
 

 

 

 

 
 

 0410 پایيزفصل  -زراعت، باغداری و دامداری سنتیشاخص قيمت توليدكننده 

 (0931)بر مبنای سال پایه 

 شاخص قیمت کل

سبت به فصل مشابه سال نباشد که می 9/934زراعت، باغداری و دامداری سنتی شاخص قیمت تولیدکننده بخش ، 0410 پاییزدر فصل 

 0/44 )تورم ساالنه( به دوره مشابه سال قبل تفصل منتهی به فصل جاری نسب و در چهار افزایشدرصد  6/44)تورم نقطه به نقطه(  قبل

 است.داشته افزایشدرصد 

 تورم نقطه به نقطه  کاهش

نسبت به فصل مشابه سال قبل  زراعت، باغداری و دامداری سنتیدرصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش  ،0410 پاییزدر فصل 

. استداشته کاهشواحد درصد  7/0 رصد(،د 3/46که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ) باشدمیدرصد  6/44( به نقطه)تورم نقطه 

 9/04ترین تورم نقطه به نقطه با و کم "سایر محصوالت حیوانی"رصد مربوط به گروه د 9/024 ترین تورم نقطه به نقطه بادر این فصل بیش

 باشد.می "محصوالت زراعی سایر" درصد مربوط به گروه

 تورم ساالنه  کاهش

 این فصلدر چهار فصل منتهی به زراعت، باغداری و دامداری سنتی ، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش 0410 پاییزدر فصل 

کاهش واحد درصد  4/3 رصد(،د 4/45باشد که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )رصد مید 0/44 مشابه سال قبل دورهنسبت به 

سایر " گروهساالنه مربوط به  ترین تورمو کم درصد 1/97 با "غالت" گروهتورم ساالنه مربوط به ترین است. در این فصل بیشداشته

 باشد.می رصدد 0/06با  "الت زراعیصومح

 

 

 

 

 



 

 

 

 (111=1931) کل کشور-آنشاخص قیمت تولیدکننده کل بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی و درصد تغییرات  -1

 شرح

ضریب 

اهمیت 

 پاییزفصل 

شاخص 

 پاییزقیمت 

0410 

 0410تابستاندرصد تغییر  0410 پاییزدرصد تغییر 

 نسبت به فصل 

 مشابه سال قبل

 )تورم نقطه به نقطه( 

در چهار فصل 

منتهی به فصل 

جاری نسبت به 

دوره مشابه سال 

 قبل )تورم ساالنه(

نسبت به فصل 

مشابه سال قبل 

 )تورم نقطه به نقطه(

در چهار فصل 

منتهی به فصل 

جاری نسبت به 

دوره مشابه سال 

 قبل )تورم ساالنه(

1/111 شاخص کل  3/399  6/19  1/11  16/9 15/1 

9/74 زراعت و باغداری  5/373  3/93  9/19  17/9 66/9 

4/34 زراعت  3/1166  6/15  9/61  76/6 79/9 

2/00 غالت  4/0129  2/014  1/97  97/9 94/0 

3/00 سبزیجات و حبوبات  9/0244  0/74  3/66  71/3 64/7 

1/03 سایر محصوالت زراعی  3/504  9/04  0/06  4/1 41/4 

4/41 باغداری  3/391  5/96  1/91  91/9 93/1 

0/24 دامداری سنتی  1/739  1/76  6/17  16/1 97/6 

4/0 پرورش بز و بزغاله  3/642  3/34  1/31  30/0 26/3 

پرورش گاو و گوساله 

 سنتی
7/9  0/643  4/43  4/44  43/6 40/2 

2/6 پرورش گوسفند و بره  0/692  7/49  4/36  30/4 23/9 

7/6 سایر محصوالت حیوانی  9/0005  9/024  0/94  52/4 50/4 

 هادفتر شاخص قیمت -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 



 

 

 

 

 (111=1931) کل کشور -و دامداری سنتی و درصد تغییرات آن  زراعت، باغداری شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش -6

 شاخص کل دوره زمانی
تغییر نسبت به فصل مشابه سال  درصد

 نقطه به نقطه( )تورم قبل

درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل 

جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 )تورم ساالنه(

0391 44/2 × × 

0390 66/0 × 46/0 

0392 90/6 × 35/6 

0393 94/5 × 4/6 

0394 95/1 × 2/3 

0394 011/0 × 2/0 

0396 001/3 × 01/3 

0397 075/6 × 60/5 

0395 5/239 × 34/3 

0399 323/0 × 34/7 

0411 436/4 × 66/1 

 47/2 65/4 435/2 0411بهار 

 66/1 75/4 436/7 0411تابستان 

 71/0 67/5 614/7 0411پاییز 

 66/1 33/5 420/2 0411زمستان 

 64/5 66/2 725/4 0410بهار 

 45/4 46/3 535/5 0410تابستان 

3/399 1911پاییز   6/19  1/11  

 هادفتر شاخص قیمت -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 0مبنا: جدول 

 

 
 0مبنا: جدول 
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