
 
 

 
  

  هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

  ١٤٠١ تابستان 
)١٣٩٥=١٠٠ ( 

  چكيده

ل تان  در فـص اخص قيمت توليدكننده بخش گاوداري ١٤٠١  تابـس نعتي (بر مبناي  ـش ت كه بوده  ٨٦٣.٢) برابر با  ١٣٩٥=١٠٠هاي ـص اـس

اـست.  درـصد افزايش يافته ٧٥.٤درـصد و نـسبت به فـصل مـشابه ـسال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ٧.٨(تورم فـصلي)    نـسبت به فـصل قبل

درصــد افزايش   ٦٧.٢ميانگين شــاخص چهار فصــل منتهي به فصــل جاري نيز نســبت به دوره مشــابه ســال قبل (نرخ تورم ســاالنه)  

  است.يافته

  تورم فصلي كاهش 

اخص قيمت  ١٤٠١ تابسـتاندر فصـل   لي) به توليدكننده بخش گاوداريتغييرات ـش   ٧.٨هاي صـنعتي نسـبت به فصـل قبل (تورم فـص

گاوداري   اقالمدارد. در ميان  كاهش  واحد درصــد   ٤٣.٠)،  درصــد  ٥٠.٨( رســيد كه در مقايســه با همين اطالع در فصــل قبل درصــد

  "گاو ماده ـشيري "ترين آن مربوط به قلم  درـصد) و بيش ٠.٧(  "گوـساله نر زير چهار ماه "ـصنعتي، كمترين تورم فـصلي مربوط به قلم  

  باشد.درصد) مي ١٥.٤(

  تورم نقطه به نقطه  كاهش 

ابه ـسال قبل (تورم نقطه تغييرات ـشاخص قيمت توليدكننده بخش گاوداري ١٤٠١  تابـستانفـصل   در هاي ـصنعتي نـسبت به فـصل مـش

داـشته اـست. به كاهش  واحد درـصد   ٢١.٩)،  درـصد  ٩٧.٢( درـصد رـسيد كه در مقايـسه با همين اطالع در فـصل قبل ٧٥.٤  به نقطه) به 

ود در داخل كـشور، در هاي خهاي ـصنعتي به ازاي توليد قلمعبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توـسط توليدكنندگان محـصوالت گاوداري

هاي ـصنعتي، كمترين تورم نقطه گاوداري اقالمدرـصد افزايش دارد. در بين    ٧٥.٤، ١٤٠٠  تابـستان  نـسبت به فـصل ١٤٠١  تابـستانفـصل  

  باشد.درصد) مي  ٩٢.٩( "شير"ترين آن مربوط به قلم  درصد) و بيش ٣٤.٨( "گاو تليسه"  به نقطه مربوط به قلم

  تورم ساالنه كاهش 

تابستان  هاي صنعتي در داخل كشور در چهار فصل منتهي به فصل  تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

واحد درصد    ٠.١)،درصد  ٦٧.٣(  درصد رسيد كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل  ٦٧.٢نسبت به مدت مشابه در سال قبل به   ١٤٠١

گوساله    "هاي صنعتي در كشور، كمترين تورم ساالنه مربوط به قلم  گاوداري  اقالمدهد. در فصل مورد بررسي، در ميان  نشان مي  كاهش

  باشد. درصد) مي ٨٠.٣( "شير"و بيشترين آن مربوط به  درصد)  ٣٥.١( "نر زير چهار ماه

 شاخص استاني 
  اكثرعدد شاخص در  دهد كه  نشان مي  ١٤٠١تابستان    كشور درهاي صنعتي  بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

بيشترين  درصد و    ٢٦.٦با  هرمزگان  رو بوده است. بيشترين ميزان افزايش مربوط به استان  ها نسبت به فصل قبل با افزايش روبهاستان

  باشد.  درصد مي  -٤.١با  گيالن مربوط به استان  كاهشميزان 

 دهد كه بيشترين درصد تغيير مربوط به استان فصل جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان ميها در  مقايسه شاخص كل استان

  باشد. مي ) افزايش(درصد  ٣٩.٦با  خوزستانو كمترين آن مربوط به استان   (افزايش) درصد  ١٤١.٦با  اردبيل



(1395=100)

نسبت به فصل 
قبل 

(تورم فصلي)

نسبت به فصل 
مشابه سال 

قبل 
(تورم نقطه به 

نقطه)

