
١

هاي صنعتی کشورشاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداري
1400بهار 

)100=1395(
چکیده

بت به فصل بوده است که نس417,3) برابر با 1395=100(بر مبناي کشورهاي صنعتیمرغداريقیمت تولید کننده بخش شاخص 1400سال بهار در فصل  
شاخص میانگین در فصل مورد بررسیدرصد افزایش یافته است.107,4قبل (تورم نقطه به نقطه) ال درصد و نسبت به فصل مشابه س   7,3قبل(تورم فصلی)  

درصد افزایش یافته است.79,8چهار فصل منتهی به فصل جاري نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ساالنه) قیمت 

تورم فصلی 
صل   شاخص قیمت تولیدکننده  1400بهار در ف شور صنعتی هايمرغداريش بختغییرات  صلی) به     ک صل قبل (تورم ف سبت به ف صد 7,3ن سید که در  در ر

کمترین تورم فصلی مربوط صنعتی،  هايمرغداريهاي در میان قلم. یافته است افزایشواحد درصد  2,2، )درصد 5,1(قبلمقایسه با همین اطالع در فصل   
.باشدمیدرصد ) 23,2("روزهیکجوجه"قلم مربوط به آنین تربیشدرصد ) و -7,3("خوراکیمرغتخم"قلمبه

تورم نقطه به نقطه 
صل   شاخص قیمت تولیدکننده  1400بهار در ف سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به      کشور صنعتی هايمرغداريبخش تغییرات  شابه  صل م سبت به ف 107,4ن

داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی   افزایشواحد درصد  10,6، )درصد 96,7(قبلل رسید که در مقایسه با همین اطالع در فص   افزایشدرصد  
سبت به فصل   1400بهار در داخل کشور، در فصل   هاي خود قلمبه ازاي تولید صنعتی  هاي مرغداريمحصوالت  توسط تولیدکنندگان   107,4، 1399بهارن

ص  صد) و بیش 49,8("خوراکی مرغتخم"قلممربوط بهتورم نقطه به نقطهکمترین صنعتی، هايمرغداريهاي بین قلمدارد. در افزایشد در آن ترین در
باشد.درصد) می155,9("ي یکروزهجوجه"به قلم مربوط

تورم ساالنه 
نسبت به مدت 1400بهار هی به فصل ر چهار فصل منتدر داخل کشور دکشورصنعتیهايمرغداريمحصوالت تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده 

دهد. در فصل مورد بررسی، در نشان میافزایشواحد درصد 21,7)،58,1(درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل79,8به مشابه در سال قبل 
		"کود"قلمترین آن مربوط بهدرصد ) و بیش63,1("	دار نطفهمرغ تخم"	قلم صنعتی کشور، کمترین تورم ساالنه مربوط به مرغداري هايهايقلممیان 

باشد.درصد) می95,8(

شاخص استانی
هاي کشور استانبیشتر درکلشاخص دهد که نشان می1400بهار هاي صنعتی کشور در مرغداري بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت 

افزایش میزان کمتریندرصد و 19,5با خراسان رضوين افزایش مربوط به استان بیشترین میزااست.روبه رو بوده افزایشنسبت به فصل قبل با 
باشد.درصد می-6,5مربوط به استان تهران با شاخص کل نیزشترین میزان کاهش بیدرصد بوده است. 1,8یزد با مربوط به استان 

شترین بیبوده است.روها با افزایش روبه، در تمامی استانقبلمشابه سال نسبت به فصل شاخص کل در فصل جاري دهد کهها نشان میبررسی
باشد.میدرصد64,1با تهرانمربوط به استانآن افزایشمیزان کمتریندرصد و 187,6با خوزستانمربوط به استان افزایشمیزان



٢

هاي صنعتی کشور سهم اقالم مختلف از شاخص کل مرغداري

1جدول شماره 
1400بهار –هاي صنعتی کشور و درصد تغییرات آن مت تولیدکننده محصوالت مرغداريشاخص قی

