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هاخالصه يافته

شورهاي صنعتي كدرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري
1390زمستان

نسبت به فصل مشابه سال قبل1390زمستانفصل نسبت به فصل قبل1390زمستانفصل 

افزايشكاهشافزايشكاهش

۱۱۱۱۱۱۱۱۳۲.۳۳۲.۳۳۲.۳۳۲.۳

نسبت به فصل مشابه سال قبل1390فصل پاييز نسبت به فصل قبل1390فصل پاييز 

افزايشكاهشافزايشكاهش

۹.۶۹.۶۹.۶۹.۶۲۱.۴۲۱.۴۲۱.۴۲۱.۴

نسبت به 1390زمستانتهي به فصلچهار فصل من
1389زمستانچهار فصل منتهي به 

نسبت به 1390چهار فصل منتهي به فصل پاييز 
1389چهار فصل منتهي  به پاييز

۱۹.۷۱۹.۷۱۹.۷۱۹.۷۱۳.۸۱۳.۸۱۳.۸۱۳.۸
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هاي صنعتي كشور بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري
1390زمستان

درصد افزايش را نسـبت بـه   11رسيد، كه6/782به عدد 1390زمستانهاي صنعتي در فصل يدكننده محصوالت گاوداريشاخص كل قيمت تول
.دهددرصد افزايش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي3/32فصل قبل و 

درصـد افـزايش   3/18بـا  گـاو پـرواري  ميـان  در اين. رو بوده استهاي با افزايش روبهدر فصل مورد بررسي شاخص كل تمامي اقالم گاوداري
. ترين افزايش را داشته استنسبت به فصل قبل بيش

همدان با استان اين ميانروبرو بوده است كه در افزايشباو بوشهر ها به غير از هرمزگان كل تمام استانقيمتدر فصل مورد بررسي شاخص 
. استدر شاخص كل را نسبت به فصل قبل داشتهافزايشترين بيشدرصد افزايش نسبت به فصل قبل 3/20
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139015زمستان -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.................................................................................بهار

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////۶۰۶۰۶۰۶۰۶۶۶۶۱۱۱۱////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................................................................۰۰۰۰////۱۰۹۰۱۰۹۰۱۰۹۰۱۰۹۰۴۴۴۴////۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۶۶۶۶////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۷۷۷۷////۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۷۷۷۷////۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴
۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰////۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۹۹۹۹////۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶۷۷۷۷////۶۹۵۶۹۵۶۹۵۶۹۵۸۸۸۸////۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۸۷۶۶۶۶////۰۰۰۰.................................................................................بهار

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

۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲////۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۸۸۸۸////۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۶۶۶۶////۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۵۵۵۵////۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۸۸۸۸////۱۱۱۱...............................................................................پاييز

۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱////۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۴۴۴۴////۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۸۸۸۸////۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶۳۳۳۳////۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۱۲۲۲۲////۵۵۵۵..........................................................................زمستان
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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..........................................................................ابستانت

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...............................................................................زپايي

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...............................................................................پاييز

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

۱۱۱۱////۴۴۴۴۲۲۲۲////۵۵۵۵۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱۶۶۶۶////۰۰۰۰..........................................................................زمستان

2



139017زمستان -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)            دنباله(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

۵۵۵۵////۱۲۱۲۱۲۱۲۲۲۲۲////۳۳۳۳۴۴۴۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۳۳۳۳////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۳۳۳////۴۴۴۴..........................................................................زمستان



1390زمستان -هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت18

و فصل مشابه سال قبـل  هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبل درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-4
1381=1385100-1390هاي در سال

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////۴۸۴۸۴۸۴۸۷۷۷۷////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............................................................۷۷۷۷////۱۹۱۹۱۹۱۹۸۸۸۸////۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۳۳////۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۰۱۰۱۰۱۰
۸۸۸۸////۸۸۸۸۵۵۵۵////۸۸۸۸۰۰۰۰////۹۹۹۹۴۴۴۴////۹۹۹۹.................................................................................بهار

۸۸۸۸////۵۵۵۵۶۶۶۶////۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۶۶۶////۲۲۲۲..........................................................................تابستان
۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۴۴۴۸۸۸۸////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۲۲////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱////۴۴۴۴...............................................................................پاييز
۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۷۷۷۵۵۵۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۴۴۴////۳۲۳۲۳۲۳۲۸۸۸۸////۳۳۳۳..........................................................................تانزمس



139019زمستان -هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت

و فصل مشابه سال قبـل  هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبل درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-4
1381=100)            دنباله(1385-1390هاي  در سال

