
 9311 سال -هاي صنعتي كشورشاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري

 (911=9311) 

 چکيده:

 31195سال قبل نسبت به  كه ه استرسيد 399113به عدد  9311هاي صنعتي كشور در سال شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري

نسبت به فصل مشابه  9311در تمامي فصول سال كشور هاي صنعتي مرغداريمحصوالت قيمت توليدكننده شاخص . ه استداشت فزایشادرصد 

( درصد 17163) انزمستفصل  شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به بيشترین افزایش است به طوریکه رو بودههبا افزایش روبقبل سال 

 نيز نسبت به فصل قبل كشور هاي صنعتيمرغداري توليدكننده قيمت شاخص .است بوده (درصد 92111) بهارفصل  مربوط به آن و كمترین

مربوط  كمترین افزایش و درصد 29123 با تابستاندر فصل  بيشترین افزایش طوریکهبه است بوده روروبهبا افزایش  9311سال  فصول تمام براي

 .است بودهدرصد  9111با  فصل بهار به

رو بوده ها با افزایش روبهدر همه استان 9311 نسبت به سال 9311سال در صنعتي كشور  هايمرغداريتوليدكننده محصوالت قيمت  شاخص

 سيستان و بلوچستان استانرا كمترین افزایش  ودرصد  19135با  خراسان رضويزایش شاخص )نرخ تورم( را استان طوریکه بيشترین افهب است؛ 

 اند.اص دادهصبه خود اخت درصد 93119 با

كه نسبت به فصل قبل  ه استرسيد 159116صنعتي كشور به عدد  هايمرغداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  9311در فصل بهار سال 

درصد افزایش داشته است. در این فصل بيشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل  92111درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  9111

 درصد( بوده است.  -9165) "مرغ  گروه "مربوط به بيشترین كاهشدرصد( و  1117) "مرغ  تخم گروه "مربوط به 

رسيده است كه نسبت به فصل  112171صنعتي كشور به عدد  هايمرغداريحصوالت شاخص قيمت توليدكننده م 9311در فصل تابستان سال 

درصد افزایش داشته است. در این فصل بيشترین افزایش شاخص نسبت به فصل  22171درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  29123قبل 

 درصد( بوده است. 92137) " كود"درصد( و كمترین افزایش مربوط به  21153) "گروه مرغ  "قبل مربوط به

رسيده است كه نسبت به فصل قبل  365193صنعتي كشور به عدد  هايمرغداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  9311در فصل پایيز 

درصد افزایش داشته است. در این فصل بيشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل  65171درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  35151

 درصد( بوده است. 91122)  "مرغ  تخم گروه "درصد( و كمترین افزایش شاخص مربوط به  33121) "كود  "ه مربوط ب

رسيده است كه نسبت به فصل  311111صنعتي كشور به عدد  هايمرغداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  9311در فصل زمستان سال 

درصد افزایش داشته است. در این فصل بيشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل  17163درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  3157قبل 

 درصد( بوده است. 1116) "گروه مرغ  "درصد( و كمترین افزایش شاخص مربوط به  15166) "كود  " مربوط به

 

 

 

 

 



 

  9311سال  هاي صنعتي كشورسهم اقالم مختلف از شاخص كل مرغداري

 
 
 

 9جدول شماره 

 9311سال  -و درصد تغييرات آن نسبت به سال قبل هاي صنعتي كشوريت توليدكننده محصوالت مرغدارشاخص قيم

(911=9311) 

 
ضریب 

 اهميت

 9311 سال 9311 سال

 شاخص
درصد تغيير نسبت 

 به سال قبل
 شاخص

درصد تغيير نسبت 

 به سال قبل

  11/911 شاخص كل

  33/76 گروه مرغ

  32/31 يمرغ گوشت

  33/7 9روزهکی يجوجه

  11/5 پولت

  15/5 1مرغ حذفي

  19/39 گروه تخم مرغ

  11/91 يتخم مرغ خوراك

  91/99 3رغ نطفه دارتخم م

  71/9 كود

 باشد.شامل پنج قلم مي 9313شامل یک قلم و از سال  9313 سال قبل از گروه جوجه یکروزه   (9
 اضافه شده است. 9313از سال  ( مرغ حذفي 1 

 .باشدشامل سه قلم مي 9313سال  شامل یک قلم و از 9313 سال قبل از ( گروه تخم مرغ نطفه دار3 

     

 

 



 2جدول شماره

(911=9311) 