)100=1395(

گروه
ضریب 

اهمیت سال 
پایه

بهار شاخص
1400

درصد تغییر
نسبت به1399بهار  نسبت به1400بهار 

مشابه سال فصلقبلفصل
مشابه سال فصلقبلفصلقبل

قبل
00/100417/347/32107/351/8214/28شاخص کل
1/701/01-34/67440/0412/21130/97گروه مرغ
1/82-3/65-34/59385/659/59125/25یمرغ گوشت

33/6935/8123/16155/927/9614/79روزهکیجوجه ي **
88/0532/5416/45123/8210/9022/40پولت

11/59-16/05-80/0452/9813/07143/78*مرغ حذفی
3/1563/538/8649/29-01/31365/57گروه تخم مرغ
7/3249/7912/5372/15-82/19398/00یتخم مرغ خوراک

1/325/14-19/11308/117/99106/98تخم مرغ نطفه دار***
1/22109/415/1536/64-65/1463/18کود

اضافه شده است.1395مرغ حذفی : از سال *
می باشد.قلمپنجملشا95شامل یک قلم و از سال 95قبل از جوجه یکروزه : گروه **

می باشد.سه قلمشامل 95شامل یک قلم و از سال 95قبل از تخم مرغ نطفه دار: گروه ***



٣

2جدول شماره
)1395=100(هاي مختلف به تفکیک فصل در سالهاي صنعتی کشورقیمت محصوالت مرغدارياخص شرات ییدرصد تغ

دوره
نرخ تورم فصلی (درصد تغییر نسبت 

به فصل قبل)
نرخ تورم نقطه به نقطه(درصد 

ییر نسبت به فصل مشابه تغ
سال قبل)

نرخ تورم (درصد تغییر چهار فصل 
منتهی به فصل یا سال مورد نظر نسبت 

به دوره مشابه سال قبل)

1394--76/5-
20/2-69/3-53/10بهار

-21/618/082/0تابستان
32/0-36/3-21/13پاییز

-76/5-62/236/15زمستان
1395--10/42
5/72-3/44-2/07بهار

4/84-13/923/56تابستان
0/18-1/5817/45-پاییز

10/0225/9210/42زمستان
1396--16/32
4/7917/4615/72-بهار

7/7511/1017/71تابستان
5/7319/3518/20پاییز

8/2917/4716/32زمستان
1397--45/25
7/4714/1615/53-بهار
23/7731/1320/70نتابستا
29/6560/7931/71پاییز

13/4368/4345/25زمستان
1398--16/52
18/9347/5752/60-بهار

11/7233/2051/73تابستان
10/2613/2837/36پاییز

9/0116/52-8/88-زمستان
1399--10/58
1/8214/2810/93بهار

41/4544/6915/22تابستان
30/0270/6230/57پاییز

5/0696/7310/58زمستان
1400---
7/32107/3579/79بهار

.استشدهاضافه1395سالاز: حذفیمرغ*



٤

3جدول شماره
)1395=100هاي مختلف  (به تفکیک فصل در سالبر حسب قلمهاي صنعتی کشورقیمت تولیدکننده محصوالت مرغدارياخص ش

.استشدهاضافه1395سالاز: حذفیمرغ*

سایر گروه تخم مرغ گروه مرغ کل دوره         گروه
کود تخم مرغ نطفه دار تخم مرغ خوراکی * مرغ حذفی  پولت جوجه یکروزه رغ گوشتیم

