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  هاي نشريات مركز آمار ايران  نشانه     �
  

  . آمار گردآوري نشده است         -         

  . آمار در دسترس نيست            0 0 0

 X             ذاتاً يا عمالً وجود ندارد .  

X X             معني است جمع و محاسبه غير ممكن يا بي .  

  . رقم كمتر از نصف واحد است                 

  . نظركردن است  ناچيز و قابل صرف) نسبت(رقم                  

  . رقم غير قطعي است   *        

  .رقم جنبه تخميني دارد         ** 

  .به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست            �

   
  

  
  ها قبل از سرراست كردن  ها و شاخص نسبت  محاسبه. كردن ارقام استها به علت سرراست  اختالف در سرجمع

  .    ارقام صورت گرفته است
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  پيشگفتار

  

. باشد هاي صنعتي نسبت به سال پايه مي يصنعتي بيانگر تغييرات قيمت محصوالت مرغدار يها يشاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغدار

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    عنوان يكـي از مهـم   صنعتي به يها يترين كاربرد آن تعديل ارزش توليد محصوالت مرغدار گيرد و عمده استفاده قرار مي

  .باشد خش كشاورزي ميتوليدي ب

در دسـتور   1388را از سـال  » صنعتي يها يشاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغدار«مركز آمار ايران بنا به وظيفه قانوني خود تهيه 

  .كند ياخص را منتشر مشج ينتا) 1390=100( 1390كار خود قرار داده و اكنون بر اساس سال پايه 

  .گيرد ريزان، محققان و پژوهشگران قرار  ده از طريق اين نشريه مورد استفاده مسئوالن، برنامهاميد است اطالعات و آمار ارائه ش

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

  .تشكر نمايد

  

  

 مركز آمار ايران                                                                                                                                                     
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  مقدمه

  

از . اي برخـوردار اسـت   از اهميـت ويـژه   يخـوراك  مرغ تخمو  ييد مرغ گوشتبه شيوه صنعتي به منظور تول يدر بخش كشاورزي، فعاليت مرغدار 

هايي وجـود دارد بـه عـالوه اكثـر ايـن       جا كه در فعاليت پرورش انواع دام به شيوه سنتي با توجه به وسعت و ظرفيت مراتع كشور، محدوديت آن

تـري در صـحنه اقتصـاد كشـور گرفتـه       هاي اخير، شتاب بيش ي در سالهاي صنعت ها نيز از نظر توليد بازدهي چنداني ندارند، توسعه فعاليت دام

اي از قبيـل كمبـود مـواد     با اين وجود اين فعاليت نيز مانند هر فعاليت اقتصادي ديگر در روند رشد و توسعه با مشكالت و عوامل بازدارنده. است

فائق آمـدن بـر ايـن مشـكالت نيازمنـد اعمـال       . رو شده است رو به ... هاي دام، آلودگي محيط زيست و  ها، بيماري نياز، نوسان قيمت اوليه مورد

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

ريـزان،   ات الزم بـراي برنامـه  هاي قيمت و ارائه آمار و اطالعـ  مركز آمار ايران در راستاي وظيفه قانوني خويش مبني بر تهيه و انتشار شاخص    

صنعتي را به منظـور تهيـه و انتشـار شـاخص قيمـت       يها يهاي اجرايي و تحقيقاتي، اجراي طرح آمارگيري از قيمت محصوالت مرغدار دستگاه

  .توليدكننده بخش مذكور در زمره اهداف اصلي خود قرار داده است
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  مشخصات طرح

  

  

  ضرورت اجراي طرح

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

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

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

  .هاي اقتصادي است قيمت ثابت و ارزيابي عملكرد برنامه

  

  اهداف كلي 

   هاي صنعتي كشور محاسبه تغييرات فصلي و ساالنه شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري 

  

  اهداف تفصيلي 

  :   اهداف تفصيلي اين طرح عبارتند از

  و ساالنه يصنعتي به صورت فصل يها يمحاسبه شاخص كل محصوالت مرغدار -1

 هاي صنعتي متوسط ساالنه قيمت محصوالت مرغداريمحاسبه  -2

 صنعتي  يها يتهيه سري زماني مربوط به اعداد شاخص كل مرغدار -3

  صنعتي يها يبه درصد تغييرات شاخص كل مرغدارتهيه سري زماني مربوط  -4
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  نوع آمارگيري 

در اين . گيري غير احتماالتي است روش نمونه گيري برينشي، يك برينشي استفاده شده است كه روش نمونه گيري نمونهدر اين طرح از روش 

شوند و بقيه واحدها احتمال  ك،  به عنوان نمونه انتخاب ميگيري با احتمال ي از بزرگترين واحدهاي نمونه) تعداد نمونه مورد نياز(واحد  nروش 

شود بخش حذف  در اين روش فرض مي. نقطه برش، مرز بين واحدهاي وارد شونده به نمونه و خارج شونده از آن است. گيرند انتخاب صفر مي

  .خوش تغييرات جدي نشود ها دست شده در طول آمارگيري

  .اند گيري قرارداده شده است انتخاب شده هاي نمونه وب آماري كه در اختيار دفتر طرحها در از ميان چارچ فهرست نمونه

  

  جامعه هدف  

  . باشد هاي صنعتي فعال در كشور مي در اين طرح جامعه هدف كليه محصوالت مرغداري

  

  واحد آماري  

  . هاي صنعتي كشور واحد آماري هستند هر يك از محصوالت مرغداري

  

  يري  گ واحدهاي نمونه

  . دهند گيري ما را تشكيل مي هاي صنعتي كشور واحدهاي نمونه مرغداري

  

  يريچارچوب آمارگ

 يعموم يبراساس سرشمار يشيك  جوجهنوع مرغ مادر و  يها يمرغدار يبرا يصنعت يها ياز مرغدار يريدر طرح آمارگ يجامعه آمار

 به 1391سال  يصنعت يها يمرغدار يعموم يگذار براساس سرشمار و تخم ينوع گوشت يها يمرغدار يو برا 1385سال  يصنعت يها يمرغدار

  .دست آمده است

  

   جامعه آمارگيري 

  . باشند ترين ارزش اقتصادي هستند مي هاي صنعتي كه داراي بيش محصوالتي از مرغداري

  

  پوشش جغرافيايي  

  . شود ها انجام مي سراسر استان اين طرح بصورت كشوري و در

  

  اده از نتايج آمارگيري  موارد استف

  :هاي نتايج اين طرح عبارتند ازترين كاربرد مهم

  هاي صنعتي   بررسي چگونگي نوسانات قيمت كاالهاي محصوالت مرغداري -1

 هاي ملي به قيمت ثابت  تهيه آمارهاي الزم براي تعديل حساب -2

  ارزيابي برنامه هاي توسعه اقتصادي  -3

  

  آوري اطالعات   روش جمع

  . باشد جمع آوري اطالعات بصورت مراجعه حضوري آمارگير به محل مرغداري و پر كردن پرسشنامه در محل مرغداري مي در اين طرح
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  :زمان مرجع

يعني در . شود گيرد، زمان مرجع طرح، فصلي است كه آمارگيري در انتهاي آن فصل انجام مي از آنجا كه اين طرح به صورت فصلي انجام مي

  .شودت محصول نهايي فروخته شده در آن فصل  از پاسخگو پرسيده ميپايان هر فصل قيم

  

  : زمان آمارگيري

 ماه بعد دهمت ين ماه فصل لغايآخر ست و پنجميب زييفصول بهار، تابستان و پاصنعتي در  يها يمرغدارطرح آمارگيري از قيمت محصوالت 

هاي  اين طرح نيز مانند ساير طرح در .باشد يمماه  نيفرورد يس تيماه سال بعد لغا نيپانزدهم فروردو در فصل زمستان  باشد مي

) از روز اول فصل تا روز مراجعه آمارگير به منبع اطالع(آمارگيري از قيمت، آخرين قيمت عملي ارايه محصول مورد نظر طي فصل جاري 

  .شود پرسش و در پرسشنامه درج مي
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  تعاريف و مفاهيم

   محصول ـ قيمت 1

گيرد و در آن قيمت، محصول خود را  منظور از قيمت در اين طرح قيمتي است كه توليدكننده محصول براي فروش محصول خود در نظر مي 

مت باشد بنابراين قي باشد و امكان تغيير قيمت در طول فصل زياد مي در ضمن با توجه به اينكه اين طرح بصورت فصلي مي. رساند فروش ميه ب

  ..باشد فروش رفته ميه هاي صنعتي آخرين قيمت يك واحد محصول ب فروش محصوالت مرغداري

  

  مقدار فروش محصول  -2

  .باشد طول فصل مي صنعتي نمونه در يمرغدار مقدار فروش در اين طرح عبارت از كل مقدار به فروش رفته هر محصول در

  

  هاي صنعتي انواع مرغداري - 3

مرغ گوشتي به  روزهجوجه يكآن  اين نوع مرغداري يك واحد توليدي كشاورزي است كه در  :رورش مرغ گوشتيهاي پ مرغداري -الف 