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
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1385-1390هاي تفكيك استان در طي فصول سالور بههاي صنعتي كششاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-5
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شرقي

آذربايجان 
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۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۲۷۲۷۲۷۲۷۸۸۸۸۱۱۱۱////۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۶۶۶۶////۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۸۸۸۸////۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۵۵۵۵////۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۶۶۶////۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۴۴۴۴////۴۴۴۴..........................................................................تابستان
۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵////۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۵۵۵۵////۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۹۹۹۹////۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۵۵۵۵////۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۰۰۰۰////۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۷۷۷۷////۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰۳۳۳۳////۶۶۶۶...............................................................................پاييز
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139021زمستان -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(

تهراندوره زماني
چهارمحال و 
بختياري

خراسان 
جنوبي

خراسان 
رضوي

خراسان 
شمالي
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1385...........................................................۴۴۴۴////۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۱۱۱۱////۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۸۸۸۸////۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۰۰۰۰////۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۰۰۰۰////۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۷۷۷۷////۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹
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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////۴۴۴۴۱۸۱۸۱۸۱۸
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////۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۹۹۹۹////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............................................................۸۸۸۸////۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۰۰۰۰////۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۶۶۶۶////۸۸۰۸۸۰۸۸۰۸۸۰۰۰۰۰////۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۸۸۸۸////۱۱۷۷۱۱۷۷۱۱۷۷۱۱۷۷۴۴۴۴////۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵
۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴////۱۰۵۵۱۰۵۵۱۰۵۵۱۰۵۵۲۲۲۲////۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۹۹۹////۸۰۰۸۰۰۸۰۰۸۰۰۴۴۴۴////۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۵۵۵۵////۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۰۰۰۰////۹۹۹۹.................................................................................بهار

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

۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳////۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۶۶۶۶////۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۱۱////۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۴۴۴۴////۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۶۶۶۶////۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۸۸۸۸////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵////۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۳۳۳۳////۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶۰۰۰۰////۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵۶۶۶۶////۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۸۸۸۸////۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۴۴۴۴////۳۳۳۳..........................................................................زمستان
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1390زمستان -هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت22

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

سمنانزنجانه زمانيدور
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
۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳////۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۳۳۳۳////۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۲۲۲////۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۲۲۲۲////۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۲۲۲////۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۳۳۳۳////۸۸۸۸.................................................................................بهار

۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲۹۰////۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۷۷۷۷////۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۴۴۴۴////۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۵۵۵۵////۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۱۱۱۱////۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۹۹۹۹////۲۲۲۲..........................................................................تابستان
۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲////۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۰۰۰۰////۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۵۵۵۵////۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۷۷۷۷////۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۴۴۴۴////۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۹۹۹۹////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲////۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۹۹۹۹////۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹۸۸۸۸////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۹۹۹۹////۳۵۰۳۵۰۳۵۰۳۵۰۸۸۸۸////۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۳۳۳////۱۱۱۱..........................................................................زمستان

1387...........................................................۸۸۸۸////۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۸۸۸۸////۴۰۹۴۰۹۴۰۹۴۰۹۸۸۸۸////۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۹۹۹۹////۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۴۴۴۴////۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۶۶۶۶////۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵
۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴////۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۰۰۰۰////۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۹۹۹۹////۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۵۵۵۵////۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۱۱۱۱////۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۴۴۴////۰۰۰۰.................................................................................بهار

۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷////۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۲۲۲۲////۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۸۸۸۸////۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۴۴۴۴////۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۴۴۴۴////۴۹۰۴۹۰۴۹۰۴۹۰۸۸۸۸////۹۹۹۹..........................................................................تابستان
۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵////۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰۷۷۷۷////۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۱۱۱۱////۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۰۰۰۰////۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۰۰۰۰////۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۵۵۵////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵////۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۵۵۵////۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۸۸۸۸////۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۶۶۶۶////۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۸۸۸۸////۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴۴۴۴۴////۲۲۲۲..........................................................................زمستان

1388...........................................................۸۸۸۸////۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶۷۷۷۷////۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷۰۰۰۰////۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۷۷۷۷////۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۱۱۱۱////۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۹۹۹۹////۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳
۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸////۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۲۲۲۲////۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۶۶۶۶////۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۳۳۳۳////۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۴۴۴////۵۵۵۵۵۲۵۲۵۲۵۲۷۷۷۷////۳۳۳۳.................................................................................بهار

۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷////۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۳۳۳۳////۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷۶۶۶۶////۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۸۸۸۸////۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۴۴////۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۵۵////۳۳۳۳..........................................................................تابستان
۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵////۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۹۹۹۹////۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷۱۱۱۱////۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۸۸۸۸////۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵۲۲۲۲////۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰۴۴۴۴////۱۱۱۱...............................................................................پاييز

۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴////۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷۳۳۳۳////۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۲۲۲۲////۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۰۰۰۰////۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۹۹۹۹////۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۳۳۳۳////۷۷۷۷..........................................................................زمستان

1389...........................................................۹۹۹۹////۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۷۷۷۷////۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۱۱۱۱////۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۹۹۹۹////۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۵۵۵۵////۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۰۰۰۰////۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵////۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۰۰۰۰////۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۱۱۱۱////۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۲۲۲۲////۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۱۱۱۱////۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۳۳۳۳////۵۵۵۵.................................................................................بهار
۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰////۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۰۰۰۰////۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۵۵۵۵////۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۵۵۵۵////۴۹۰۴۹۰۴۹۰۴۹۰۴۴۴۴////۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۷۷۷۷////۹۹۹۹..........................................................................ابستانت

۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴////۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴۲۲۲۲////۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۶۶۶۶////۵۰۷۵۰۷۵۰۷۵۰۷۶۶۶۶////۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۴۴۴۴////۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۳۳۳۳////۱۱۱۱...............................................................................پاييز
۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶////۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۷۷۷۷////۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۸۸۸۸////۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۱۱۱۱////۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۷۷۷۷////۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۴۴۴۴////۸۸۸۸..........................................................................زمستان

1390............................................................۱۱۱۱////۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۸۸۸۸////۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۶۶۶۶////۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۰۰۰۰////۴۹۰۴۹۰۴۹۰۴۹۰۸۸۸۸////۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۶۶////۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲
۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵////۵۸۶۵۸۶۵۸۶۵۸۶۰۰۰۰////۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۴۴۴////۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵۶۶۶۶////۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۱۱۱۱////۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۳۳۳۳////۰۰۰۰.................................................................................بهار

۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵////۶۶۶۶۳۷۳۷۳۷۳۷۵۵۵۵////۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۱۱۱۱////۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۴۴۴۴////۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۴۴۴۴////۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۶۶۶////۴۴۴۴..........................................................................تابستان

۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰////۶۹۹۶۹۹۶۹۹۶۹۹۱۱۱۱////۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۳۳۳۳////۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۳۳۳۳////۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۹۹۹۹////۷۳۶۷۳۶۷۳۶۷۳۶۹۹۹۹////۳۳۳۳...............................................................................پاييز

۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹////۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۸۸۸۸////۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۳۳۳۳////۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۷۷۷۷////۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۱۱۱۱////۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۴۴۴۴////۹۹۹۹..........................................................................زمستان

2



139023زمستان -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(

مانشاهكركرمانكردستاندوره زماني
كهگيلويه و 
بويراحمد

گيالنگلستان

1385...........................................................۰۰۰۰////۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۰۰۰۰////۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۲۲۲////۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۹۹۹۹////۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۳۳۳۳////۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۴۴۴۴////۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸
۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰۴۴۴۴////۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۲۲۲////۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷۵۵۵۵////۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۶۶۶۶////۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۶۶۶۶////۵۵۵۵.................................................................................بهار

۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶////۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰۴۴۴۴////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۶۶۶۶////۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۳۳۳۳////۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۲۲۲////۲۲۲۲..........................................................................تابستان
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۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵////۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۱۱۱۱////۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۴۴۴۴////۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۴۴۴////۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۲۲۲۲////۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۰۰۰۰////۸۸۸۸.................................................................................بهار

۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰////۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۰۰۰۰////۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۶۶۶۶////۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۳۳۳۳////۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸۲۲۲۲////۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۷۷۷۷////۲۲۲۲..........................................................................تابستان
۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵////۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۴۴۴۴////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۶۶۶۶////۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۲۲۲۲////۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۷۷۷۷////۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۵۵۵۵////۳۳۳۳...............................................................................پاييز

۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲////۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۷۷۷۷////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۶۶۶۶////۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۶۶۶۶////۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸۹۹۹۹////۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۱۱۱۱////۲۲۲۲..........................................................................زمستان

