۲۶۲۶۲۶۰۰۰۰////۳۳۳۳۳۳۳۳۶۶۶۶////۲۷۲۷۲۷۲۷
۲۷۲۷۲۷۲۷////۳۱۳۱۳۱۳۱۵۵۵۵////۱۸۱۸۱۸۱۸۳۳۳۳////۲۸۲۸۲۸۲۸۵۵۵۵////۹۹۹۹.................................................................................بهار

۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۲۳۲۳۲۳۲۴۴۴۴////۲۲۲۲۲۲۲۲۹۹۹۹////۲۹۲۹۲۹۲۹۲۲۲۲////۷۷۷۷..........................................................................تابستان
۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۳۳۳۳۳۳۳۷۷۷۷////۲۹۲۹۲۹۲۹۹۹۹۹////۳۲۳۲۳۲۳۲۳۳۳۳////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۳۳۳۳۳۳۳۷۷۷۷////۳۴۳۴۳۴۳۴۶۶۶۶////۳۴۳۴۳۴۳۴۲۲۲۲////۰۰۰۰..........................................................................زمستان

1387...........................................................۴۴۴۴////۵۱۵۱۵۱۵۱۳۳۳۳////۵۵۵۵۵۵۵۵۸۸۸۸////۴۴۴۴۴۴۴۴۶۶۶۶////۴۸۴۸۴۸۴۸
۳۸۳۸۳۸۳۸////۴۱۴۱۴۱۴۱۵۵۵۵////۴۸۴۸۴۸۴۸۳۳۳۳////۵۰۵۰۵۰۵۰۷۷۷۷////۶۶۶۶.................................................................................بهار

۵۲۵۲۵۲۵۲////۴۶۴۶۴۶۴۶۹۹۹۹////۶۶۶۶۶۶۶۶۵۵۵۵////۵۴۵۴۵۴۵۴۵۵۵۵////۱۱۱۱..........................................................................تابستان
۵۴۵۴۵۴۵۴////۴۵۴۵۴۵۴۵۰۰۰۰////۵۵۵۵۵۵۵۵۲۲۲۲////۵۲۵۲۵۲۵۲۷۷۷۷////۹۹۹۹...............................................................................پاييز

۴۷۴۷۴۷۴۷////۴۵۴۵۴۵۴۵۹۹۹۹////۵۰۵۰۵۰۵۰۹۹۹۹////۴۴۴۴۸۸۸۸۷۷۷۷////۳۳۳۳..........................................................................زمستان

1388...........................................................۳۳۳۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۷۷۷////۲۵۲۵۲۵۲۵۹۹۹۹////۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۱۱////۱۰۱۰۱۰۱۰
۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۲۳۲۳۲۳۲۰۰۰۰////۳۹۳۹۳۹۳۹۵۵۵۵////۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۱۱////۳۳۳۳.................................................................................بهار

۸۸۸۸////۲۳۲۳۲۳۲۳۷۷۷۷////۲۰۲۰۲۰۲۰۵۵۵۵////۱۶۱۶۱۶۱۶۶۶۶۶////۷۷۷۷..........................................................................تابستان
۳۳۳۳////۲۱۲۱۲۱۲۱۷۷۷۷////۲۶۲۶۲۶۲۶۳۳۳۳////۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶////۸۸۸۸...............................................................................پاييز

۶۶۶۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۱۱۱////۱۹۱۹۱۹۱۹۴۴۴۴////۸۸۸۸۴۴۴۴////۸۸۸۸..........................................................................زمستان

1389...........................................................۹۹۹۹////۸۸۸۸۴۴۴۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۹۹۹////۱۱۱۱۱۱۱۱۵۵۵۵////۹۹۹۹
۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۴۴۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۱۱۱////۹۹۹۹۶۶۶۶////۳۳۳۳.................................................................................بهار

۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۹۹۹////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۰۰۰////۸۸۸۸۱۱۱۱////۴۴۴۴..........................................................................تابستان
۸۸۸۸////۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۴۴۴۴////۸۸۸۸۵۵۵۵////۸۸۸۸...............................................................................پاييز

۸۸۸۸////۸۸۸۸۹۹۹۹////۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۳۳////۹۹۹۹۷۷۷۷////۰۰۰۰..........................................................................زمستان

1390............................................................
۸۸۸۸////۸۸۸۸۵۵۵۵////۸۸۸۸۰۰۰۰////۹۹۹۹۴۴۴۴////۹۹۹۹.................................................................................بهار

۸۸۸۸////۵۵۵۵۶۶۶۶////۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۶۶۶////۲۲۲۲..........................................................................تابستان
۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴۸۸۸۸////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۲۲////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱////۴۴۴۴...............................................................................پاييز



139019پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت

هـاي                 هـاي صـنعتي كشـور نسـبت بـه سـال قبـل در سـال        درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-4
1381=100)            دنباله(1385-1390هاي مشابه سال قبل در فصول سالو نسبت به فصل1389-1385

گاو پرواريگوساله پرواريزمانيدوره
گاو نر داشتي 

توليدكننده (
)گوشت

كودشير

1385...........................................................۰۰۰۰////۴۱۴۱۴۱۴۱۴۴۴۴////۲۹۲۹۲۹۲۹۷۷۷۷////۷۷۷۷۴۴۴۴////۲۱۲۱۲۱۲۱۸۸۸۸////۲۳۲۳۲۳۲۳

۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۹۱۹۱۹۱۹۸۸۸۸////۶۶۶۶۷۷۷۷////۲۵۲۵۲۵۲۵۱۱۱۱////۳۱۳۱۳۱۳۱۳۳۳۳////۷۷۷۷.................................................................................بهار
۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۳۳۳////۷۷۷۷۰۰۰۰////۲۷۲۷۲۷۲۷۳۳۳۳////۴۰۴۰۴۰۴۰۸۸۸۸////۰۰۰۰..........................................................................تابستان
۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۱۱////۸۸۸۸۹۹۹۹////۳۱۳۱۳۱۳۱۸۸۸۸////۴۷۴۷۴۷۴۷۵۵۵۵////۳۳۳۳...............................................................................پاييز

۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۱۲۱۲۱۲۱۸۸۸۸////۸۸۸۸۹۹۹۹////۳۲۳۲۳۲۳۲۴۴۴۴////۴۳۴۳۴۳۴۳۲۲۲۲////۸۸۸۸..........................................................................زمستان

1386...........................................................۹۹۹۹////۳۸۳۸۳۸۳۸۸۸۸۸////۳۵۳۵۳۵۳۵۹۹۹۹////۴۴۴۴۸۸۸۸////۲۸۲۸۲۸۲۸۱۱۱۱////۳۱۳۱۳۱۳۱
۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۴۲۴۲۴۲۴۸۸۸۸////۶۶۶۶۹۹۹۹////۳۷۳۷۳۷۳۷۳۳۳۳////۴۱۴۱۴۱۴۱۷۷۷۷////۸۸۸۸.................................................................................بهار

۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۶۲۶۲۶۲۶۹۹۹۹////۴۴۴۴۸۸۸۸////۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۳۸۳۸۳۸۳۸۶۶۶۶////۰۰۰۰..........................................................................تابستان
۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۰۳۰۳۰۳۰۸۸۸۸////۴۴۴۴۹۹۹۹////۳۵۳۵۳۵۳۵۳۳۳۳////۳۵۳۵۳۵۳۵۲۲۲۲////۹۹۹۹...............................................................................پاييز

۳۶۳۶۳۶۳۶////۳۲۳۲۳۲۳۲۰۰۰۰////۴۴۴۴۲۲۲۲////۳۶۳۶۳۶۳۶۹۹۹۹////۴۰۴۰۴۰۴۰۹۹۹۹////۴۴۴۴..........................................................................زمستان