  .شود منظور توليد مرغ گوشتي به مدت معيني نگهداري مي

شده مرغ ژادهاي اصالح  هايي از ن آن گله اين نوع مرغداري يك واحد توليدي كشاورزي است كه در :مرغداري پرورش مرغ تخمگذار -ب 

 . شود مرغ خوراكي نگهداري و پرورش داده مي گذار جهت توليد تخم تخم

 3اي يكـروزه مـرغ تخمگـذار تـا سـن      هـ  اين نوع مرغداري يك واحد توليدي كشاورزي است كه در آن جوجـه  :مرغداري پرورش پولت -پ 

هاي مـذكور   مرغ .گويند يا نيمچه تخمگذار مي پولت در اين سن ها را اين قبيل مرغ. شوند نگهداري و پرورش داده مي ) روزه 110تا  90( ماهگي

   .كنند ماه شروع به تخمگذاري مي 5/2تا  2يابند و پس از گذشت  هاي پرورش مرغ تخمگذار انتقال مي سپس به سالن

جوجه به  يكشجوجه هاي  دار توسط ماشين يك واحد توليدي كشاورزي است كه درآن تخم نطفه  :روزهيك يكشجوجه موسسات  - ج

  .شود تبديل مي يكروزه

هـاي مخصـوص از مـرغ و خـروس نژادهـاي اصـالح شـده كـه          يك واحد توليد كشاورزي است كه درآن گله: موسسه پرورش مرغ مادر -چ 

  .شود دار نگهداري مي مرغ نطفه جهت توليد تخم) شود اصطالحاٌ به آنها مرغ مادر و خروس پدر گفته مي

  

   صنعتيمحصوالت مرغداري ـ  4

  . شود محصول نهايي مرغداري است كه بمنظور عرضه و فروش توليد مي ،در اين طرح محصول مرغداري صنعتيمنظور از 

 :عبارتند از  يصنعت ين محصوالت مرغداريتر مهم

شتي نگهداري و پرورش هاي پرورش مرغ گو شود كه به منظور استفاده از گوشت آن در مرغداري به نوعي از مرغ اطالق مي : مرغ گوشتي- الف

 . شود داده مي

ها را  اين جوجه. شود هاي مخصوص به جوجه تبديل مي شي توسط ماشينكجوجهدار در موسسات  هاي نطفه مرغ تخم  :كروزهي جوجه -ب

  :شود نوع مختلف به بازار ارائه مي 5 روزه درهاي يك شايان ذكر است كه جوجه. گويند كروزه ميي جوجهاصطالحاً 

  روزه مرغ گوشتي يكجوجه  •

  گذار روزه مرغ تخمجوجه يك •

  روزه مرغ مادر گوشتي جوجه يك •

  گذار روزه مرغ مادر تخمجوجه يك •

 روزه مرغ بومي  جوجه يك •

مرغ خوراكي برروي آنها انجام شده و  هايي است كه عمليات اصالح نژاد صرفا به منظور توليد تخم شامل آن دسته از مرغ :مرغ تخمگذار -پ  

 . باشند وان توليد باال ميداراي ت
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هاي مرغ و خروس  شود، مرغ مادر گوشتي براي توليد جوجه دار آن براي توليد جوجه استفاده مي مرغي است كه از تخم نطفه :مرغ مادر - ج

هاي مرغ و  ليد جوجهو مرغ مادر بومي براي تو) مرغ خوراكي توليدكننده تخم(هاي مرغ تخمگذار  گوشتي و مرغ مادر تخمگذار براي توليد جوجه

ماهگي شروع به توليد  5ها پس از رسيدن به سن  اين مرغ. ماه است 18هاي مادر حدود  دوره نگهداري مرغ. شود خروس بومي پرورش داده مي

گوشت آنها به هاي مادر به منظور كشتار و مصرف  كنند و بعد از اتمام دوره پرورش در زمان كاهش توليد تخم، گله مرغ دار مي مرغ نطفه تخم

 . شوند بازار عرضه مي

  . باشد قابل استفاده مي روزهجوجه يكاست كه براي توليد  مرغ توليد شده توسط مرغ مادر تخم :دار نطفه مرغ تخم - چ
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  هاي صنعتي فرمول محاسبه شاخص كل قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري 

  :شود ستفاده ميبراي محاسبه شاخص قيمت توليدكننده از فرمول السپيرز ا

∑
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I

1
00
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0

  

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(پايه ام در سال(  

( )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  امKول ارزش توليد محص: −01

  

  :باشد صورت زير مي به nام در دوره Kقيمت نسبي محصول 
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  ها خالصه يافته

  

  صنعتي كشور  يها يدرصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغدار

  1392سال 

  

  هاي زماني دوره

  درصد افزايش نسبت به

  فصل مشابه سال قبل  فصل قبل

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۲۲۲۲////۶۶۶۶۶۶۶۶    .................................................................................................................................  بهار

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۸۷۸۷۸۷۸    ..........................................................................................................................  تابستان

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۶۴۶۴۶۴۶    ...............................................................................................................................  اييزپ

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۰۰۰۰////۳۲۳۲۳۲۳۲    ..........................................................................................................................  زمستان

  

  

  

  نسبت به سال قبل 1392درصد افزايش شاخص سال 

        درصددرصددرصددرصد    ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۴۲۴۲۴۲۴

  

  

  نسبت به سال قبل 1391درصد افزايش شاخص سال 

  درصد78/52

  

  

  

  

  



 1392 -هاي صنعتي كشور داريمرغشاخص قيمت توليدكننده محصوالت   18

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صنعتي كشور   يها يبررسي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغدار

  

  

  

  1392ر سال شاخص كل د

درصد افـزايش يافتـه اسـت و بـه       24/36نسبت به سال قبل  1392هاي صنعتي كشور در سال  يار غدشاخص قيمت توليدكننده محصوالت مر

  .رسيده است 14/208عدد 

 كـود م  مربوط به ترين ميزان افزايش در اقال مورد بررسي افزايش يافته است، كه بيش يشاخص قيمت تمامي اقالم و گروهها 1392در سال     

  .باشد يصد مدر 82/37مرغ با تخم ها مربوط به گروه  درصد و در گروه 57/117با 

 سـمنان ترين افزايش مربوط به اسـتان   ان بيشين ميش روبرو بوده است كه در ايكشور با افزا يها شاخص كل تمام استان در سال مورد نظر    

  .باشد درصد مي 25/68با 
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 هاي صنعتي كشور  از شاخص كل مرغداريسهم اقالم مختلف 

  

  
  

  1392در سال  هاي صنعتي كشور مختلف مرغدارياقالم  )درصد تغيير در شاخص نسبت به سال قبل (نرخ تورم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1392 -هاي صنعتي كشور داريمرغشاخص قيمت توليدكننده محصوالت   20

  در اقالم مختلفسال قبل فصل مشابه درصد تغيير در شاخص نسبت به 

  مرغ گوشتي 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ك روزهي جوجه
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  )دنباله(در اقالم مختلف سال قبل فصل مشابه درصد تغيير در شاخص نسبت به 

  پولت

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  خوراكي مرغ تخم
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  )دنباله(در اقالم مختلف سال قبل  فصل مشابه درصد تغيير در شاخص نسبت به

  دار مرغ نطفه تخم

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

  

  كود
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  در اقالم مختلف قبل فصلدرصد تغيير در شاخص نسبت به 

  مرغ گوشتي 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 جوجه يكروزه 
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  )دنباله( در اقالم مختلف قبل فصلدرصد تغيير در شاخص نسبت به 

  پولت 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  مرغ خوراكي  تخم
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  )دنباله( در اقالم مختلف قبل فصلدرصد تغيير در شاخص نسبت به 

  دار  مرغ نطفه تخم

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  كود
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   هاي آماري جدول
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  1392 و 1391 ،1390هاي  رات شاخص در سالييصنعتي كشور و تغ هاي مرغداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت   - 1

  ضريب اهميت  شرح

1390  1391  1392  

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به 

  سال قبل

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به 

  سال قبل

  شاخص 

درصد تغيير 

نسبت به 

  سال قبل

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۶۲۶۲۶۲۶    ........................................................  گروه مرغ

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۵۱۵۱۵۱۵    ...................................................  يوشتمرغ گ

        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۷۷۷۷////۹۷۹۷۹۷۹۷    ................................................  روزهكجوجه ي

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵    ................................................................پولت

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۷۸۷۸۷۸۷    ................................................  مرغ گروه تخم

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۶۳۶۳۶۳۶    ..........................................  يمرغ خوراك تخم

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۱۵۱۵۱۵۱    ..........................................  دار مرغ نطفه تخم

        ۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۰۰۰۰////۸۷۸۷۸۷۸۷    ..................................................................  كود
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و  1392و تغييرات شاخص در فصل بهار  1392صنعتي كشور در فصل بهار  هاي مرغداري شاخص قيمت توليدكننده محصوالت -2

1391             100=1390  

  ضريب اهميت  شرح
شاخص بهار 

1392  

 1392درصد تغيير شاخص بهار 

  نسبت به 

 1391درصد تغيير شاخص بهار 

  نسبت به 

  فصل قبل
  فصل مشابه 

  سال قبل
  فصل قبل

  فصل مشابه 

  سال قبل

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۲۲۲۲////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۲۲۲۲////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۶۲۶۲۶۲۶    ........................................................  گروه مرغ

