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 اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری.
  

 
 های صنعتی درصدی تورم ساالنه محصوالت مرغداری ۲افزایش 

به گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصلل 

واحد درصد افزایش دارد. در میان قللل   ٩٩.٣% (  ٩.١درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ) ٣،,٩به  ٩٩١١تابستان 

% ( و بیشترین آن مربوط به قل  مرغ گوشتی  ) -٩،١های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قل  جوجه ی یک روزه  )

% ( میباشد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقلطله(  ٣٩،٩

واحد درصد افزایش داشتله  ١٩.٣%(،  ٩..٩درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ) ٩١،٣به  ٩٩١١در  تابستان 

است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصوالت مرغداری های صنعتی به ازای تولید قل  های خلود در داخلل 

درصد افزایش دارد. در بین قل  های مرغداری های صنعتی، کملتلریلن  ٩١.٣، ٩٩١٣نسبت به  تابستان  ٩٩١١کشور، در فصل تابستان 

%( میباشد. تغییرات  ٩١٩.٣%( و بیشترین آن مربوط به قل   تخ  مرغ خوراکی ) ٣..تورم نقطه به نقطه مربوط به قل   جوجه ی یکروزه )

نسبلت  ٩٩١١میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 

واحد %افزایش نشان میدهد. در فصلل  ١.٩(، ٩١.١%رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل) ٩٣،١به مدت مشابه در سال قبل به 

% ( و  -٩.١مورد بررسی، در میان قل  های مرغداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم ساالنه مربوط به قل   جوجه ی یک روزه )

های صنعتی کشور در تابستلان  %( میباشد. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری  ٣٣.١بیشترین آن مربوط به قل  کود  )

نشان میدهد که شاخص اکثر استان های کشور نسبت به فصل قبل رو به افزایش بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط بله  ٩٩١١

% کاهش می باشد.مقایسه شاخص کل استانلهلا در  ٩.١١% و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گیالن با  ٩١،.٣استان بوشهر با 

فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که  اکثر استان ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین میزان افزایش 

 % کاهش می باشد. ٣.٣%و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان گیالن با  ١،,٩٣مربوط به استان چهار محال و بختیاری با 

 درصد دام کشور سبک است 75
بله تلرتلیل  در  گوسفند و برهمنتشر شد. مطابق نتایج این طرح، بیشترین تعداد  ٩٩١١های کشور  گزیده نتایج آمارگیری از دامداری

های فارس، کرمان و سیسلتلان و  در استان های خراسان رضوی، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی؛ بیشترین تعداد بز و بزغاله استان

های آذربایجان شرقی، مازندران و آذربایجان غربی نلگلهلداری شلده  های استان در دامداری بلوچستان؛ و بیشترین تعداد گاو و گوساله

ملیلللیلون  ٩،٩دهد که تلعلداد  جاری در سطح کشور به مرحله اجرا در آمد نشان می است. نتایج این طرح آمارگیری که در پاییز سال

 میلیون رأس گوسفنلد و بلره، ...,جاری، به پرورش و نگهداری از  برداری دارای دام در سطح کشور وجود دارد که در پاییز سال بهره

بله  پرداختند. مطابق نتایج این طرح، بیشترین تعداد گوسفند و بلره می میلیون رأس گاو و گوساله ٣.٩و  میلیون رأس بز و بزغاله ٣..٩

های فارس، کلرملان و  در استان های خراسان رضوی، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی؛ بیشترین تعداد بز و بزغاله ترتی  در استان

های آذربایجان شرقی، مازندران و آذربایجان غربی نگهداری  های استان در دامداری سیستان و بلوچستان؛ و بیشترین تعداد گاو و گوساله

های کشور توللیلد شلده  میلیون تن شیر در دامداری ٣،١جاری،  روز منتهی به آبان سال ٩.٣شده است. بر اساس نتایج این طرح، طی 

ترین سه  را در تولید شیر دام در کشور دارند. در هملیلن  های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران بیش ترتی  استان است که به

های پرورش دهنده دام در کشور عرضه شده اسلت  برداری میلیون رأس انواع دام برای تولید گوشت قرمز توسط بهره ١،.٩مدت تعداد 

 بوده است. میلیون رأس گاو و گوساله ٩.٩میلیون رأس بز و بزغالهو  ..٩میلیون رأس گوسفند و بره،  ٩٩.٣که شامل 

 پایانی سال وجود ندارد کمبودی در تامین مرغ در ایام 
افزایش یافته و در چندین نلوبلت   گرم ١٩١کیلو و  ,کیلوگرم به  ,وی افزود: از اوایل هفته میزان سهمیه دان به ازای هر قطعه جوجه از 

ه  سامانه بازارگاه، نهاده عرضه کرده که تمامی این عوامل در تعادل قیمت در بازار اثر گذار است. کمالی سروستانی بیان کلرد: طلبلق 

پایانی سال جوجه ریزی صورت گرفته که با این وجود جای هیچ گونه نگلرانلی  میلیون قطعه برای ایام  ٩٩٩برنامه ریزی ستاد تنظی  بازار 

برای تامین مرغ ش  عید نیست. مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اگر حواله نهاده در دست مرغدار به ذرت و کنلجلالله 

شود. وی قیمت هر قطعه جلوجله  رسد و چنانچه عرضه با تاخیر صورت گیرد، بازار دچار التهاب می تبدیل شود، بازار به آرامش و تعادل می

 تر است. تومان اعالم کرد و گفت: نرخ کنونی جوجه یکروزه از قیمت مصوب ستاد تنظی  بازار ه  پایین ٣٣,هزار و  ٩یکروزه را 

هزار تن به تولید گلوشلت  ٣,های مرغداری به طور متوسط ماهانه  روز در واحد ٣,کمالی سروستانی ادامه داد: با نگه داری مرغ تا سن 

هزار  .مسئول قیمت کنونی هر کیلو ذرت در بازار آزاد را  رسد. این مقام شود که با این وجود قیمت مرغ در بازار به تعادل می مرغ اضافه می

هزار تومان اعالم کرد و افزود: اگر نهاده در زمان مقرر بدست مرغدار برسد، هیچ گونه نگرانی مبنی بر  ٩٩تومان و کنجاله سویا را  ٣٩٩و 

کمبود عرضه مرغ در بازار نداری . مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان بازار ش  عید را آرام توصیف کرد و گلفلت: بلنلابلر 

های مرغداری، پیش بلیلنلی  روز در واحد ٣,اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش تخصیص دان و نگه داری مرغ تا سن  تصمی 

 شود که بازار مرغ ش  عید نوسانی نداشته باشد. می

 11311حداکثر  0411حداقل  فسفات 01441حداکثر 15141حداقل  مرغ زنده
29700حداکثر19400حداقل مرغ کشتار  ؟ ذرت 
 ؟ کنجاله سویا  10311حداکثر  15011حداقل تخم مرغ

 01411حداکثر  01411حداقل  متیونین 35111حداکثر 33111حداقل  بوقلمون کشتار
 51111حداکثر  51111حداقل  لیزین 00111حداکثر00111حداقل  بوقلمون زنده
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