 در چهار فصل منتهي به 
فصل جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل

 (تورم ساالنه)

نسبت به فصل 
قبل 

(تورم فصلي)

نسبت به فصل 
مشابه سال 

قبل 
(تورم نقطه به 

نقطه)

 در چهار فصل منتهي به 
فصل جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل 

(تورم ساالنه)

100/00863/27/875/467/250/897/267/3شاخص كل

2/28644/512/534/836/514/135/944/1گاو تليسه غير باردار

3/37661/715/446/942/715/141/944/4گاو شيري

1/15726/210/147/145/016/540/546/4گاونرداشتي

13/24711/514/844/644/217/945/451/2گوساله پرواري

10/84677/16/942/649/320/450/260/5گاو حذفي شيري وازده

5/17556/80/742/835/123/947/230/7گوساله نر زير چهار ماه

62/79974/76/992/980/369/1128/777/3شير

1/16811/59/146/655/211/260/060/6كود

ماخذ: مركز آمار ايران- دفتر شاخص قيمت ها

1-  شاخص قيمت توليدكننده كل محصوالت گاوداري هاي صنعتي كشور و درصد تغييرات آن ها-كل كشور

شرح

درصد تغيير بهار 1401درصد تغييرتابستان 1401

 شاخص قيمت
تابستان 1401

ضريب اهميت



(1395=100)

شاخص كلدروره زماني
 درصد تغيير نسبت  به فصل

قبل (تورم فصلي)
 درصد تغيير نسبت به فصل مشابه سال

قبل  (تورم نقطه به نقطه)

درصد تغيير چهار فصل منتهي به فصل 
جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ( 

تورم ساالنه)

139045/6×××

139173/7××61/5

139290/9××23/4

139397/3××7/0

1394100/0××2/8

1395100/0××0/0

1396108/8××8/8

1397168/2××54/6

1398230/8××37/3

1399305/7××32/4

1400485/9××59/0

406/06/876/051/8بهار 1400

492/221/282/469/3تابستان 1400

514/54/550/467/9پاييز 1400 

531/03/239/759/0زمستان 1400

800/750/897/267/3بهار 1401

863/27/875/467/2تابستان 1401

ماخذ: مركز آمار ايران- دفتر شاخص قيمت ها

2- شاخص قيمت توليد كننده كل محصوالت گاوداري هاي صنعتي و درصد تغييرات آن ها - كل كشور



(100=1395)3- شاخص قيمت توليدكننده كل محصوالت گاوداري هاي صنعتي كشور و درصد تغييرات آن ها به تفكيك استان 

فصل مشابه سال قبلفصل قبلفصل مشابه سال قبلفصل قبل

863/27/875/421/282/4كل كشور
952/14/288/220/091/0آذربايجان شرقي
846/310/795/020/378/7آذربايجان غربي

863/41/6141/65/346/1اردبيل
912/54/185/228/874/7اصفهان
917/80/989/714/992/4البرز
688/313/364/020/671/8ايالم
507/711/651/46/031/7بوشهر
795/013/759/319/2106/2تهران

903/01/358/130/989/5چهارمحال و بختياري
915/45/976/321/788/0خراسان جنوبي
837/25/677/523/883/2خراسان رضوي
830/110/280/614/568/5خراسان شمالي

538/512/939/616/466/4خوزستان
948/55/6103/113/273/5زنجان
881/77/871/118/792/2سمنان

644/012/140/65/524/5سيستان و بلوچستان
877/422/284/417/771/6فارس
848/73/070/922/769/0قزوين

845/69/466/316/277/8قم
964/910/364/714/283/0كردستان
804/93/481/321/383/6كرمان

879/47/977/718/471/7كرمانشاه
1260/77/182/310/260/3كهگيلويه و بويراحمد

897/62/385/720/476/4گلستان
4/169/116/996/9-783/5گيالن
864/616/896/14/460/8لرستان
952/92/179/417/574/0مازندران
864/18/253/916/172/2مركزي

742/326/648/315/471/4هرمزگان
796/75/079/916/973/5همدان

944/52/280/830/678/2يزد
ماخذ: مركز آمار ايران- دفتر شاخص قيمت ها

درصدتغيير شاخص

فصل تابستان 1401 نسبت به

درصدتغيير شاخص

فصل تابستان1400 نسبت به
شاخص كلشرح



 
 

  

 ١مبنا: جدول 
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 ١مبنا: جدول     
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