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۳۳۳۳////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۵۱۵۱۵۱۵    ...................................................  يمرغ گوشت

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        - - - - ۲۲۲۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۷۷۷۷////۹۷۹۷۹۷۹۷    ................................................  روزهكي جوجه

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۴۴۴۴////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵    ................................................................پولت

        - - - - ۷۷۷۷////۹۳۹۳۹۳۹۳        - - - - ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۷۸۷۸۷۸۷    ................................................  مرغ گروه تخم

        - - - - ۶۶۶۶////۶۶۶۶۲۲۲۲        - - - - ۲۰۲۰۲۰۲۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۳۳۳۳////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۶۳۶۳۶۳۶    ..........................................  يمرغ خوراك تخم

        - - - - ۸۸۸۸////۹۰۹۰۹۰۹۰        - - - - ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۸۹۸۹۸۹۸۹        - - - - ۰۰۰۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۱۵۱۵۱۵۱    ..........................................  دار مرغ نطفه تخم

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۰۰۰۰////۸۷۸۷۸۷۸۷    ..................................................................  كود
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  1390=100             1392و  1391 تابستان

  ضريب اهميت  شرح
شاخص 

  1392تابستان 

درصد تغيير شاخص تابستان 

  نسبت به  1392

درصد تغيير شاخص تابستان 

  نسبت به  1391

  فصل قبل
  فصل مشابه 

  سال قبل
  فصل قبل

  فصل مشابه 

  سال قبل

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۹۹۹۹////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۶۲۶۲۶۲۶    ........................................................  گروه مرغ

        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۵۱۵۱۵۱۵    ...................................................  يمرغ گوشت

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        - - - - ۶۶۶۶////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۹۹۹۹////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۷۷۷۷////۹۷۹۷۹۷۹۷    ................................................  روزهكي جوجه

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۹۹۹۹////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵    ................................................................پولت

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۷۸۷۸۷۸۷    ................................................  مرغ گروه تخم

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۶۳۶۳۶۳۶    ..........................................  يمرغ خوراك تخم

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۱۵۱۵۱۵۱    ..........................................  دار مرغ نطفه تخم

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۰۰۰۰////۸۷۸۷۸۷۸۷    ..................................................................  كود
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1392             100=1390  

  ضريب اهميت  شرح
 پاييزشاخص 

1392  

 1392 پاييزدرصد تغيير شاخص 

  نسبت به 

 1391 پاييزدرصد تغيير شاخص 

  نسبت به 

  فصل قبل
  فصل مشابه 

  سال قبل
  فصل قبل

  فصل مشابه 

  سال قبل

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۸۵۸۵۸۵۸۵        - - - - ۴۴۴۴////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۴۲۴۲۴۲۴        - - - - ۲۲۲۲////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۹۹۹۹////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۶۲۶۲۶۲۶    ........................................................  گروه مرغ

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۵۷۵۷۵۷۵۷        - - - - ۳۳۳۳////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۵۵۵۵۴۴۴۴        ۸۸۸۸////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۵۱۵۱۵۱۵    ...................................................  يمرغ گوشت

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۰۰۰۰////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۷۷۷۷////۹۷۹۷۹۷۹۷    ................................................  روزهكجوجه ي

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۲۳۲۳۲۳۲        - - - - ۱۱۱۱////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵    ................................................................پولت

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۱۸۱۸۱۸۱        - - - - ۸۸۸۸////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۷۸۷۸۷۸۷    ................................................  مرغ گروه تخم

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        - - - - ۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۶۳۶۳۶۳۶    ..........................................  يمرغ خوراك تخم

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۳۵۳۵۳۵۳        - - - - ۸۸۸۸////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۱۵۱۵۱۵۱    ..........................................  دار مرغ نطفه تخم

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۰۰۰۰////۸۷۸۷۸۷۸۷    ..................................................................  كود
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و تغييـرات شـاخص در فصـل     1392 زمسـتان هاي صنعتي كشـور در فصـل    يمرغدارشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  -5

  1390=100             1392و  1391 زمستان

  ضريب اهميت  شرح
شاخص 

  1392زمستان 

زمستان  درصد تغيير شاخص

  نسبت به  1392

درصد تغيير شاخص زمستان 

  نسبت به  1391

  فصل قبل
  فصل مشابه 

  سال قبل
  فصل قبل

  فصل مشابه 

  سال قبل

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۰۰۰۰////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    ....................................  شاخص كل

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۱۱۱////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۶۲۶۲۶۲۶    ........................................................  گروه مرغ

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۱۱۱۱////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۵۱۵۱۵۱۵    ...................................................  يمرغ گوشت

        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۶۶۶۶////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۷۷۷۷////۹۷۹۷۹۷۹۷    ................................................  روزهكجوجه ي

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۱۱۱////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۱۱۱۱////۱۵۱۵۱۵۱۵    ................................................................پولت

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۲۶۲۶۲۶۲        - - - - ۵۵۵۵////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۷۸۷۸۷۸۷    ................................................  مرغ گروه تخم

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۶۶۶۶////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰۰۰۰۰        - - - - ۸۸۸۸////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۶۳۶۳۶۳۶    ..........................................  يمرغ خوراك تخم

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۲۳۲۳۲۳۲        - - - - ۳۳۳۳////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۱۵۱۵۱۵۱    ..........................................  دار مرغ نطفه تخم

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۰۰۰۰////۸۷۸۷۸۷۸۷    ..................................................................  ودك
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  روزهجوجه يك  يمرغ گوشت  گروه مرغ  شاخص كل  زماني  دوره

1389  ...............................................................    ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۵۵۵۵۱۱۱۱////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۲۸۲۸۲۸۲        
        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۷۶۷۶۷۶۷    .................................................................................  بهار

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۸۵۸۵۸۵۸۵    ..........................................................................  تابستان

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۷۶۷۶۷۶۷۶    ...............................................................................  پاييز

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۵۲۵۲۵۲۵۲    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        
        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۹۱۹۱۹۱۹۱    .................................................................................  بهار

        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۷۸۷۸۷۸۷۸    ..........................................................................  تابستان

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۷۴۷۴۷۴۷۴    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۵۷۵۷۵۷۵۷    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴        
        ۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۹۱۹۱۹۱۹۱    .................................................................................  بهار

        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۲۵۲۵۲۵۲۵    ..........................................................................  تابستان

        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹////۹۴۹۴۹۴۹۴    ...............................................................................  پاييز

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳////۰۰۰۰۰۰۰۰    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸        
        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۶۱۶۱۶۱۶۱    .................................................................................  بهار

        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۶۸۶۸۶۸۶    ..........................................................................  تابستان

        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۱۸۱۸۱۸۱۸    ...............................................................................  پاييز

        ۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۹۰۹۰۹۰۹۰    ..........................................................................  زمستان
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  1390=100                                                                                       )دنباله(صنعتي كشور  يمرغدارشاخص قيمت توليدكننده  - 6

  كود  دار مرغ نطفه تخم  يمرغ خوراك تخم  مرغ گروه تخم  پولت  زماني  دوره

1389  ...............................................................    ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۸۲۸۲۸۲۸۲        
        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۴۰۴۰۴۰۴۰    .................................................................................  بهار

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۹۶۹۶۹۶۹۶    ..........................................................................  تابستان

        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۹۳۹۳۹۳۹۳    ...............................................................................  پاييز

        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۲۲۲۲۲۲۲    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        
        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۲۹۲۹۲۹۲۹    .................................................................................  بهار

        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۰۹۰۹۰۹۰۹    ..........................................................................  تابستان

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۶۷۶۷۶۷۶۷    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۱۱۱۱۰۳۰۳۰۳۰۳////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۹۵۹۵۹۵۹۵    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶        
        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۹۲۹۲۹۲۹۲    .................................................................................  بهار

        ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸////۱۹۱۹۱۹۱۹    ..........................................................................  تابستان

        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۶۱۶۱۶۱۶۱    ...............................................................................  پاييز

        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۴۳۴۳۴۳۴۳    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸        ۰۳۰۳۰۳۰۳////۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۹۹۹        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰        
        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۷۱۷۱۷۱۷۱    .................................................................................  بهار

        ۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۴۱۴۱۴۱۴۱    ..........................................................................  تابستان
        ۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۶۱۶۱۶۱۶۱    ...............................................................................  پاييز

        ۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۶۹۶۹۶۹۶۹    ..........................................................................  زمستان
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در  1389-1392هـاي    هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبل در سـال  درصد تغييرات قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري -7

  1390=100        1389-1392هاي  فصول و نسبت به فصل قبل در فصول سال

  جوجه يكروزه  يمرغ گوشت  گروه مرغ  شاخص كل  زماني  دوره

1389  ...............................................................    ۹۷۹۷۹۷۹۷////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۰۲۰۲۰۲۰        
        ۵۵۵۵////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۱۱۱////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۱۱۱۱////۷۸۷۸۷۸۷۸        - - - - ۱۱۱۱////۴۷۴۷۴۷۴۷    .................................................................................  بهار