1388...........................................................۴۴۴۴////۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۴۴۴۴////۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۵۵۵۵////۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۷۷۷۷////۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۵۵۵۵////۳۰۹۳۰۹۳۰۹۳۰۹۰۰۰۰////۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸
۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲////۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۴۴۴۴////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۱۱۱////۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۶۶۶۶////۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰۷۷۷۷////۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۴۴۴۴////۴۴۴۴.................................................................................بهار
۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵////۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۵۵۵۵////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۱۱۱////۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۶۶۶۶////۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۷۷۷۷////۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۵۵۵۵////۴۴۴۴..........................................................................انتابست
۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸////۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۵۵۵۵////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۳۳۳۳////۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۴۴۴۴////۶۵۸۶۵۸۶۵۸۶۵۸۲۲۲۲////۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۱۱۱۱////۲۲۲۲...............................................................................پاييز

۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵////۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷۸۸۸۸////۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۵۵۵۵////۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۳۳۳۳////۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷۳۳۳۳////۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۵۵۵۵////۶۶۶۶..........................................................................زمستان

1389...........................................................۶۶۶۶////۳۷۸۳۷۸۳۷۸۳۷۸۴۴۴۴////۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۳۳۳۳////۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۴۴۴۴////۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۱۱۱////۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸۲۲۲۲////۴۹۷۴۹۷۴۹۷۴۹۷
۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶////۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷۰۰۰۰////۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۰۰۰۰////۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۹۹۹۹////۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷۸۸۸۸////۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۷۷۷۷////۹۹۹۹.................................................................................بهار

۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱////۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷۷۷۷۷////۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۹۹۹۹////۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۹۹۹۹////۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۸۸۸۸////۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۸۸۸۸////۱۱۱۱..........................................................................تابستان
۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶////۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۶۶۶۶////۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۵۵۵۵////۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۳۳۳۳////۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۵۵۵۵////۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۴۴۴۴////۶۶۶۶...............................................................................پاييز

۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴////۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶۵۵۵۵////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۲۲۲۲////۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸۷۷۷۷////۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۹۹۹۹////۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۴۴۴////۷۷۷۷..........................................................................زمستان

1390............................................................۳۳۳۳////۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۶۶۶۶////۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۸۸۸////۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۴۴۴۴////۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۳۳۳۳////۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۸۸۸۸////۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱
۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴////۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۵۵۵۵////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۸۸۸۸////۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۷۷۷۷////۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۴۴۴۴////۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۴۴۴۴////۱۱۱۱.................................................................................بهار
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۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷////۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۱۱۱۱////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۵۵۵۵////۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۱۱۱۱////۹۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰۸۱۱۱۱////۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۴۴////۲۲۲۲..........................................................................زمستان



139025زمستان -هاي صنعتي كشورگاوداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت

و تغييرات شاخص 1390تفكيك استان در فصل زمستان هاي صنعتي كشور بهشاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري-6
1390و 1389در فصل زمستان 
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زمستان 
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تغيير شاخصدرصد
بت بهنس1390زمستان 

تغيير شاخصدرصد
نسبت به1389زمستان 

قبلفصل
مشابه فصل

سال قبل
قبلفصل

مشابه فصل
سال قبل

۹۹۹۹////۱۱۱۱۰۰۰۰////۳۲۳۲۳۲۳۲۹۹۹۹////۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۳۳////۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۰۰۰۰////۶۶۶۶..............................................................كل كشور 
۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۵۵۵۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷۰۰۰۰////۸۸۸۸۷۷۷۷////۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۷۷۷۷////۵۵۵۵................................................................................ربايجان شرقي ذآ

۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱----۲۲۲۲////۲۸۲۸۲۸۲۸۵۵۵۵////۱۱۱۱۱۱۱۱۷۷۷۷////۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸۸۸۸////۶۶۶۶..................................................................................آذربايجان غربي
۹۹۹۹////۶۶۶۶----۰۰۰۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۵۵۵۶۶۶۶////۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۵۵////۰۰۰۰..................................................................................................اردبيل
۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱۶۶۶۶////۲۳۲۳۲۳۲۳۸۸۸۸////۹۹۹۹۳۳۳۳////۱۰۱۹۱۰۱۹۱۰۱۹۱۰۱۹۰۰۰۰////۲۲۲۲.................................................................................................اصفهان
۸۸۸۸////۱۱۱۱۵۵۵۵////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰////۳۳۳۳۵۵۵۵////۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۱۱۱////۰۰۰۰......................................................................................................ايالم
۰۰۰۰////۰۰۰۰۳۳۳۳////۲۲۲۲۱۱۱۱////۰۰۰۰۳۳۳۳////۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۰۰۰۰////۰۰۰۰...................................................................................................بوشهر
۵۵۵۵////۰۰۰۰۴۴۴۴////۳۸۳۸۳۸۳۸۷۷۷۷////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۸۸۸////۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۶۶۶////۳۳۳۳....................................................................................................تهران