96/53 103/16 90/42 - 87/88 70/63 92/43 90/56 1394
92/04 110/73 85/50 - 88/63 64/61 96/35 92/18 بهار
91/82 120/92 82/54 - 97/19 75/86 101/89 97/90 تابستان
101/26 92/69 100/45 - 80/48 66/37 83/72 84/97 پاییز
101/02 88/30 93/20 - 85/24 75/70 87/76 87/20 زمستان
100/00 100/0 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 1395
98/06 89/5 79/44 89/02 92/15 87/38 91/98 89/01 بهار 
97/25 98/9 89/46 102/28 103/37 98/17 106/27 101/39 تابستان
103/17 103/8 103/52 100/40 98/45 101/85 97/51 99/80 پاییز
101/53 107/8 127/58 108/31 106/03 112/60 104/25 109/80 زمستان
103/54 119/5 140/75 113/42 108/84 117/47 107/94 116/32 1396
102/69 112/8 102/78 104/72 104/36 120/25 101/96 104/55 بهار 
102/64 118/0 114/06 111/51 109/76 117/54 110/99 112/65 تابستان
104/53 117/8 170/97 110/35 106/10 105/03 104/25 119/11 پاییز
104/31 129/5 175/18 127/12 115/13 127/07 114/57 128/98 زمستان
113/09 135/6 198/75 180/81 180/07 277/51 154/95 168/96 1397
104/14 102/1 166/29 121/46 115/27 124/77 106/79 119/35 بهار 
100/95 103/5 211/22 152/83 134/72 134/60 137/66 147/72 تابستان
116/56 165/1 231/29 195/30 213/39 417/71 160/81 191/51 پاییز
130/70 171/6 186/21 253/65 256/91 432/94 214/55 217/24 زمستان
186/08 152/9 194/44 229/32 219/42 364/33 187/67 196/87 1398
161/87 141/6 154/34 210/17 194/39 318/56 174/39 176/12 بهار 
173/19 140/5 163/35 232/04 214/20 312/99 206/07 196/76 تابستان
198/92 178/5 223/96 253/71 254/55 487/06 192/50 216/94 پاییز
210/35 150/9 236/12 221/35 214/54 338/70 177/70 197/67 زمستان
332/82 212/40 364/70 304/50 369/59 568/66 283/21 311/25 1399
221/18 148/9 265/70 185/81 237/93 365/66 171/21 201/27 بهار 
252/95 174/8 358/30 265/64 339/84 491/08 259/15 284/69 تابستان
388/26 240/7 405/33 365/94 443/29 658/09 350/58 370/15 پاییز

91/468 31/285 45/429 63/400 31/457 81/759 91/351 88/388 زمستان
- - - - - - - - 1400

463/18 308/11 398/00 452/98 532/54 935/81 385/65 417/34 بهار



٥

4ه جدول شمار
ه بمورد نظر برحسب قلمصلفبه چهار فصل منتهیهاي صنعتیات شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداريدرصد تغییر

)1395=100هاي مختلف  (در سالک فصلتفکی

اضافه شده است.1395ز سال : افیحذمرغ *

سایر گروه تخم مرغ گروه مرغ کل
کود تخم مرغ نطفه دار تخم مرغ خوراکی * مرغ حذفی  پولت جوجه یکروزه مرغ گوشتی

20/21 - -1/59 - -11/28 - -9/03 -5/76 1394
78/00 - 3/99 - -0/87 - -2/35 2/20 بهار
52/39 - -1/89 - -6/15 - -5/58 -0/82 تابستان
32/32 - -0/54 - -4/98 - -3/67 0/32 پاییز
20/21 - -1/59 - -11/28 - -9/03 -5/76 زمستان
3/59 - 10/59 - 13/79 - 8/19 10/42 1395
12/44 - -3/68 - -7/50 - -8/03 -5/72 بهار 
8/88 - 1/59 - -4/29 - -6/18 -4/84 تابستان
5/65 - 1/18 - 2/11 - -1/37 -0/18 پاییز
3/59 - 10/59 - 13/79 - 8/19 10/42 زمستان
3/54 19/52 40/75 13/42 8/84 17/47 7/94 16/32 1396
3/18 - 19/04 - 16/10 - 12/22 15/72 بهار 
3/13 - 23/55 - 15/88 - 12/17 17/71 تابستان
2/98 - 40/97 - 12/41 - 9/89 18/20 پاییز
3/54 19/52 40/75 13/42 8/84 17/47 7/94 16/32 زمستان
9/22 13/45 41/21 59/41 65/45 136/23 43/55 45/25 1397
2/72 10/43 47/99 13/17 8/26 9/60 6/49 15/53 بهار 
0/96 2/38 61/55 20/43 12/57 8/68 11/71 20/70 تابستان
3/55 9/61 52/11 37/21 35/72 76/57 23/34 31/71 پاییز
9/22 13/45 41/21 59/41 65/45 136/23 43/55 45/25 زمستان
64/55 12/73 -2/17 26/83 21/85 31/29 21/11 16/52 1398
22/73 24/49 24/99 72/60 79/14 174/83 57/44 52/60 بهار 
40/68 36/62 1/59 74/14 86/51 201/58 63/15 51/73 تابستان
56/04 26/37 -7/16 59/14 59/04 92/94 51/50 37/36 پاییز
64/55 12/73 -2/17 26/83 21/85 31/29 21/11 16/52 زمستان
78/86 38/96 87/56 32/79 68/44 56/09 50/91 58/10 1399
57/55 6/33 13/55 9/97 15/24 15/39 8/74 10/93 بهار 
51/70 5/53 47/46 3/97 19/11 13/51 5/92 15/22 تابستان
61/39 13/13 73/86 9/39 34/30 19/46 21/73 30/57 پاییز
78/86 38/96 87/56 32/79 68/44 56/09 50/91 58/10 زمستان