        ۳۳۳۳////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۹۹۹۹////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۹۹۹۹////۸۸۸۸۸۸۸۸    ..........................................................................  تابستان

        ۰۰۰۰////۶۵۶۵۶۵۶۵        - - - - ۶۶۶۶////۴۲۴۲۴۲۴۲        - - - - ۵۵۵۵////۶۳۶۳۶۳۶۳        - - - - ۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲    ...............................................................................  پاييز

        - - - - ۲۲۲۲////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۸۸۸۸////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۶۶۶۶////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۶۲۶۲۶۲۶    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۷۷۷۷۷۷۷۷////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۱۲۱۲۱۲۱        
        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۲۲۲۲////۵۵۵۵۵۵۵۵    .................................................................................  بهار

        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۳۱۳۱۳۱۳        - - - - ۲۲۲۲////۱۸۱۸۱۸۱۸        - - - - ۳۳۳۳////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۱۱۱۱////۹۴۹۴۹۴۹۴    ..........................................................................  تابستان

        ۶۶۶۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۳۳۳۳////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۳۳۳۳////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۰۰۰۰////۹۹۹۹۹۹۹۹    ...............................................................................  پاييز

        ۵۵۵۵////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۶۶۶۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۸۸۸۸////۹۴۹۴۹۴۹۴    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۷۸۷۸۷۸۷۸////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۴۷۴۷۴۷۴        
        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۳۶۳۶۳۶۳    .................................................................................  بهار

        - - - - ۶۶۶۶////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۹۹۹۹////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۵۴۵۴۵۴۵    ..........................................................................  تابستان

        ۰۰۰۰////۶۱۶۱۶۱۶۱        - - - - ۳۳۳۳////۰۶۰۶۰۶۰۶        - - - - ۲۲۲۲////۶۲۶۲۶۲۶۲        - - - - ۴۴۴۴////۰۴۰۴۰۴۰۴    ...............................................................................  پاييز

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۹۳۹۳۹۳۹    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۲۴۲۴۲۴۲۴////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۳۱۳۱۳۱۳۱        
        - - - - ۲۲۲۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۳۳۳۳////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۲۲۲////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۲۲۲۲////۶۶۶۶۶۶۶۶    .................................................................................  بهار

        ۹۹۹۹////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۸۷۸۷۸۷۸    ..........................................................................  تابستان

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۸۸۸۸////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۹۹۹۹////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۶۴۶۴۶۴۶    ...............................................................................  پاييز

        ۶۶۶۶////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۱۱۱////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۱۱۱۱////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۰۰۰۰////۳۲۳۲۳۲۳۲    ..........................................................................  زمستان
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در  1389-1392هـاي   هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبل در سـال  يدرصد تغييرات قيمت توليدكننده محصوالت مرغدار -7

  1390=100       )                   دنباله( 1389-1392هاي  فصول و نسبت به فصل قبل در فصول سال

  كود  دار مرغ نطفه تخم  يمرغ خوراك تخم  مرغ گروه تخم  پولت  زماني  دوره

1389  ...............................................................    ۹۵۹۵۹۵۹۵////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        
        ۳۳۳۳////۶۳۶۳۶۳۶۳        - - - - ۵۵۵۵////۹۱۹۱۹۱۹۱        - - - - ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۲۵۲۵۲۵۲        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۰۰۰۰////۳۰۳۰۳۰۳۰    .................................................................................  بهار

        ۳۳۳۳////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۸۸۸۸////۷۰۷۰۷۰۷۰    ..........................................................................  تابستان

        ۵۵۵۵////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۱۱۱۱////۱۹۱۹۱۹۱۹    ...............................................................................  پاييز

        ۵۵۵۵////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۶۶۶۶////۳۷۳۷۳۷۳۷    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۷۶۷۶۷۶۷۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۰۲۰۲۰۲۰۲////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۱۲۱۲۱۲۱        
        ۶۶۶۶////۴۱۴۱۴۱۴۱        - - - - ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۰۴۰۴۰۴۰        - - - - ۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۴۶۴۶۴۶۴        - - - - ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۸۲۸۲۸۲۸    .................................................................................  بهار

        ۳۳۳۳////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۸۸۸۸////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۱۶۱۶۱۶۱        - - - - ۲۲۲۲////۲۶۲۶۲۶۲۶    ..........................................................................  تابستان

        ۱۱۱۱////۳۷۳۷۳۷۳۷        - - - - ۴۴۴۴////۶۵۶۵۶۵۶۵        - - - - ۱۱۱۱////۵۲۵۲۵۲۵۲        - - - - ۳۳۳۳////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۲۲۲۲////۷۲۷۲۷۲۷۲    ...............................................................................  پاييز

        ۸۸۸۸////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۶۶۶۶////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۰۰۰۰////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۳۳۳۳////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۷۵۷۵۷۵۷    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۵۶۵۶۵۶۵۶        
        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۰۴۰۴۰۴۰        - - - - ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۱۷۱۷۱۷۱        - - - - ۲۰۲۰۲۰۲۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        - - - - ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۸۱۸۱۸۱۸۱    .................................................................................  بهار

        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۹۹۹۹////۱۵۱۵۱۵۱۵    ..........................................................................  تابستان

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۱۵۱۵۱۵۱        - - - - ۸۸۸۸////۲۱۲۱۲۱۲۱        - - - - ۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        - - - - ۸۸۸۸////۲۴۲۴۲۴۲۴        - - - - ۱۱۱۱////۶۳۶۳۶۳۶۳    ...............................................................................  پاييز

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۶۶۶۶////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۸۸۸۸////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۴۲۴۲۴۲۴    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۰۶۰۶۰۶۰۶////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷        
        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۶۸۶۸۶۸۶۸        - - - - ۰۰۰۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۳۳۳۳////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۱۱۱۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۴۴۴۴////۵۴۵۴۵۴۵۴    .................................................................................  بهار

        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۵۸۵۸۵۸۵    ..........................................................................  تابستان

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۱۵۱۵۱۵۱    ...............................................................................  پاييز

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۷۶۷۶۷۶۷        - - - - ۳۳۳۳////۷۳۷۳۷۳۷۳        - - - - ۸۸۸۸////۰۵۰۵۰۵۰۵        - - - - ۵۵۵۵////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۱۱۱۱////۷۴۷۴۷۴۷۴    ..........................................................................  زمستان
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و  1389 -1392هـاي   هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبـل در سـال   درصد تغييرات قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري -8

  1390=100                    1389 -1392هاي  نسبت به فصل مشابه سال قبل در فصول سال

  روزهيك  جوجه  يمرغ گوشت  گروه مرغ  لشاخص ك  دوره زماني

1389  ...............................................................    ۹۷۹۷۹۷۹۷////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۰۲۰۲۰۲۰        

        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۰۹۰۹۰۹۰    .................................................................................  بهار

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۰۳۰۳۰۳۰۳    ..........................................................................  تابستان

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۶۴۶۴۶۴۶    ...............................................................................  پاييز

        ۶۶۶۶////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۹۷۹۷۹۷۹    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۷۷۷۷۷۷۷۷////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۱۲۱۲۱۲۱        

        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۷۹۷۹۷۹۷    .................................................................................  بهار

        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۴۴۴۴۴۴۴۴    ..........................................................................  تابستان

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۰۸۰۸۰۸۰    ...............................................................................  پاييز

        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۲۰۲۰۲۰۲    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۷۸۷۸۷۸۷۸////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۴۷۴۷۴۷۴        

        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۳۵۳۵۳۵۳    .................................................................................  بهار

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۰۸۰۸۰۸۰    ..........................................................................  تابستان

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۸۵۸۵۸۵۸۵    ...............................................................................  پاييز

        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۸۴۸۴۸۴۸۴    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۲۴۲۴۲۴۲۴////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۳۱۳۱۳۱۳۱        

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۵۶۵۶۵۶۵    .................................................................................  بهار

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۷۴۷۴۷۴۷    ..........................................................................  تابستان

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۸۱۸۱۸۱۸    ...............................................................................  پاييز

        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۷۵۷۵۷۵۷    ..........................................................................  زمستان
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و  1389 -1392هـاي   هاي صنعتي كشور نسبت به سال قبـل در سـال   درصد تغييرات قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري -8

  1390=100       )              دنباله( 1389-1392هاي  نسبت به فصل مشابه سال قبل در فصول سال

  يمرغ خوراك تخم  مرغ گروه تخم  پولت  زماني  دوره
  مرغ  تخم

  دار نطفه
  كود

1389  ...............................................................    ۹۵۹۵۹۵۹۵////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        

        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۳۸۳۸۳۸۳        - - - - ۹۹۹۹////۴۴۴۴۴۴۴۴        - - - - ۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۳۴۳۴۳۴۳        - - - - ۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۰۵۰۵۰۵۰۵    .................................................................................  بهار

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳۳۳۳۳        - - - - ۶۶۶۶////۶۳۶۳۶۳۶۳        - - - - ۲۲۲۲////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۲۲۲۲۲۲۲    ..........................................................................  نتابستا