 دوره

  يتورم فصل

)درصد تغيير نسبت به 

 فصل قبل(

 

 تورم نقطه به نقطه

)درصد تغيير نسبت به 

 ابه سال قبل(فصل مش

 

 ساالنه نرخ تورم 

 چهار فصل)درصد تغيير 

ا سال یمنتهي به فصل 

مورد نظر نسبت به دوره 

 سال قبل(فصل یا مشابه 

  

9313 ×

 بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان

9311 ×/ 

 - -  بهار

 -   تابستان

 -  - پایيز

    زمستان

9317 × 

   - بهار

    تابستان

    پایيز

    زمستان

9316 × 

   - بهار

    تابستان

    پایيز

    زمستان

9311 × 

   - بهار

    تابستان

    پایيز

  - - زمستان

9311 ×

    بهار

    تابستان

    پایيز

   زمستان

 

 

 
 



 3جدول شماره

 هاي اصلي به تفکيک فصل و سال بر حسب گروه  صنعتي كشور هايمرغداريشاخص قيمت توليدكننده محصوالت 

 شده است.اضافه  9313از سال  مرغ حذفي (9

 

 

 گروه مرغ گروه تخم مرغ سایر
 كل

 

 مرغ گوشتي جوجه یکروزه پولت 9مرغ حذفي تخم مرغ خوراكي تخم مرغ نطفه دار كود

   ×     9313 

 بهار     ×   

 تابستان     ×   

 پایيز     ×   

 زمستان     ×   

   ×     

 بهار     ×   

 تابستان     ×   

 پایيز     ×   /

 زمستان     ×   

        9311 

 بهار         

 تابستان        

 پایيز        

 زمستان        

        

 بهار  /       

 تابستان        

 پایيز        

 زمستان        

        

 بهار         

 تابستان       

 پایيز        

 زمستان        

        

 بهار         

 تابستان        

 پایيز        

 زمستان       

        

 بهار         

 تابستان        

 پایيز        

 زمستان

 دوره

 هگرو



 3جدول شماره

 هاي صنعتي كشورشاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغدارياي تورم فصلي و نقطه

 (9311=911)  هاي اصليگروهبه تفکيک 

 دوره

 كلشاخص 
 گروه مرغ

 پولت 9 مرغ حذفي     جوجه یکروزه رغ گوشتيم

 نسبت بهدرصد تغيير

 فصل

 نسبت بهدرصد تغيير

 فصل

 نسبت بهدرصد تغيير 

 فصل

 نسبت بهدرصد تغيير 

 فصل

 نسبت بهدرصد تغيير

 فصل

 قبل
مشابه 

 سال قبل
 قبل

مشابه 

 سال قبل
 قبل

مشابه 

 سال قبل
 قبل

مشابه 

 سال قبل
 قبل

مشابه سال 

 قبل

9313  

 هارب

 تابستان

 پایيز

 زمستان

9311 
 بهار

 تابستان
 پایيز

 زمستان 
9317 
 بهار

 تابستان
 پایيز

 زمستان
9316 
 بهار

 تابستان
 پایيز

 زمستان
9311 
 بهار

 تابستان
 پایيز

 زمستان
9311 

 بهار
 تابستان
 پایيز

 زمستان
 اضافه شده است. 9313از سال  مرغ حذفي(  9  

 



 3جدول شماره

 هاي صنعتي كشورشاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغدارياي تورم فصلي و نقطه

 )دنباله(   (9311=911)  هاي اصليبه تفکيک گروه

  دوره

 سایر گروه تخم مرغ

 كود تخم مرغ نطفه دار تخم مرغ خوراكي

 فصل نسبت بهدرصد تغيير  لفص نسبت بهدرصد تغيير  فصل نسبت بهدرصد تغيير 

 مشابه سال قبل قبل مشابه سال قبل قبل مشابه سال قبل قبل

9313  

 بهار

 تابستان

 پایيز

 زمستان

9311 
  بهار

 تابستان
 پایيز

 زمستان 
9317 
 بهار

 تابستان
 پایيز

 زمستان
9316 
 بهار

 تابستان
 پایيز

 زمستان
9311 
 بهار

 تابستان
 پایيز

 زمستان
9311  

 بهار
 تابستان
 پایيز

 زمستان
 

 

 

 



 1جدول شماره

 (911=9311) 

 9311سال  9311سال 

 شاخص
درصد تغيير نسبت 

 به سال قبل
 شاخص

درصد تغيير نسبت 

 به سال قبل


































 