- - - - - - - - 1400
95/77 63/07 78/95 66/33 92/46 89/10 80/24 79/79 بهار

گروه
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5ه جدول شمار
ختلف  ميهاک فصل در سالیبه تفکقلمبرحسبهاي صنعتی کشور ت مرغداريقیمت تولیدکننده محصوالر شاخص ییدرصد تغ

)100=1395(
گروه مرغکل

پولتمرغ حذفی*جوجه یکروزهمرغ گوشتی
درصد تغییر نسبت به 

فصل
درصد تغییر نسبت به 

فصل
درصد تغییر نسبت به 

فصل
درصد تغییر نسبت به 

لفص
درصد تغییر نسبت به 

فصل

مشابه قبل
مشابه قبلسال قبل

مشابه قبلسال قبل
مشابه قبلسال قبل

مشابه سال قبلسال قبل
قبل

1394
-28/12-64/15--33/0-59/16-72/8-84/9-69/3-53/10بهار

-66/918/6--42/1710/25-21/618/075/599/2تابستان
-03/7-19/17--51/36-51/12-91/5-84/17-36/3-21/13پاییز

-92/587/18---07/1426/2-82/488/17-62/236/15زمستان
1395
8/103/97--4/5415/4335/25-3/444/81-2/07بهار

12/186/36-13/923/5615/544/2912/3529/4214/90تابستان
4/7622/33--1/84-8/2416/473/7453/46-1/5817/45-پاییز

7/7024/40-10/0225/926/9118/7910/5648/747/88زمستان
1396
1/5813/26-3/3217/64-2/2010/856/7937/61-4/7917/46-بهار

2/2519/736/499/035/186/18-7/7511/108/864/44تابستان
3/347/77-1/049/91-10/643/13-6/076/91-5/7319/35پاییز

8/2917/479/909/9020/9812/8515/2017/378/518/58زمستان
1397
4/4515/990/1310/46-1/813/76-6/794/74-7/4714/16-بهار

23/7731/1328/9024/037/8814/5125/8337/0516/8722/74تابستان
29/6560/7916/8254/25210/33297/6927/7976/9958/39101/13پاییز

13/4368/4333/4287/263/65240/7229/8799/5420/40123/15زمستان
1398
24/3368/64-17/1473/04-26/42155/31-18/7263/30-18/9347/57-بهار

1/75132/5310/4151/8410/1958/99-11/7233/2018/1749/70تابستان
6/5819/7155/6116/609/3429/9118/8419/29-10/2613/28پاییز

16/49-15/72-12/74-12/76-21/77-30/46-17/18-7/69-9/01-8/88-زمستان
1399
11/5910/9022/40-16/05-1/827/9614/79-3/65-1/8214/28بهار

41/4544/6951/3625/7634/3056/9042/9614/4842/8358/66تابستان
30/0270/6235/2882/1134/0135/1237/7644/2330/4474/15پاییز

06/573/9638/003/9846/1533/12448/90/8116/316/113زمستان
1400
7/32107/359/59125/2523/16155/9213/07143/7845/16123/82بهار

اضافه شده است.1395: از سال فیحذمرغ *

وهگر

دوره
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5جدول شماره
) (دنباله)1395=100هاي مختلف  (به تفکیک فصل در سالقلمبرحسبدرصد تغییر شاخص کل 