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۳۳۳۳////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۷۷۷۷////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۵۵۵۵۵۵۵۵    ...............................................................................  پاييز

        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۵۳۵۳۵۳۵    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۷۶۷۶۷۶۷۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۰۲۰۲۰۲۰۲////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۱۲۱۲۱۲۱        

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۰۳۰۳۰۳۰۳    .................................................................................  بهار

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۲۰۲۰۲۰۲    ..........................................................................  تابستان

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۶۷۶۷۶۷۶    ...............................................................................  پاييز

        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۱۲۱۲۱۲۱        - - - - ۵۵۵۵////۲۴۲۴۲۴۲۴        - - - - ۸۸۸۸////۵۱۵۱۵۱۵۱        - - - - ۶۶۶۶////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۳۶۳۶۳۶۳    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۵۶۵۶۵۶۵۶        

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۳۰۳۰۳۰۳        - - - - ۸۸۸۸////۹۰۹۰۹۰۹۰        - - - - ۶۶۶۶////۶۲۶۲۶۲۶۲        - - - - ۷۷۷۷////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۹۶۹۶۹۶۹۶    .................................................................................  بهار

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۳۶۳۶۳۶۳۶    ..........................................................................  تابستان

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۳۲۳۲۳۲۳۲    ...............................................................................  پاييز

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۹۲۹۲۹۲۹۲    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۴۴۴۴۰۰۰۰        ۰۶۰۶۰۶۰۶////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷        

        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۵۹۵۹۵۹۵۹    .................................................................................  بهار

        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۴۶۴۶۴۶۴    ..........................................................................  تابستان

        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۳۱۳۱۳۱۳    ...............................................................................  پاييز

        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۹۲۹۲۹۲۹    ..........................................................................  زمستان
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  كل كشور  زماني  دوره
آذربايجان 

  شرقي

آذربايجان 

  غربي
  بوشهر  ايالم  اصفهان  اردبيل

1388  ...............................................................    ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        
        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۳۶۳۶۳۶۳۶    .................................................................................  بهار

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۳۴۳۴۳۴۳    ..........................................................................  تابستان

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۲۹۲۹۲۹۲۹    ...............................................................................  پاييز

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۷۵۷۵۷۵۷۵    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        
        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۷۶۷۶۷۶۷    .................................................................................  بهار

        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۸۵۸۵۸۵۸۵    ..........................................................................  تابستان

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۷۷۷۷////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۷۵۷۵۷۵۷۵    ...............................................................................  اييزپ

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۵۱۵۱۵۱۵۱    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        
        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۹۱۹۱۹۱۹۱    .................................................................................  بهار

        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۷۸۷۸۷۸۷۸    ..........................................................................  تابستان

        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۷۴۷۴۷۴۷۴    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۵۷۵۷۵۷۵۷    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳        ۰۶۰۶۰۶۰۶////۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶        
        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۹۱۹۱۹۱۹۱    .................................................................................  بهار

        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۲۵۲۵۲۵۲۵    ..........................................................................  تابستان

        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹////۹۴۹۴۹۴۹۴    ...............................................................................  پاييز

        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳////۰۰۰۰۰۰۰۰    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱        
        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۶۱۶۱۶۱۶۱    .................................................................................  بهار

        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۶۸۶۸۶۸۶    ..........................................................................  تابستان

        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۱۸۱۸۱۸۱۸    ...............................................................................  پاييز

        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۹۰۹۰۹۰۹۰    ..........................................................................  زمستان
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  تهران  زماني  دوره
  چهارمحال 

  و بختياري

خراسان 

  جنوبي

خراسان 

  رضوي

خراسان 

  شمالي
  خوزستان

1388  ...............................................................    ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        
        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۲۹۲۹۲۹۲۹    .................................................................................  بهار

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۳۸۳۸۳۸۳۸    ..........................................................................  تابستان

        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۴۵۴۵۴۵۴۵    ...............................................................................  پاييز

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۷۲۷۲۷۲۷۲    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۰۲۰۲۰۲۰۲////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۰۸۰۸۰۸۰        
        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۴۷۴۷۴۷۴۷    .................................................................................  بهار

        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۰۹۰۹۰۹۰۹    ..........................................................................  تابستان

        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۹۲۹۲۹۲۹۲    ...............................................................................  پاييز

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۹۰۹۰۹۰۹۰    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        
        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۴۸۴۸۴۸۴۸    .................................................................................  بهار

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۳۴۳۴۳۴۳۴    ..........................................................................  تابستان

        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۵۵۵۵۵۵۵۵    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰۸۸۸۸////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷////۶۴۶۴۶۴۶۴    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷        
        ۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷////۵۳۵۳۵۳۵۳    .................................................................................  بهار

        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۸۷۸۷۸۷۸۷    ..........................................................................  تابستان

        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۵۹۵۹۵۹۵۹    ...............................................................................  پاييز

        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۷۱۷۱۷۱۷۱    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۰۲۰۲۰۲۰۲////۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵        
        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۳۳۳۳۳۳۳۳    .................................................................................  بهار

        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۴۳۴۳۴۳۴    ..........................................................................  تابستان

        ۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸////۷۸۷۸۷۸۷۸    ...............................................................................  پاييز

        ۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۲۲۲۲۷۷۷۷        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۶۳۶۳۶۳۶۳    ..........................................................................  زمستان
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  سمنان  زنجان  زماني  دوره
  سيستان 

  و بلوچستان
  قم  قزوين  فارس

1388  ...............................................................    ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        
        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۹۷۹۷۹۷۹۷    .................................................................................  بهار

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۸۶۸۶۸۶۸۶    ..........................................................................  تابستان

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۷۷۷۷۷۷۷    ...............................................................................  پاييز

        ۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۴۲۴۲۴۲۴    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۱۷۱۷۱۷۱۷////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۷۸۷۸۷۸۷۸        
        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۶۲۶۲۶۲۶۲    .................................................................................  بهار

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۴۴۴۴۷۷۷۷    ..........................................................................  تابستان

        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۰۲۰۲۰۲۰۲        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۶۹۶۹۶۹۶۹    ...............................................................................  پاييز

        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۹۲۹۲۹۲۹۲    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        
        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۷۹۷۹۷۹۷۹    .................................................................................  بهار

        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۵۲۵۲۵۲۵    ..........................................................................  تابستان

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۹۴۹۴۹۴۹۴    ...............................................................................  پاييز

        ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۰۱۰۱۰۱۰۱    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        
        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۹۷۹۷۹۷۹۷    .................................................................................  بهار

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۸۶۸۶۸۶۸۶    ..........................................................................  تابستان

        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۷۷۷۷۷۷۷    ...............................................................................  پاييز

        ۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۴۲۴۲۴۲۴    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹        ۰۳۰۳۰۳۰۳////۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸        
        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۵۱۵۱۵۱۵۱    .................................................................................  بهار

        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۳۶۳۶۳۶۳۶    ..........................................................................  تابستان

        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳۵۵۵۵////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۷۳۷۳۷۳۷۳    ...............................................................................  پاييز

        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۱۸۱۸۱۸۱۸    ..........................................................................  زمستان
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  كرمانشاه  كرمان  كردستان  زماني  دوره
  كهگيلويه

  و بويراحمد 
  گيالن  گلستان

1388  ...............................................................    ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        
        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۶۷۶۷۶۷۶۷    .................................................................................  بهار

        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۴۳۴۳۴۳۴۳    ..........................................................................  تابستان

        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۵۸۵۸۵۸۵    ...............................................................................  پاييز

        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۸۹۸۹۸۹۸۹    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۰۲۰۲۰۲۰۲////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۷۹۷۹۷۹۷۹        
        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۶۴۶۴۶۴۶۴    .................................................................................  بهار

        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۴۲۴۲۴۲۴۲    ..........................................................................  تابستان

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۸۷۸۷۸۷۸۷    ...............................................................................  پاييز

        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۸۹۸۹۸۹۸۹////۶۳۶۳۶۳۶۳    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        
        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۳۶۳۶۳۶۳۶    .................................................................................  بهار

        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۴۸۴۸۴۸۴۸    ..........................................................................  تابستان

        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۷۸۷۸۷۸۷۸    ...............................................................................  پاييز

        ۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷////۳۷۳۷۳۷۳۷    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶        
        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۴۴۴۴۸۸۸۸        ۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۴۵۴۵۴۵۴۵    .................................................................................  بهار

        ۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۹۶۹۶۹۶۹۶    ..........................................................................  تابستان

        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹////۹۵۹۵۹۵۹۵    ...............................................................................  پاييز

        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۴۴۴۴۴۴۴۴    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵        
        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۹۶۹۶۹۶۹۶    .................................................................................  بهار

        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۰۹۰۹۰۹۰۹    ..........................................................................  تابستان

        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۸۲۸۲۸۲۸۲    ...............................................................................  پاييز

        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۹۷۹۷۹۷۹۷    ..........................................................................  زمستان

2  
  

  



 1392 -هاي صنعتي كشور داريمرغشاخص قيمت توليدكننده محصوالت   44

  1390=100       )      دنباله( 1388 - 1392صنعتي كشور به تفكيك استان  هاي مرغداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  -9