1387...........................................................۷۷۷۷////۵۸۵۸۵۸۵۸۲۲۲۲////۳۷۳۷۳۷۳۷۷۷۷۷////۷۷۷۷۹۹۹۹////۵۱۵۱۵۱۵۱۳۳۳۳////۵۵۵۵۵۵۵۵
۵۱۵۱۵۱۵۱////۵۴۵۴۵۴۵۴۲۲۲۲////۶۶۶۶۱۱۱۱////۳۷۳۷۳۷۳۷۳۳۳۳////۵۴۵۴۵۴۵۴۱۱۱۱////۶۶۶۶.................................................................................بهار

۶۱۶۱۶۱۶۱////۵۲۵۲۵۲۵۲۵۵۵۵////۱۰۱۰۱۰۱۰۷۷۷۷////۴۴۴۴۴۴۴۴۶۶۶۶////۶۴۶۴۶۴۶۴۵۵۵۵////۶۶۶۶..........................................................................تابستان
۵۸۵۸۵۸۵۸////۵۳۵۳۵۳۵۳۵۵۵۵////۸۸۸۸۴۴۴۴////۳۶۳۶۳۶۳۶۶۶۶۶////۶۱۶۱۶۱۶۱۴۴۴۴////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۸۴۸۴۸۴۸۱۱۱۱////۵۵۵۵۰۰۰۰////۳۱۳۱۳۱۳۱۴۴۴۴////۵۴۵۴۵۴۵۴۸۸۸۸////۷۷۷۷..........................................................................زمستان

1388...........................................................۷۷۷۷////۲۷۲۷۲۷۲۷۶۶۶۶////۳۳۳۳۳۳۳۳۶۶۶۶////۵۵۵۵۸۸۸۸////۴۴۴۴۸۸۸۸////۱۴۱۴۱۴۱۴
۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰////۴۴۴۴۵۵۵۵////۳۰۳۰۳۰۳۰۸۸۸۸////۳۶۳۶۳۶۳۶۲۲۲۲////۳۳۳۳.................................................................................بهار

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۰۱۰۱۰۱۰۵۵۵۵////۳۳۳۳۸۸۸۸////۲۸۲۸۲۸۲۸۳۳۳۳////۲۵۲۵۲۵۲۵۵۵۵۵////۳۳۳۳..........................................................................تابستان
۸۸۸۸////۰۰۰۰۲۲۲۲////۵۵۵۵۲۲۲۲////۳۷۳۷۳۷۳۷۳۳۳۳////۲۵۲۵۲۵۲۵۲۲۲۲////۱۱۱۱...............................................................................پاييز
۷۷۷۷////۳۳۳۳----۲۲۲۲////۹۹۹۹۶۶۶۶////۳۷۳۷۳۷۳۷۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵۶۶۶۶////۷۷۷۷..........................................................................نزمستا

1389...........................................................۳۳۳۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۵۵۵۵////۲۵۲۵۲۵۲۵۸۸۸۸////۹۹۹۹۲۲۲۲////۰۰۰۰----۲۲۲۲////۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۷۷۷////۰۰۰۰----۱۱۱۱////۱۰۱۰۱۰۱۰۲۲۲۲////۳۱۳۱۳۱۳۱۹۹۹۹////۲۴۲۴۲۴۲۴۷۷۷۷////۲۲۲۲.................................................................................بهار

۷۷۷۷////۱۱۱۱----۱۱۱۱////۱۰۱۰۱۰۱۰۹۹۹۹////۳۱۳۱۳۱۳۱۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳۸۸۸۸////۱۱۱۱..........................................................................تابستان
۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۰۰۰۴۴۴۴////۸۸۸۸۰۰۰۰////۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱۱۱////۲۱۲۱۲۱۲۱۲۲۲۲////۹۹۹۹...............................................................................پاييز

۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۲۲۲۱۱۱۱////۹۹۹۹۱۱۱۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۸۸۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۵۵۵۵////۴۴۴۴..........................................................................زمستان