----۱۱۱۱////۰۰۰۰۳۳۳۳////۳۰۳۰۳۰۳۰۳۳۳۳////۷۷۷۷۶۶۶۶////۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۸۸۸۸////۴۴۴۴.......................................................................چهارمحال و بختياري
۰۰۰۰////۶۶۶۶----۰۰۰۰////۲۶۲۶۲۶۲۶۱۱۱۱////۱۶۱۶۱۶۱۶۶۶۶۶////۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۵۵۵۵۵////۸۸۸۸..................................................................................خراسان جنوبي
۹۹۹۹////۲۲۲۲۷۷۷۷////۳۳۳۳۳۳۳۳۹۹۹۹////۸۸۸۸۴۴۴۴////۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶۶۶۶۶////۶۶۶۶...................................................................................خراسان رضوي
۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۰۰۰۶۶۶۶////۳۶۳۶۳۶۳۶۸۸۸۸////۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۳۳////۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۶۶۶۶////۰۰۰۰..................................................................................خراسان شمالي

۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۴۲۴۲۴۲۴۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۱۱۱۱////۳۳۳۳.............................................................................................خوزستان
۵۵۵۵////۳۳۳۳----۱۱۱۱////۳۹۳۹۳۹۳۹۶۶۶۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۸۸۸////۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۵۵۵۵////۹۹۹۹...................................................................................................زنجان
۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۱۱۱۲۲۲۲////۲۶۲۶۲۶۲۶۷۷۷۷////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۹۹۹////۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۸۸۸۸////۴۴۴۴..................................................................................................سمنان

۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۱۱۱۲۲۲۲////۵۵۵۵۰۰۰۰////۱۱۱۱۴۴۴۴////۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۰۰۰۰////۱۱۱۱........................................................................سيستان و بلوچستان
۸۸۸۸////۱۱۱۱۳۳۳۳////۲۶۲۶۲۶۲۶۵۵۵۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۹۹۹////۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۳۳۳۳////۷۷۷۷....................................................................................................فارس
۵۵۵۵////۰۰۰۰۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵۲۲۲۲////۴۴۴۴۰۰۰۰////۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۷۷۷////۳۳۳۳...................................................................................................قزوين

۲۲۲۲////۹۹۹۹----۱۱۱۱////۳۸۳۸۳۸۳۸۷۷۷۷////۱۰۱۰۱۰۱۰۷۷۷۷////۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۷۷۷۷////۸۸۸۸..........................................................................................................قم
۰۰۰۰////۰۰۰۰۴۴۴۴////۲۵۲۵۲۵۲۵۷۷۷۷////۷۷۷۷۷۷۷۷////۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۳۳۳۳////۵۵۵۵..............................................................................................كردستان
۵۵۵۵////۲۲۲۲۹۹۹۹////۳۷۳۷۳۷۳۷۴۴۴۴////۹۹۹۹۰۰۰۰////۸۳۳۸۳۳۸۳۳۸۳۳۹۹۹۹////۲۲۲۲...................................................................................................كرمان

۱۵۱۵۱۵۱۵////۵۵۵۵۲۲۲۲////۳۱۳۱۳۱۳۱۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶////۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۳۳۳۳////۹۹۹۹..............................................................................................كرمانشاه
۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸۴۴۴۴////۱۶۱۶۱۶۱۶۲۲۲۲////۸۸۸۸۲۲۲۲////۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۲۲۲۲////۱۱۱۱........................................................................كهگيلويه و بويراحمد

۶۶۶۶////۱۱۱۱۷۷۷۷////۳۵۳۵۳۵۳۵۸۸۸۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱////۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۹۹۹۹////۹۹۹۹................................................................................................گلستان 
۸۸۸۸////۰۰۰۰۱۱۱۱////۱۹۱۹۱۹۱۹۸۸۸۸////۴۴۴۴۵۵۵۵////۵۰۳۵۰۳۵۰۳۵۰۳۵۵۵۵////۴۴۴۴...................................................................................................گيالن 
۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۵۵۵۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰////۵۵۵۵۸۸۸۸////۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۵۵۵۵////۲۲۲۲.................................................................................................لرستان
۵۵۵۵////۶۶۶۶۶۶۶۶////۲۷۲۷۲۷۲۷۴۴۴۴////۷۷۷۷۰۰۰۰////۹۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰۸۵۵۵۵////۴۴۴۴...............................................................................................مازندران
۵۵۵۵////۲۲۲۲----۰۰۰۰////۳۲۳۲۳۲۳۲۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱۹۹۹۹////۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۱۱۱۱////۱۱۱۱.................................................................................................مركزي
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