  البرز  يزد  همدان  هرمزگان  مركزي  مازندران  لرستان  زماني  دوره

1388  ...............................................................    ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        */***/***/***/**        
        ****////********        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۸۱۸۱۸۱۸۱    .................................................................................  بهار

        ****////********        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۰۴۰۴۰۴۰۴    ..........................................................................  تابستان

        ****////********        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۷۷۷۷۰۰۰۰////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۸۸۸۸۸۸۸۸    ...............................................................................  پاييز

        ****////********        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۲۱۲۱۲۱۲    ..........................................................................  زمستان

1389  ...............................................................    ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۲۸۲۸۲۸۲        */***/***/***/**        
        ****////********        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۷۶۷۶۷۶۷۶////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۵۶۵۶۵۶۵۶    .................................................................................  بهار

        ****////********        ۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۷۲۷۲۷۲۷۲////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۸۷۸۷۸۷۸۷////۲۸۲۸۲۸۲۸    ..........................................................................  تابستان

        ****////********        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۲۴۲۴۲۴۲۴    ...............................................................................  پاييز

        ****////********        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۸۸۸۸۸۸۸۸    ..........................................................................  زمستان

1390  ................................................................    ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰        
        ۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۹۱۹۱۹۱۹۱////۲۱۲۱۲۱۲۱    .................................................................................  بهار

        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۹۴۹۴۹۴۹۴////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۹۵۹۵۹۵۹۵    ..........................................................................  تابستان

        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۷۷۷۷۸۸۸۸        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۹۶۹۶۹۶۹۶////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۹۷۹۷۹۷۹۷////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۴۴۴۴۴۴۴    ...............................................................................  پاييز

        ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶////۳۹۳۹۳۹۳۹    ..........................................................................  زمستان

1391  ................................................................    ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲        ۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷        ۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵        
        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲////۱۳۱۳۱۳۱۳    .................................................................................  بهار

        ۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۳۸۳۸۳۸۳۸    ..........................................................................  تابستان

        ۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۷۱۷۱۷۱۷۱    ...............................................................................  پاييز

        ۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۰۰۰۰۰۰۰۰    ..........................................................................  زمستان

1392  ...............................................................    ۵۳۵۳۵۳۵۳////۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰        ۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶        
        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۱۹۱۹۱۹۱۹    .................................................................................  بهار

        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۰۰۰۰۰۰۰۰    ..........................................................................  تابستان

        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۱۱۱۱۱۱۱۱    ...............................................................................  پاييز

        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴////۸۱۸۱۸۱۸۱    ..........................................................................  زمستان
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  نام فعاليت
كل  شاخص

  1392 بهار

  تغيير شاخص درصد

  نسبت به 1392 بهار 

  درصدتغيير شاخص

  نسبت به 1391 بهار 

  قبل فصل
به مشا فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۲۲۲۲////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۶۱۶۱۶۱۶۱    ...............................................................................  كل كشور

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۶۶۶۶////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۱۱۱////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۴۴۴۴۴۴۴۴    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۶۴۶۴۶۴۶۴    ...........................................................................................  آذربايجان غربي

        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۳۳۳۳////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۲۱۲۱۲۱۲۱    ............................................................................................................  اردبيل

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۶۶۶۶////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۴۳۴۳۴۳۴۳    ..........................................................................................................  اصفهان

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۶۶۶۶////۶۰۶۰۶۰۶۰        - - - - ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸////۰۹۰۹۰۹۰۹    ...............................................................................................................  ايالم

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۳۳۳۳////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۴۶۴۶۴۶۴۶    .............................................................................................................  بوشهر

        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۸۸۸۸////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۸۸۸۸////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۳۳۳۳۳۳۳۳    .............................................................................................................  تهران

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۳۳۳۳////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۹۱۹۱۹۱۹۱    ................................................................................  چهارمحال و بختياري

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۸۳۸۳۸۳۸        - - - - ۱۱۱۱////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۴۴۴۴۴۴۴۴    ............................................................................................  خراسان جنوبي

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۰۰۰۰////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۵۴۵۴۵۴۵۴    ............................................................................................  خراسان رضوي

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۶۲۶۲۶۲۶۲        - - - - ۳۳۳۳////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۰۰۰۰۰۰۰۰    ............................................................................................  شماليخراسان 

        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۱۱۱////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲////۵۴۵۴۵۴۵۴    .......................................................................................................  خوزستان

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۸۹۸۹۸۹۸۹        - - - - ۱۱۱۱////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۵۱۵۱۵۱۵۱    .............................................................................................................  زنجان

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۹۲۹۲۹۲۹۲////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷////۴۰۴۰۴۰۴۰    ...........................................................................................................  سمنان

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۵۸۵۸۵۸۵۸////۷۳۷۳۷۳۷۳        - - - - ۱۱۱۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۳۹۳۹۳۹۳۹    ..................................................................................  سيستان و بلوچستان

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۳۳۳۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۹۰۹۰۹۰۹۰    .............................................................................................................  فارس

        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۷۸۷۸۷۸۷۸////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۲۲۲۲۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۰۹۰۹۰۹۰    .............................................................................................................  قزوين

        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۶۶۶۶////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۳۳۳۳////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۰۸۰۸۰۸۰۸    ...................................................................................................................  قم

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۰۰۰۰////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۹۶۹۶۹۶۹۶    .......................................................................................................  كردستان

        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۳۳۳۳////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۱۴۱۴۱۴۱۴    ............................................................................................................  كرمان

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۷۸۷۸۷۸۷۸        - - - - ۶۶۶۶////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۶۱۶۱۶۱۶۱    ........................................................................................................  كرمانشاه

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۲۹۲۹۲۹۲۹    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد

        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۶۳۶۳۶۳۶۳    ..........................................................................................................  گلستان

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۴۴۴۴////۹۳۹۳۹۳۹۳        - - - - ۶۶۶۶////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶////۲۲۲۲۲۲۲۲    .............................................................................................................  گيالن

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۳۳۳۳////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۱۹۱۹۱۹۱۹    ...........................................................................................................  لرستان

        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۴۸۴۸۴۸۴        - - - - ۴۴۴۴////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷////۵۴۵۴۵۴۵۴    ........................................................................................................  مازندران

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۴۴۴۴////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴////۸۲۸۲۸۲۸۲    ...........................................................................................................  مركزي

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۶۵۶۵۶۵۶۵    ........................................................................................................  هرمزگان

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۸۸۸۸////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۸۸۸۸////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸////۶۰۶۰۶۰۶۰    ...........................................................................................................  همدان

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۰۹۰۹۰۹۰۹        ۱۱۱۱////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۷۷۷۷۷۷۷۷    ..................................................................................................................  ديز

        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۵۳۵۳۵۳۵        - - - - ۰۰۰۰////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۹۵۹۵۹۵۹۵    ................................................................................................................  البرز

  

  

  



 1392 -هاي صنعتي كشور داريمرغشاخص قيمت توليدكننده محصوالت   46

   و تغييرات  1392 تابستانتان در فصل ــيك اســصنعتي كشور به تفك هاي مرغدارينده محصوالت نشاخص قيمت توليدك -11

  1390=100                                                           1392و  1391 تابستانشاخص در فصل        

  نام فعاليت
كل  شاخص

  1392 تابستان

  تغيير شاخص درصد

  نسبت به 1392 تابستان 

  درصدتغيير شاخص

  نسبت به 1391 تابستان 

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۶۸۶۸۶۸۶    ...............................................................................  كل كشور

        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۲۲۲۲۰۶۰۶۰۶۰۶////۲۵۲۵۲۵۲۵    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي

        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۸۸۸۸////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۹۹۹۹////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۷۹۷۹۷۹۷۹    ...........................................................................................  آذربايجان غربي

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹////۰۲۰۲۰۲۰۲    ............................................................................................................  اردبيل

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۶۸۶۸۶۸۶۸    ..........................................................................................................  اصفهان

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۳۳۳۳////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۴۴۴۴////۴۸۴۸۴۸۴۸        ۱۱۱۱////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۰۲۰۲۰۲۰۲    ...............................................................................................................  ايالم

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۰۲۰۲۰۲۰        ۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۳۳۳۳۳۳۳۳    .............................................................................................................  بوشهر

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۱۱۱۴۴۴۴        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷////۳۴۳۴۳۴۳۴    .............................................................................................................  تهران

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۶۴۶۴۶۴۶۴    ................................................................................  چهارمحال و بختياري

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۹۹۹۹////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۰۳۰۳۰۳۰۳    ............................................................................................  خراسان جنوبي

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۶۷۶۷۶۷۶۷    ............................................................................................  خراسان رضوي

        ۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۵۳۵۳۵۳۵۳    ............................................................................................  خراسان شمالي

        ۸۰۸۰۸۰۸۰////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۱۲۱۲۱۲۱۲    .......................................................................................................  خوزستان

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۳۶۳۶۳۶۳۶    .............................................................................................................  زنجان

        ۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۶۲۶۲۶۲۶        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷////۸۹۸۹۸۹۸۹    ...........................................................................................................  سمنان

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۴۴۴۴////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۹۲۹۲۹۲۹۲    ..................................................................................  سيستان و بلوچستان