1390............................................................
۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۸۸۸۱۱۱۱////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۹۹۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۲۲۲////۴۴۴۴.................................................................................بهار

۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۷۷۷////۷۷۷۷۵۵۵۵////۹۹۹۹۴۴۴۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۳۳۳////۷۷۷۷..........................................................................تابستان

۲۶۲۶۲۶۲۶////۳۲۳۲۳۲۳۲۲۲۲۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰////۹۹۹۹۱۱۱۱////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۸۸۸////۴۴۴۴...............................................................................پاييز



1390پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريقيمت توليدكننده محصوالتشاخص20

1385-1390هاي تفكيك استان در طي فصول سالهاي صنعتي كشور بهشاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-5
100=1381

كل كشوردوره زماني
آذربايجان 
شرقي

آذربايجان 
غربي

بوشهرايالماصفهاناردبيل

1385...........................................................۶۶۶۶////۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۵۵۵۵////۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۹۹۹۹////۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۹۹۹۹////۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۷۷۷۷////۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹۵۵۵۵////۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۷۷۷۷////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰

۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۲۲۲۲////۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۴۴۴۴////۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۸۸۸۸////۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۵۵۵۵////۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۳۳۳۳////۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۷۷۷۷////۶۶۶۶.................................................................................بهار
۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰////۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۱۱۱۱////۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۲۲۲////۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۷۷۷۷////۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۶۶۶۶////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۷۷۷۷////۷۷۷۷..........................................................................تابستان
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۱۱۱////۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۸۸۸۸////۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۰۰۰۰////۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۳۳۳۳////۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۹۹۹۹////۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۵۵۵۵////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۶۶۶۶////۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۹۹۹۹////۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۶۶۶۶////۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰////۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۶۶۶۶////۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۱۱۱۱////۰۰۰۰..........................................................................زمستان

1386...........................................................۹۹۹۹////۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۷۷۷۷////۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۶۶۶۶////۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۴۴۴۴////۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۱۱۱۱////۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۸۸۸۸////۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۶۶۶۶////۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷
۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۴۴۴۴////۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۱۱۱۱////۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۱۱۱۱////۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۳۳۳////۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۳۳۳۳////۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۰۰۰۰////۶۶۶۶.................................................................................بهار

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۰۰۰۰////۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶۷۷۷۷////۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۶۶۶۶////۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۰۰۰۰////۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۲۲۲////۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۰۰۰۰////۹۹۹۹..........................................................................تابستان
۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۳۳۳۳////۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۳۳۳////۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲۹۰۳۳۳۳////۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۳۳۳////۳۰۹۳۰۹۳۰۹۳۰۹۶۶۶۶////۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۶۶۶۶////۸۸۸۸...............................................................................پاييز

۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۶۶۶۶////۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۰۰۰۰////۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸۲۲۲۲////۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۰۰۰۰////۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۲۲۲۲////۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۳۳////۲۲۲۲..........................................................................زمستان

1387...........................................................۵۵۵۵////۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸۳۳۳۳////۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۰۰۰۰////۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۶۶۶۶////۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۴۴۴۴////۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۶۶۶۶////۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹۰۰۰۰////۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱
۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۱۱۱۱////۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۸۸۸۸////۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۴۴۴۴////۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۳۳۳////۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۵۵۵۵////۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۵۵۵۵////۹۹۹۹.................................................................................بهار

۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵////۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۰۰۰۰////۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۴۴۴۴////۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۳۳۳////۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۹۹۹۹////۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۷۷۷۷////۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۷۷۷۷////۱۱۱۱..........................................................................تابستان
۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱////۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۹۹۹۹////۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۶۶۶۶////۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۰۰۰۰////۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۱۱۱۱////۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۹۹۹۹////۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۶۶۶۶////۴۴۴۴...............................................................................پاييز

۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱////۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۹۹۹۹////۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰۷۷۷۷////۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۰۰۰۰////۴۶۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸۱۱۱۱////۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۹۹۹۹////۴۹۸۴۹۸۴۹۸۴۹۸۵۵۵۵////۶۶۶۶..........................................................................زمستان

1388...........................................................۹۹۹۹////۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۷۷۷۷////۶۰۰۶۰۰۶۰۰۶۰۰۰۰۰۰////۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۰۰۰۰////۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۳۳۳۳////۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۲۲۲۲////۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۹۹۹۹////۳۰۳۰۳۰۳۰۵۵۵۵
۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹////۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۶۶۶۶////۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۱۱۱۱////۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۰۰۰۰////۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۵۵۵۵////۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۸۸۸۸////۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۲۲۲۲////۳۳۳۳.................................................................................بهار

۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹////۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۶۶۶۶////۶۰۸۶۰۸۶۰۸۶۰۸۱۱۱۱////۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۷۷۷۷////۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹۹۹۹۹////۵۷۹۵۷۹۵۷۹۵۷۹۳۳۳۳////۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۳۳۳۳////۵۵۵۵..........................................................................تابستان
۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹////۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹۶۶۶۶////۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۸۸۸۸////۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۶۶۶۶////۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۵۵۵////۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۵۵۵۵////۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۵۵۵////۴۴۴۴...............................................................................پاييز

۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴////۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۹۹۹۹////۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳۹۹۹۹////۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۰۰۰۰////۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶۰۰۰۰////۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۳۳۳۳////۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۶۶۶۶////۳۳۳۳..........................................................................زمستان

1389...........................................................۶۶۶۶////۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰۱۱۱۱////۶۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸۴۰۰۰۰////۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۲۲۲۲////۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳۳۳۳////۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷۲۲۲۲////۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۴۴۴۴////۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵
۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۰۰۰۰////۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۶۶۶////۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۳۳۳۳////۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۲۲۲۲////۶۵۸۶۵۸۶۵۸۶۵۸۹۹۹۹////۵۴۶۵۴۶۵۴۶۵۴۶۰۰۰۰////۹۹۹۹.................................................................................اربه

۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۱۱۱۱////۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۶۶۶۶////۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۸۸۸۸////۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۵۵۵۵////۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۶۶۶////۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۴۴۴۴////۴۴۴۴..........................................................................تابستان
۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۵۵۵۵////۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۹۹۹۹////۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۵۵۵۵////۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۰۰۰۰////۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۷۷۷۷////۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰۳۳۳۳////۶۶۶۶...............................................................................پاييز

۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶////۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۰۰۰۰////۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۹۹۹۹////۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴۴۴۴////۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۹۹۹۹////۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۶۶۶۶////۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۸۸۸۸////۴۴۴۴..........................................................................زمستان

1390............................................................
۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶////۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۱۱۱۱////۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۷۷۷۷////۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۵۵۵۵////۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۰۰۰۰////۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶۸۸۸۸////۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۵۵۵۵////۲۲۲۲.................................................................................بهار

۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶////۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۰۰۰۰////۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۳۳۳۳////۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵۸۸۸۸////۶۸۰۶۸۰۶۸۰۶۸۰۷۷۷۷////۷۸۸۷۸۸۷۸۸۷۸۸۴۴۴۴////۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۶۶۶////۲۲۲۲..........................................................................تابستان

۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳////۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۹۹۹۹////۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۱۱۱۱////۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۲۲۲۲////۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۰۰۰۰////۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸۴۶۲۲۲۲////۷۰۴۷۰۴۷۰۴۷۰۴۹۹۹۹////۹۹۹۹...............................................................................پاييز
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139021پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت

1385-1390هاي تفكيك استان در طي فصول سالهاي صنعتي كشور بهشاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-5
1381=100)دنباله(

انتهردوره زماني
چهارمحال و 
بختياري

خراسان 
جنوبي

خراسان 
رضوي

خراسان 
شمالي

خوزستان

1385...........................................................۴۴۴۴////۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۱۱۱۱////۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۸۸۸۸////۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۰۰۰۰////۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۰۰۰۰////۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۷۷۷۷////۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹

۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۴۴۴۴////۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۷۷۷۷////۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷۴۴۴۴////۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۰۰۰۰////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۳۳۳۳////۷۷۷۷.................................................................................بهار
۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۰۰۰۰////۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۹۹۹۹////۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۶۶۶۶////۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۵۵۵۵////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲۲۲////۹۹۹۹..........................................................................تابستان
۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۶۶۶۶////۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۷۷۷۷////۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۵۵۵۵////۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۳۳۳۳////۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۷۷۷۷////۷۷۷۷...............................................................................پاييز

۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۸۸۸۸////۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۷۷۷۷////۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۴۴۴۴////۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۴۴۴۴////۲۲۲۲۱۶۱۶۱۶۱۶۳۳۳۳////۲۲۲۲..........................................................................زمستان

1386...........................................................۶۶۶۶////۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۹۹۹۹////۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۱۱۱۱////۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۲۲۲۲////۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۲۲۲۲////۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۷۷۷۷////۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰
۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۸۸۸۸////۳۳۸۳۳۸۳۳۸۳۳۸۰۰۰۰////۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۰۰۰۰////۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۶۶۶۶////۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۱۱۱۱////۳۳۳۳.................................................................................بهار

۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶////۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۴۴۴////۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۳۳۳////۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹۰۰۰۰////۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۱۱۱۱////۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۰۰۰۰////۰۰۰۰..........................................................................تابستان
۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵////۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۹۹۹۹////۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۱۱۱۱////۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۱۱۱۱////۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۹۹۹۹////۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۶۶۶۶////۷۷۷۷...............................................................................پاييز

۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸////۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۶۶۶۶////۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۳۳۳۳////۴۶۹۴۶۹۴۶۹۴۶۹۸۸۸۸////۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۵۵۵۵////۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۰۰۰۰////۵۵۵۵..........................................................................زمستان

1387...........................................................۰۰۰۰////۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۳۳۳۳////۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۲۲۲۲////۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۱۱۱۱////۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶۸۵۶۶۶۶////۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۹۹۹۹////۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶
۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰////۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۰۰۰۰////۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۵۵۵////۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹۶۶۶۶////۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۸۸۸۸////۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۸۸۸۸////۸۸۸۸.................................................................................بهار

۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶////۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۲۲۲۲////۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۵۵۵۵////۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۳۳۳۳////۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۵۵۵۵////۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۷۷۷۷////۳۳۳۳..........................................................................تابستان
۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲////۷۰۹۷۰۹۷۰۹۷۰۹۰۰۰۰////۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۰۰۰۰////۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۲۲۲۲////۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۹۹۹۹////۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۹۹۹۹////۳۳۳۳...............................................................................پاييز

۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹////۷۸۷۷۸۷۷۸۷۷۸۷۵۵۵۵////۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۳۳۳۳////۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۵۵۵۵////۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۵۵۵۵////۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۹۹۹۹////۳۳۳۳..........................................................................زمستان

1388...........................................................۴۴۴۴////۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۶۶۶۶////۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۷۷۷۷////۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۴۴۴۴////۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۶۶۶۶////۸۳۳۸۳۳۸۳۳۸۳۳۲۲۲۲////۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸
۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲////۸۰۹۸۰۹۸۰۹۸۰۹۷۷۷۷////۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰۱۱۱۱////۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴۴۴۴۴////۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۹۹۹۹////۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۶۶۶۶////۶۶۶۶.................................................................................بهار

۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵////۸۰۹۸۰۹۸۰۹۸۰۹۵۵۵۵////۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۱۱۱۱////۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۹۹۹۹////۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۵۵۵۵////۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۶۶۶۶////۳۳۳۳..........................................................................تابستان
۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲////۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۹۹۹۹////۸۴۹۸۴۹۸۴۹۸۴۹۶۶۶۶////۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۸۸۸۸////۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۵۵۵۵////۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۵۵۵۵////۳۳۳۳...............................................................................پاييز

۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱////۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۸۸۸////۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۵۵۵۵////۷۸۹۷۸۹۷۸۹۷۸۹۴۴۴۴////۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷۸۸۸۸////۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۷۷۷۷////۴۴۴۴..........................................................................زمستان

1389...........................................................۶۶۶۶////۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۴۴////۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۹۹۹۹////۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۱۱۱۱////۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۲۲۲۲////۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۲۲۲۲////۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷
۴۵۹۴۵۹۴۵۹۴۵۹////۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۷۷۷۷////۸۷۸۷۸۷۸۷۵۵۵۵۹۹۹۹////۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۲۲۲۲////۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۴۴////۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۰۰۰۰////۴۴۴۴.................................................................................بهار

۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷////۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۲۲۲۲////۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۵۵۵۵////۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۹۹۹۹////۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸۸۸۸۸////۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸۰۰۰۰////۵۵۵۵..........................................................................تابستان
۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶////۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵۲۲۲۲////۹۴۵۹۴۵۹۴۵۹۴۵۱۱۱۱////۷۹۵۷۹۵۷۹۵۷۹۵۱۱۱۱////۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۰۰۰۰////۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۷۷۷۷////۱۱۱۱...............................................................................پاييز

۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۷۷۷۷////۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۴۴۴۴////۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴۲۲۲۲////۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۶۶۶۶////۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸۱۱۱۱////۳۳۳۳..........................................................................زمستان

1390............................................................
۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴////۱۰۵۵۱۰۵۵۱۰۵۵۱۰۵۵۲۲۲۲////۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۹۹۹////۸۰۰۸۰۰۸۰۰۸۰۰۴۴۴۴////۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۵۵۵۵////۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۰۰۰۰////۹۹۹۹.................................................................................بهار

۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸////۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۵۵۵۵////۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۲۲۲۲////۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۵۵۵۵////۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۳۳۳۳////۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۷۷۷۷////۷۷۷۷..........................................................................تابستان

۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳////۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۶۶۶۶////۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۱۱////۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۴۴۴۴////۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۶۶۶۶////۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۸۸۸۸////۲۲۲۲...............................................................................اييزپ
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1390پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريقيمت توليدكننده محصوالتشاخص22

1385-1390هاي تفكيك استان در طي فصول سالهاي صنعتي كشور بهشاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-5
1381=100)دنباله(

سمنانزنجاندوره زماني
سيستان و 
بلوچستان

قمقزوينفارس

1385...........................................................۶۶۶۶////۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۷۷۷۷////۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۳۳۳۳////۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۱۱۱////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۰۰۰۰////۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۵۵۵۵////۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹

۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۰۰۰۰////۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۹۹۹۹////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۷۷۷۷////۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۱۱۱۱////۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۴۴۴۴////۹۹۹۹.................................................................................بهار
۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۹۹۹۹////۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۷۷۷۷////۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۷۷۷۷////۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۳۳۳۳////۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۵۵۵۵////۷۷۷۷..........................................................................تابستان
۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۱۱۱۱////۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۶۶۶۶////۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۰۰۰////۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۳۳۳۳////۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۳۳۳۳////۰۰۰۰...............................................................................پاييز

۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۱۱۱۱////۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۸۸۸۸////۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۸۸۸۸////۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳۵۵۵۵////۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۵۵۵۵////۷۷۷۷..........................................................................زمستان

1386...........................................................۶۶۶۶////۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۹۹۹۹////۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۶۶۶۶////۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۸۸۸۸////۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۵۵۵۵////۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۲۲۲////۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲
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139023پاييز-هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت

1385-1390هاي تفكيك استان در طي فصول سالشور بههاي صنعتي كشاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-5
1381=100)دنباله(

كرمانشاهكرمانكردستاندوره زماني
كهگيلويه و 
بويراحمد
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