
  
  هاي صنعتي كشور شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري 

    ١٤٠١ تابستان 
)١٣٩٥=١٠٠(  

  چكيده
بوده اســت    ٩١١.١) برابر با ١٣٩٥=١٠٠(بر مبناي  كشور هاي صنعتيقيمت توليد كننده بخش مرغداريشاخص  ١٤٠١سال  تابستاندر فصل 

در    اســت.درصــد افــزايش يافته  ٨٩.٦قبل (تورم نقطه به نقطــه)  درصد و نسبت به فصل مشابه سال   ٤٩.٤بت به فصل قبل (تورم فصلي) كه نس

درصــد    ٥٢.٤چهار فصل منتهي به فصل جاري نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ساالنه)  قيمت شاخص ميانگين  فصل مورد بررسي

  است.افزايش يافته

  

  تورم فصلي ايش افز

  ٤٩.٤نسبت بــه فصــل قبــل (تــورم فصــلي) بــه  هاي صنعتي كشور  بخش مرغداريتغييرات شاخص قيمت توليدكننده   ١٤٠١ تابستان در فصل

هــاي  هــاي مرغــداريدر ميان قلم.  استيافته  افزايشواحد درصد  ٢٩.٩، درصد) ١٩.٥قبل (رسيد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل  درصد

   باشد.درصد) مي  ٩.٣(  "كود  "درصد)، كمترين افزايش مربوط به قلم    ٧٢.١(  "ي يكروزهجوجه "صنعتي، بيشترين افزايش مربوط به قلم

  

  تورم نقطه به نقطه  افزايش

نسبت به فصل مشابه سال قبل (تــورم نقطــه بــه  كشور  هاي صنعتيبخش مرغداريتغييرات شاخص قيمت توليدكننده   ١٤٠١تابستان در فصل 

اســت. بــه عبــارتي،  داشته  افــزايشواحــد درصــد    ٤٣.٥درصــد)    ٤٦.١قبل (كه در مقايسه با همين اطالع در فصل   استهبوددرصد  ٨٩.٦نقطه) 

  تابســتانل كشــور، در فصــل در داخهاي خود قلمبه ازاي توليد هاي صنعتي محصوالت مرغداريميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان 

  مربــوط بــه  تورم نقطه به نقطهكمترين    هاي صنعتي،هاي مرغداريبين قلمدارد. در    درصد افزايش  ٨٩.٦، ١٤٠٠ تابستان نسبت به فصل ١٤٠١

  باشد.درصد) مي  ١١١.٣( "مرغ گوشتي"به قلم    آن مربوطدرصد) و بيشترين    ٣٣.١(  "كود  " قلم

  

  تورم ساالنه  افزايش

اين    ر چهار فصل منتهي بههاي صنعتي در داخل كشور دمحصوالت مرغداريتغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده    ١٤٠١تابستان  در    

افزايش  واحد درصد    ٩.٠  درصد)،  ٤٣.٤(  درصد رسيد كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل  ٥٢.٤به  فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل  

درصد) و    ٢٨.٥("   كود " قلم  صنعتي كشور، كمترين تورم ساالنه مربوط به    هايمرغداري  هايقلمدهد. در فصل مورد بررسي، در ميان  نشان مي

  باشد. درصد) مي  ٥٧.٠("  پولت"  قلم  ترين آن مربوط بهبيش

  

  شاخص استاني 
دهد كه بيشترين ميزان افزايش شاخص  نشان مي  ١٤٠١تابستان هاي صنعتي كشور در بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري

درصد    ٦.٣با    سيستان و بلوچستاندرصد و كمترين ميزان افزايش مربوط به استان    ٧٦.٣با    اردبيلكل نسبت به فصل قبل مربوط به استان  

  بوده است.  

رو بوده است. بيشترين  ها با افزايش روبهاستانهمه  فصل مشابه سال قبل، در    دهد كه شاخص كل در فصل جاري نسبت بهها نشان ميبررسي

  . باشددرصد مي  ٥١.٠با    سيستان و بلوچستانآن مربوط به استان    افزايشميزان    كمتريندرصد و  ١١٨.٥با    ايالمميزان افزايش مربوط به استان  

  

 



(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)

100/00911/149/489/652/419/546/143/4شاخص كل

67/34959/555/399/953/120/940/441/3گروه مرغ

59/34842/851/5111/352/926/344/235/8مرغ گوشتي

6/332040/172/167/354/62/026/765/4جوجه ي يكروزه 2

0/881207/655/586/657/020/945/852/6پولت
0/80797/446/171/536/514/320/532/5مرغ حذفي 1

31/01820/938/270/452/217/362/548/6گروه تخم مرغ

19/82956/536/774/053/025/975/845/8تخم مرغ خوراكي
2/932/056/4-11/19580/742/760/550/2تخم مرغ نطفه دار 3

1/65628/919/333/128/55/524/336/5كود
ماخذ: مركز آمار ايران- دفتر شاخص قيمت ها

(1) مرغ حذفي: از سال 1395 اضافه شده است.
(2) گروه جوجه ي يكروزه: قبل از 95 شامل يك قلم و از سال 95 شامل پنج قلم مي باشد.

(3) گروه تخم مرغ نطفه دار: قبل از 95 شامل يك قلم و از سال 95 شامل سه قلم مي باشد.

1-  شاخص قيمت توليدكننده كل محصوالت مرغداري 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)

139042/2×××

139164/6××52/9

139288/0××36/2

139396/1××9/2

139490/6××-5/8

1395100/0××10/4

1396116/3××16/3

1397169/0××45/2

1398196/9××16/5

1399311/2××58/1

1400475/5××52/8

417/37/3107/479/8بهار 1400

480/415/168/884/0تابستان 1400

493/82/833/469/0پاييز 1400 

510/33/431/252/8زمستان 1400

609/919/546/143/4بهار 1401

911/149/489/652/4تابستان 1401

ماخذ:  مركز آمار ايران- دفتر شاخص قيمت ها

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



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

فصل مشابه سال قبلفصل قبلفصل مشابه سال قبلفصل قبل

911/149/489/615/168/8كل كشور
696/346/275/223/155/2آذربايجان شرقي
597/526/476/115/093/0آذربايجان غربي

542/076/366/11/696/7اردبيل
792/853/898/915/143/5اصفهان
748/641/973/721/562/1البرز
767/642/1118/50/240/3ايالم

892/070/3101/710/056/5بوشهر
1540/931/669/345/888/5تهران

858/761/0110/28/049/7چهارمحال و بختياري
734/852/9113/63/442/8خراسان جنوبي
1785/474/884/528/391/5خراسان رضوي
790/340/5111/80/661/3خراسان شمالي

929/555/980/218/1108/2خوزستان
910/562/391/220/881/9زنجان
592/446/8102/45/152/8سمنان

628/26/351/09/884/6سيستان و بلوچستان
760/049/979/88/856/5فارس
738/140/375/712/152/2قزوين

855/434/695/921/074/3قم
838/851/8101/95/849/7كردستان
853/847/498/56/173/6كرمان

762/560/198/05/356/4كرمانشاه
800/739/167/615/383/9كهگيلويه و بويراحمد

880/949/3106/61/665/7گلستان
0/868/8-887/644/6115/2گيالن
866/059/190/712/581/7لرستان
1008/441/5105/24/358/1مازندران
760/758/892/814/939/1مركزي

774/048/094/321/257/7هرمزگان
762/763/0107/34/964/8همدان

976/742/679/922/274/4يزد
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       

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 ١جدول مبنا:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ١مبنا: جدول 
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