        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲////۹۹۹۹۹۹۹۹    .............................................................................................................  فارس

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۴۵۴۵۴۵۴۵        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۲۶۲۶۲۶۲        ۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷////۱۹۱۹۱۹۱۹    .............................................................................................................  قزوين

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۵۳۵۳۵۳۵۳    ...................................................................................................................  قم

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۶۶۶۶////۲۲۲۲۰۰۰۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۲۹۲۹۲۹۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰////۰۹۰۹۰۹۰۹    .......................................................................................................  كردستان

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۸۷۸۷۸۷۸۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۳۴۳۴۳۴۳۴    ............................................................................................................  كرمان

        ۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۷۶۷۶۷۶۷        ۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳////۷۴۷۴۷۴۷۴    ........................................................................................................  كرمانشاه

        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۰۱۰۱۰۱۰۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۷۵۷۵۷۵۷۵    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۸۸۸۸////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۴۱۴۱۴۱۴۱    ..........................................................................................................  گلستان

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۹۳۹۳۹۳۹۳        - - - - ۹۹۹۹////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۷۷۷۷////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹////۶۵۶۵۶۵۶۵    .............................................................................................................  گيالن

        ۸۸۸۸۸۸۸۸////۶۶۶۶۸۸۸۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۴۴۴۴////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۰۰۰۰۰۰۰۰    ...........................................................................................................  لرستان

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۳۰۳۰۳۰۳۰    ........................................................................................................  مازندران

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۹۹۹۹////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۴۷۴۷۴۷۴۷////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۴۴۴۴۴۴۴۴    ...........................................................................................................  مركزي

        ۶۷۶۷۶۷۶۷////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۵۵۵۵////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۵۴۵۴۵۴۵۴    ........................................................................................................  هرمزگان

        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۳۷۳۷۳۷۳        - - - - ۷۷۷۷////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۱۵۱۵۱۵۱۵    ...........................................................................................................  همدان

        ۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۶۶۶۶۶۶۶۶        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۳۹۳۹۳۹۳۹    ..................................................................................................................  يزد

        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۹۹۹۹////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۷۵۷۵۷۵۷۵    ................................................................................................................  البرز

  

  

  



 47  1392 -هاي صنعتي كشور داريمرغشاخص قيمت توليدكننده محصوالت 

 

و تغييرات شـاخص   1392 پاييزصنعتي كشور به تفكيك استان در فصل  هاي مرغدارينده محصوالت نت توليدكشاخص قيم -12

  1390=100                                                           1392و  1391 پاييزدر فصل 

  نام فعاليت
كل  شاخص

  1392 پاييز

  تغيير شاخص درصد

  نسبت به 1392 پاييز 

  ير شاخصدرصدتغي

  نسبت به 1391 پاييز 

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۸۵۸۵۸۵۸۵        - - - - ۴۴۴۴////۰۴۰۴۰۴۰۴        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۱۸۱۸۱۸۱۸    ...............................................................................  كل كشور

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۴۴۴۴۴۴۴۴        - - - - ۱۱۱۱////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۸۸۸۸////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۸۹۸۹۸۹۸    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي

        ۷۷۷۷////۵۶۵۶۵۶۵۶        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۸۸۸۸////۷۰۷۰۷۰۷۰        ۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۶۴۶۴۶۴۶۴    ...........................................................................................  آذربايجان غربي

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۶۱۶۱۶۱۶۱        - - - - ۰۰۰۰////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۳۳۳۳////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۷۹۷۹۷۹۷۹    ............................................................................................................  اردبيل

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۰۱۰۱۰۱۰        - - - - ۳۳۳۳////۳۹۳۹۳۹۳۹        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۶۶۶۶////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۴۰۴۰۴۰۴۰    ..........................................................................................................  اصفهان

        ۶۴۶۴۶۴۶۴////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۸۸۸۸////۴۰۴۰۴۰۴۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۳۸۳۸۳۸۳۸    ...............................................................................................................  ايالم

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۸۶۸۶۸۶۸۶        - - - - ۳۳۳۳////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۶۶۶۶۶۶۶۶    .............................................................................................................  بوشهر

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۲۲۲۲////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸////۷۸۷۸۷۸۷۸    .............................................................................................................  تهران

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۴۴۴۴////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۰۰۰۰////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۹۲۹۲۹۲۹۲    ................................................................................  چهارمحال و بختياري

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۹۷۹۷۹۷۹۷        - - - - ۳۳۳۳////۲۹۲۹۲۹۲۹        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۹۳۹۳۹۳۹۳    ............................................................................................  خراسان جنوبي

        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۶۰۶۰۶۰۶۰        - - - - ۹۹۹۹////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۱۲۱۲۱۲۱۲    ............................................................................................  ان رضويخراس

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۸۲۸۲۸۲۸۲        - - - - ۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۵۵۵۵////۸۲۸۲۸۲۸۲        ۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶////۰۶۰۶۰۶۰۶    ............................................................................................  خراسان شمالي

        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۳۳۳۳۳۳۳۳        - - - - ۸۸۸۸////۳۵۳۵۳۵۳۵        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲////۳۰۳۰۳۰۳۰    .......................................................................................................  خوزستان

        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۶۶۶۶////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳////۷۳۷۳۷۳۷۳    .............................................................................................................  زنجان

        ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۵۹۵۹۵۹۵۹        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳    ...........................................................................................................  سمنان

        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۵۰۵۰۵۰۵۰        - - - - ۶۶۶۶////۴۳۴۳۴۳۴۳        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۶۶۶۶////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۹۱۹۱۹۱۹۱    ..................................................................................  سيستان و بلوچستان

        ۴۹۴۹۴۹۴۹////۶۹۶۹۶۹۶۹        - - - - ۷۷۷۷////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۸۵۸۵۸۵۸        ۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۵۳۵۳۵۳۵۳    .............................................................................................................  فارس

        ۸۴۸۴۸۴۸۴////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۶۶۶۶////۱۷۱۷۱۷۱۷        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۶۶۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳////۷۴۷۴۷۴۷۴    .............................................................................................................  قزوين

        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۱۱۱۱۱۱۱        - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۳۲۳۲۳۲۳        ۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۹۳۹۳۹۳۹۳    ...................................................................................................................  قم

        ۵۹۵۹۵۹۵۹////۸۹۸۹۸۹۸۹        - - - - ۷۷۷۷////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۵۹۵۹۵۹۵۹        - - - - ۵۵۵۵////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸////۸۲۸۲۸۲۸۲    .......................................................................................................  كردستان

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۳۲۳۲۳۲۳        - - - - ۴۴۴۴////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۴۸۴۸۴۸۴۸////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۷۲۷۲۷۲۷۲    ............................................................................................................  كرمان

        ۹۸۹۸۹۸۹۸////۹۵۹۵۹۵۹۵        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۵۶۵۶۵۶۵۶        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۱۸۱۸۱۸۱        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳////۳۵۳۵۳۵۳۵    ........................................................................................................  كرمانشاه

        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۵۱۵۱۵۱۵        - - - - ۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۷۷۷۷////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۶۲۶۲۶۲۶۲    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۳۸۳۸۳۸۳۸        - - - - ۷۷۷۷////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۸۸۸۸////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۹۵۹۵۹۵۹۵    ..........................................................................................................  گلستان

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۵۵۵۵////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۸۸۸۸////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۱۳۱۳۱۳۱۳    .............................................................................................................  گيالن

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۶۹۶۹۶۹۶۹        - - - - ۰۰۰۰////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۴۶۴۶۴۶۴۶        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۶۹۶۹۶۹۶        ۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵////۱۱۱۱۱۱۱۱    ...........................................................................................................  لرستان

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۶۷۶۷۶۷۶۷        - - - - ۸۸۸۸////۵۲۵۲۵۲۵۲        ۴۶۴۶۴۶۴۶////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۶۲۶۲۶۲۶۲    ........................................................................................................  مازندران

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۳۳۳۳////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۵۴۵۴۵۴۵۴        ۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹////۱۶۱۶۱۶۱۶    ...........................................................................................................  مركزي

        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۴۲۴۲۴۲۴۲        - - - - ۹۹۹۹////۷۷۷۷۶۶۶۶        ۵۱۵۱۵۱۵۱////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۹۹۹۹////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴////۷۱۷۱۷۱۷۱    ........................................................................................................  هرمزگان

        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۳۳۳۳////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۴۳۴۳۴۳۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۸۷۸۷۸۷۸۷    ...........................................................................................................  همدان

        ۷۴۷۴۷۴۷۴////۶۰۶۰۶۰۶۰        - - - - ۷۷۷۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۷۷۷۷////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰////۷۷۷۷۷۷۷۷    ..................................................................................................................  يزد

        ۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۷۷۷۷////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۶۲۶۲۶۲۶۲////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۸۳۸۳۸۳۸۳    ................................................................................................................  البرز

  

  

  



 1392 -هاي صنعتي كشور داريمرغشاخص قيمت توليدكننده محصوالت   48

و تغييـرات   1392 زمسـتان صنعتي كشور به تفكيك اسـتان در فصـل    هاي مرغدارينده محصوالت نشاخص قيمت توليدك -13