سایرگروه تخم مرغ
کودتخم مرغ نطفه دارتخم مرغ خوراکی

نسبت بهدرصد تغییر لفصنسبت بهدرصد تغییر 
فصلنسبت بهتغییر درصد فصل

مشابه سال قبلمشابه سال قبلقبل
مشابه سال قبلقبلقبل

1394
71/42-09/606/1-00/235/12-94/7بهار

75/21-20/960/623/0-99/12-47/3تابستان
28/1069/14-29/22-70/2165/435/23پاییز

59/8-24/0-10/30-35/073/4-22/7زمستان
1395
2/926/55-19/13-7/081/40-14/76-بهار

0/835/90-18/20-12/618/3910/47تابستان
15/713/054/9011/946/091/88پاییز

1/590/50-23/2536/903/8822/06زمستان 
1396
19/4429/384/6625/9814/14/71-بهار

0/055/54-10/9727/504/6319/33تابستان
0/2113/521/841/32-49/8965/16پاییز

0/212/74-2/4737/319/9320/13زمستان
1397
0/161/41-9/48-21/14-5/0861/78-بهار

1/64-3/06-12/27-27/0285/191/40تابستان
9/5035/2859/4640/1915/4611/51پاییز

19/496/293/9332/5312/1325/30-زمستان
1398
17/4938/6523/8555/44-7/18-17/11-بهار

0/7935/666/9971/56-22/67-5/84تابستان
3/1727/078/1014/8570/65-37/11پاییز

12/095/7560/94-15/49-5/4326/80زمستان
1399
1/325/145/1536/64-12/5372/15بهار

34/85119/3517/4024/4114/3646/05تابستان
13/1380/9837/7334/8453/4995/19پاییز

95/588/8154/1813/8977/2092/122زمستان
1400
1/22109/41-7/3249/797/99106/98-بهار

گروه

دوره



٨

6ل شمارهجدو
به تفکیک استان آن اتو درصد تغییرهاي صنعتی کشوریمت تولیدکننده محصوالت مرغداريقشاخص 

)100=1395(

بهار شاخص کل نام فعالیت
1400

درصدتغییر شاخص
نسبت به1400بهار 

درصدتغییر شاخص
نسبت به1399بهار  

مشابه سال قبلفصلقبلفصلمشابه سال قبلفصلقبلفصل
417/347/32107/351/8214/28کل کشور

322/8510/2683/607/3136/37آذربایجان شرقی
295/175/9282/5217/650/65ن غربیآذربایجا

21/26-29/37-321/2719/16149/61اردبیل
346/137/8271/7519/7027/40اصفهان
11/43-6/61-5/32111/96-350/60ایالم
18/93-23/21-1/95150/17-401/85بوشهر
6/4764/104/9035/60-624/11تهران

1/82-13/04-378/302/68130/80چهارمحال و بختیاري
15/26-9/98-332/806/77109/70خراسان جنوبی
754/2219/47123/8820/5940/99خراسان رضوي
15/47-11/88-370/8918/36150/10خراسان شمالی

13/06-27/23-436/7212/06187/58خوزستان
394/338/14110/540/1419/78زنجان
12/483/49-278/4010/10133/91سمنان

8/82-17/68-379/076/7086/59سیستان و بلوچستان
7/046/33-388/658/11121/45فارس
0/6220/88-374/732/05115/26قزوین

360/857/0379/7314/8547/81قم
1/69-392/675/63109/770/80کردستان
9/51-20/25-405/5416/36146/36کرمان

8/64-7/02-365/6416/29142/81کرمانشاه
8/70-4/79-414/5115/79157/17کهگیلویه و بویراحمد

3/288/35-419/766/37116/39گلستان
6/38-1/81-415/7913/29124/79گیالن
4/67-8/72-403/808/55155/35لرستان
3/45116/451/9410/86-470/96مازندران
8/1410/54-343/395/3294/23مرکزي

1/90-1/56-328/642/6794/89هرمزگان
350/8612/70105/428/7724/39همدان

444/261/84121/440/1227/86یزد
5/5238/07-354/595/0685/74البرز


