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 روي بعضي چيزها،زيربعضي چيزها، و دوربعضي چيزها...براي خودت خطهايي داشته باش...با ارزش زندگي كن... با ارزش باش

 
 قيمت مرغ ناگهان افتاد 

با توجه به افزايش عرضه نسبت به تقاضا،قيمت هر كيلو مرغ گرم نسبت به هـفـتـه      :  عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي گفت 
 .تومان افت داشته است 300گذشته يك هزار و 

و    300هزار و      7تا  200هزار و  7امروز نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري : عظيم حجت درباره آخرين تحوالت بازار مرغ اظهار كرد
تومان بوده كه نسبت به هفته گذشته با افت شـديـد قـيـمـت در           800هزار و  9تا  700هزار و  9ها  مرغ آماده به طبخ درخرده فروشي

در حال حـاضـر   :  وي افزايش عرضه نسبت به تقاضا را دليل اصلي روند نزولي قيمت مرغ در بازار اعالم كرد و گفت.  بازارروبرو شده است
تومان كاهش داشته  400تا يك هزار و  300قيمت هر كيلو مرغ زنده نسبت به اواخر هفته گذشته يك هزار تومان و مرغ گرم يك هزار و 

 .كه بيش از پيش بر زيان مرغدار دامن زده است
طبق روال همه ساله جوجه ريزي در ايام ماه رمضان به سبب كشـش  :  هزار تن اعالم كرد و افزود 160تا  150حجت توليد ماهانه مرغ را 

هاي قبل جوجه ريزي بيشتري در واحدهاي مرغداري صورت گرفت كه متاسفانه به  هاي قبل بيشتراست كه امسال درماه بازار نسبت به ماه
 .سبب عدم همخواني عرضه و تقاضا، قيمت مرغ با كاهش محسوسي در بازار روبرو شده است

هزار تـومـان      14تا  500هزار و  13و مرغ آماده به طبخ  500هزار و  9اين مقام مسئول نرخ واقعي هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري را 
رود كـه هـر چـه           هاي صورت گرفته ميان وزارت جهاد كشاورزي و ستاد تنظيم بازار انتظار مي با توجه به نامه نگاري:  اعالم كرد و گفت

 . تر نرخ مد نظر وزارت جهاد كشاورزي اعالم شود تا با خريد و ذخيره سازي مرغ از سوي پشتيباني امور دام بازار به تعادل برسد سريع
 

 االنبيا بهبهان كشي نيمه صنعتي هوشمند دردانشگاه خاتم ساخت دستگاه جوجه 
 .االنبيا بهبهان طراحي و ساخته شد كشي نيمه صنعتي هوشمند از سوي پژوهشگران دانشگاه صنعتي خاتم دستگاه جوجه
سازي و حضور در بـازار اسـتـان           كشي نيمه صنعتي هوشمند با هدف كسب تجربه و توليد دانش فني و در راستاي بومي دستگاه جوجه

 .خوزستان، در مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان با موفقيت طراحي و ساخته شد
كننده هوشمند استفاده شده و اين كنترل كننده باعـث   درساخت اين دستگاه براي كنترل همزمان دما و رطوبت و افزايش بازدهي از كنترل

تخم مرغ را دارد و  80كشي درحال حاضر ظرفيت  اين دستگاه جوجه.  شود هاي موجود در بازار مي افزايش بازدهي دستگاه نسبت به نمونه
 .با توجه به اينكه تمام مراحل طراحي و ساخت آن توسط تيم فناور انجام شده ظرفيت آن بنا برتقاضا تا هر مقدار قابل افزايش است

 

 انداخته است «خودخوري»ها را به  كمبود كنجاله مرغ
 .كمبود كنجاله سويا در سيستان و بلوچستان سبب بروز مشكالت عديده و اعمال خسارت سنگين به مرغداران شده است 

كه فشرده و آب يا روغن آن گرفته مي شود كنجاله ...  به بازمانده ي دانه هاي سويا،دانه كلزا،دانه آفتابگردان،كنجد،زيتون،انگور، كرچك و 
كنـجـالـه    .  مي گويند؛اين مواد ازنظر پروتئين و مواد غذايي غني بوده و براي خوراك دهي به ماكيان،ماهيان و ديگرحيوانات ارزشمند است

سويا يكي ازمهم ترين منابع تغذيه دام و طيورومنبع اصلي تأمين پروتئين مورد نياز براي نهاده هاي توليد گوشت در ايران و بسيـاري از    
اهميت اين محصول دربازار محصوالت كشاورزي كشور به حدي است كه اختالل چند روزه واردات و توزيع آن در   .  كشورهاي جهان است

درصد كنجاله سويا درجهان به مصرف  48،منجر به وقوع نوسان بسيار زيادي در قيمت گوشت مرغ شد؛بد نيست بدانيد 91تابستان سال 
خوراك مرغ مي شود،با اين حال،عليرغم اهميت بسيار زياد اين محصول درتامين خوراك دام و طيور،وابستگي بسيارمحسوس ايـران بـه     

كما اينكه كمبود كنجاله درماه هاي اخير باعث بروز مشكالت .  واردات كنجاله و دانه سويا نقطه ضعف بزرگي در اين زمينه به شمار مي رود
عديده و خسارت هاي زيادي به مرغداران سيستان و بلوچستان شده، و در حال حاضر يك ميليون و سيصد هزار جوجه را در آستانه تـلـف   

توماني وارد كرده و در حاليكه بايد دو  4200مسبب اين كمبود يك شركت خصوصي است كه كنجاله سويا را با ارز .  شدن قرار داده است
 .ماه پيش آن را در اختيار مرغداران استان قرار مي داد،كماكان از پاسخگويي شانه خالي مي كند

همه سرمايه و دارايي ام همين تعـداد  : سرحدي ،يكي از مرغداران سيستان و بلوچستان ضمن ابراز گاليه مندي شديد از اين مساله،گفت
 .مرغي ست كه درسالن گرسنه مانده اند و درحال تلف شدن اند

تا زماني كه دوره پرورش جوجه ها تمام مي شود مرغدار هر روز با يك مشكل جديد دست و پنجه نرم مي كند؛ اضطراب تنظيم دما و نـور  
 .نيز از طرفي موجب تحميل خسارت به مرغدار مي شود... از يك طرف و كمبود نهاده، قطعي برق، شيوع بيماري و ... و تراكم جوجه ها و 

مطمئنا تداوم اين روند مي توانـد بـاعـث      . اخيرا وضعيت كنجاله به شكلي شده كه مرغدار جرأت نمي كند جوجه ريزي كند:  وي ادامه داد
 .افزايش قيمت مرغ و بر هم خوردن تعادل در بازار شود

1550حداكثر1450كاب  حداقل 1650حداكثر1550پالس حداقل 1800حداكثر 1750راس حداقل  جوجه  
 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9800حداكثر6500حداقل  مرغ زنده
12000حداكثر9150حداقل مرغ كشتار 1600روس 1350-1300اكراين 1350-1600برزيل ذرت   
 4800برزيل  3700فول فت  كنجاله سويا  5500حداكثر 4700حداقل تخم مرغ

 ؟ متيونين 23500حداكثر 23000حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين 17500حداكثر17000حداقل  بوقلمون زنده