  1390=100                                                           1392و  1391 زمستان شاخص در فصل

  نام فعاليت
كل  شاخص

  1392 زمستان

  تغيير شاخص درصد

  نسبت به 1392 زمستان 

  درصدتغيير شاخص

  نسبت به 1391 زمستان 

  قبل فصل
مشابه  فصل

  سال قبل
  قبل فصل

مشابه  فصل

  سال قبل

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۳۳۳۳۹۹۹۹        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۰۰۰۰////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۹۰۹۰۹۰۹۰    ...............................................................................  كل كشور

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۸۴۸۴۸۴۸۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۵۵۵۵////۲۸۲۸۲۸۲۸        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۲۰۲۰۲۰۲۰    ..........................................................................................  آذربايجان شرقي

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۶۸۶۸۶۸۶        ۱۱۱۱////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹////۰۳۰۳۰۳۰۳    ...........................................................................................  آذربايجان غربي

        ۶۵۶۵۶۵۶۵////۴۹۴۹۴۹۴۹        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۱۱۱۱////۶۸۶۸۶۸۶۸        ۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۳۹۳۹۳۹۳۹    ............................................................................................................  اردبيل

        ۶۰۶۰۶۰۶۰////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۰۰۰۰////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۹۳۹۳۹۳۹۳    ..........................................................................................................  اصفهان

        ۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۸۱۸۱۸۱۸        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۱۴۱۴۱۴۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۲۲۲۲////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۱۲۱۲۱۲۱۲    ...............................................................................................................  ايالم

        ۶۶۶۶۸۸۸۸////۱۲۱۲۱۲۱۲        ۷۷۷۷////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۱۱۱۱////۴۴۴۴۴۴۴۴        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۱۳۱۳۱۳۱۳    .............................................................................................................  بوشهر

        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲۲۲۲۲        - - - - ۵۵۵۵////۳۶۳۶۳۶۳۶        ۶۶۶۶۶۶۶۶////۳۲۳۲۳۲۳۲        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۹۳۹۳۹۳۹۳        ۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰////۶۳۶۳۶۳۶۳    .............................................................................................................  تهران

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۹۱۹۱۹۱۹۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۵۵۵۵////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱////۲۷۲۷۲۷۲۷    ................................................................................  چهارمحال و بختياري

        ۶۹۶۹۶۹۶۹////۷۳۷۳۷۳۷۳        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۹۰۹۰۹۰۹۰        ۲۸۲۸۲۸۲۸////۵۰۵۰۵۰۵۰        ۵۵۵۵////۳۰۳۰۳۰۳۰        ۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴////۲۱۲۱۲۱۲۱    ............................................................................................  خراسان جنوبي

        ۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۹۶۹۶۹۶۹        ۵۵۵۵////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۲۷۲۷۲۷۲۷    ............................................................................................  خراسان رضوي

        ۹۵۹۵۹۵۹۵////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۳۱۳۱۳۱۳۱////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۷۷۷۷////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳////۴۳۴۳۴۳۴۳    ............................................................................................  خراسان شمالي

        ۸۶۸۶۸۶۸۶////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۴۷۴۷۴۷۴        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۸۹۸۹۸۹۸۹        ۳۳۳۳////۰۶۰۶۰۶۰۶        ۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴////۲۷۲۷۲۷۲۷    .......................................................................................................  خوزستان

        ۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۶۱۶۱۶۱۶        ۰۰۰۰////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۱۸۱۸۱۸۱۸    .............................................................................................................  زنجان

        ۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۱۰۱۰۱۰۱۰////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۶۸۶۸۶۸۶۸////۹۵۹۵۹۵۹۵        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵////۶۹۶۹۶۹۶۹    ...........................................................................................................  سمنان

        ۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۵۶۵۶۵۶۵        ۱۱۱۱////۵۷۵۷۵۷۵۷        ۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱////۶۴۶۴۶۴۶۴    ..................................................................................  سيستان و بلوچستان

        ۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۵۵۵۵////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۷۶۷۶۷۶۷۶    .............................................................................................................  فارس

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۶۶۶۶////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳////۹۰۹۰۹۰۹۰    .............................................................................................................  قزوين

        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۹۸۹۸۹۸۹۸        ۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۱۵۱۵۱۵۱        ۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۳۳۳۳////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۰۶۰۶۰۶۰۶    ...................................................................................................................  قم

        ۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۱۲۱۲۱۲۱۲////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۴۴۴۴////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۹۷۹۷۹۷۹۷    .......................................................................................................  نكردستا

        ۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۵۲۵۲۵۲۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۵۷۵۷۵۷۵        ۱۱۱۱////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۸۲۸۲۸۲۸۲    ............................................................................................................  كرمان

        ۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۲۳۲۳۲۳۲۳////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۳۷۳۷۳۷۳۷        ۵۵۵۵////۳۸۳۸۳۸۳۸        ۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴////۸۹۸۹۸۹۸۹    ........................................................................................................  كرمانشاه

        ۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۳۱۳۱۳۱۳        ۸۸۸۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۳۳۳۳////۸۳۸۳۸۳۸۳        ۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲////۳۷۳۷۳۷۳۷    .................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۷۶۷۶۷۶۷۶        ۹۹۹۹////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۴۰۴۰۴۰۴۰////۲۲۲۲۲۲۲۲        ۵۵۵۵////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۷۳۷۳۷۳۷۳    ..........................................................................................................  گلستان

        ۹۳۹۳۹۳۹۳////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۶۱۶۱۶۱۶۱        ۹۹۹۹////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۰۰۰۰////۴۲۴۲۴۲۴۲        ۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸////۰۵۰۵۰۵۰۵    .............................................................................................................  گيالن

        ۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۱۳۱۳۱۳۱۳////۳۳۳۳۳۳۳۳        ۳۸۳۸۳۸۳۸////۷۹۷۹۷۹۷۹        ۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱        ۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴////۸۱۸۱۸۱۸۱    ...........................................................................................................  لرستان

        ۵۰۵۰۵۰۵۰////۳۱۳۱۳۱۳۱        ۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۵۰۵۰۵۰۵        ۲۶۲۶۲۶۲۶////۵۳۵۳۵۳۵۳        ۰۰۰۰////۰۸۰۸۰۸۰۸        ۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷////۷۹۷۹۷۹۷۹    ........................................................................................................  مازندران

        ۷۹۷۹۷۹۷۹////۹۹۹۹۹۹۹۹        ۱۹۱۹۱۹۱۹////۴۷۴۷۴۷۴۷        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۱۲۱۲۱۲۱        ۲۲۲۲////۷۱۷۱۷۱۷۱        ۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۱۹۱۹۱۹۱۹    ...........................................................................................................  مركزي

        ۵۴۵۴۵۴۵۴////۰۰۰۰۰۰۰۰        ۸۸۸۸////۰۷۰۷۰۷۰۷        ۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۱۱۱۱////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸////۷۱۷۱۷۱۷۱    ........................................................................................................  هرمزگان

        ۳۴۳۴۳۴۳۴////۵۵۵۵۵۵۵۵        ۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۵۱۵۱۵۱۵        ۳۳۳۳۳۳۳۳////۸۰۸۰۸۰۸۰        ۳۳۳۳////۶۴۶۴۶۴۶۴        ۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۴۵۴۵۴۵۴۵    ...........................................................................................................  همدان

        ۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۵۸۵۸۵۸۵        ۱۴۱۴۱۴۱۴////۶۰۶۰۶۰۶۰        ۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۹۱۹۱۹۱۹        ۰۰۰۰////۷۲۷۲۷۲۷۲        ۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۵۱۵۱۵۱۵۱    ..................................................................................................................  يزد

        ۵۷۵۷۵۷۵۷////۰۳۰۳۰۳۰۳        ۱۱۱۱۱۱۱۱////۶۳۶۳۶۳۶۳        ۳۵۳۵۳۵۳۵////۸۸۸۸۸۸۸۸        ۶۶۶۶////۷۷۷۷۷۷۷۷        ۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴////۷۹۷۹۷۹۷۹    ................................................................................................................  البرز

  

  

  



 49  1392 -هاي صنعتي كشور داريمرغشاخص قيمت توليدكننده محصوالت 

 

و  1392و  1391، 1390هـاي   صنعتي كشور به تفكيـك اسـتان در سـال    هاي مرغداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  -14

  1390=100        درصد تغيير شاخص كل نسبت به سال قبل       

  نام فعاليت

1390  1391  1392  

  شاخص

درصد تغيير 

  نسبت به

  89سال  

  شاخص

درصد تغيير 

  نسبت به 

  90سال 

  شاخص

درصد تغيير 

  نسبت به

  91سال  

        ۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۴۲۴۲۴۲۴        ۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۵۲۵۲۵۲۵۲////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۷۸۷۸۷۸۷۸        ۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۴۹۴۹۴۹۴        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    .........................................  كل كشور

        ۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۰۱۰۱۰۱۰        ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱////۹۷۹۷۹۷۹۷        ۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۱۴۱۴۱۴۱۴        ۱۸۱۸۱۸۱۸////۲۷۲۷۲۷۲۷        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰    .............................................  آذربايجان شرقي
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