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 آرزوهايت رو بساز، زمزمه نكن              

 
 تحليل صداي مرغ هاي گوشتي و تأثير آن بر روي افزايش سالمت آنها

اين محققين بر اين باور هستـنـد   .  اين پروژه توسط محققين دانشكدة كشاورزي و دامپزشكي دانشگاه بريستول انگليس انجام مي شود 
 .كه صداي مرغ هاي گوشتي كه از فارم هاي پرورشي ضبط مي شود مي تواند تعيين كنندة ميزان رفاه و سالمت طيور باشد

پرورش صحيح طيور به معناي توسعة روش هاي مديريتي با هدف نظارت و كنترل خودكار سالمت و رفاه حيوان ، تأثيرات محيـطـي ، و       
تحليل هاي صوتي طيور و تصميماتي كه بر اساس اطالعات حاصل از آن اتخاذ خواهد شد مي تواند با تشخيص يـا    .  توليد و بازدهي است

 Andyهدف اين پروژه كه توسط دكتـر    .  پيشگيري بيماري تأثيرات مثبتي بر روي سالمت و رفاه حيوان در طول حياتش در فارم بگذارد

Butterworth     هدايت خواهد شد، تشخيص و تعيين ويژگي هاي صوتي جوجه ها در روزهاي اولية حيات آنهاست كه با دستگـاهـهـاي
همچنين اين پروژه ارتباط احتمالي بين برخي صداها با واكنش هاي جمعـي و    .  اتوماتيك و در شرايط عادي فارم ثبت و ضبط خواهد شد

به عالوه، اين پروژه كه از ماه سپتامبر سال جاري آغاز به كار خواهد كرد، به بررسي وجود ارتباط بين ايجـاد  .  گروهي را بررسي خواهد كرد
 .تغييرات در محيط پيرامون مرغداري و تأثير آن بر روي تغييرات صوتي طيور به لحاظ فركانس يا نوع صوت خواهد پرداخت

 2017بوده كه در سـال      �  تحليل صوتي و تأثير آن بر روي وزن جوجه هاي گوشتي� جديدترين تحقيقي كه در اين زمينه صورت گرفته 
. دورة پرورشي ثبت و ضبط گـرديـد   5به چاپ رسيد و در اين تحقيق وزن و صداي جوجه ها در طي  Poultry Scienceميالدي در مجلة 

در هر دورة پرورش، از اوج فركانس صداي جوجه ها براي تخمين وزن آنها استفاده مي شد و سپس با وزن قابل مشاهدة آنها مقايسه مي 
 در تمام طول دوران پرورش، هيچ گونه تفاوت چشمگيري بين وزن تخميني و وزن مشاهده شده ديده نشد. شد

 

 افت چشمگير قيمت تخم مرغ
هم اكنون نرخ هر كيلو تـخـم مـرغ      :  رضا تركاشوند، مديرعامل اتحاديه مرغداران ميهن،درباره آخرين تحوالت بازار تخم مرغ اظهار كرد

 .هزار تومان است كه با قيمت تمام شده خود فاصله معناداري دارد 5تا  500هزار و  4درب مرغداري 
با توجه به مازاد توليد تـخـم     :  وي افزايش عرضه نسبت به تقاضا را دليل اصلي افت چشمگير قيمت تخم مرغ در بازار اعالم كرد و گفت

هاي جوان و همچنين استمرار توليد،  مرغ،مرغداران با زيان شديد در فروش روبرو هستند كه براي جلوگيري از زيان مرغداران و حذف گله
ايم كه توليدكنندگان درصـدي از       تصميماتي را مبني بر جمع آوري بخشي از توليد مرغداران را اتخاذ كرديم كه به همين دليل اطالع داده

 .ها قرار دهند توليد را در اختيار اتحاديه و نماينده اتحاديه در استان
با توجه به مازاد توليد تخم مرغ و جمع آوري مازاد بر نياز مرغداران اعالم كرده ايم كه سردخانه به منظـور ذخـيـره      :  تركاشوند ادامه داد

 .هاي آن به بازار عرضه شود ها اجاره شود تا در صورت لزوم تخم مرغ يا فرآورده سازي تخم مرغ
با توجه به آنكه مرغداران در   :  مدير عامل اتحاديه مرغداران ميهن با بيان اينكه قيمت كنوني تخم مرغ نصف قيمت تمام شده است، گفت

 .رو هستند، از اين رو با استمرار اين روند توليدكنندگان قادر به ادامه توليد نخواهند بود فروش هر كيلو تخم مرغ با زيان چشمگيري روبه
ها بـدهـنـد     هاي مسن خود را كه باالتر از سن اقتصادي است به كشتارگاه به گفته وي، در حال حاضر به مرغداران اعالم كرده ايم كه مرغ

اي بـيـش    ها فرستاده خواهد شد كه اين امر براي صنعت فاجعه هاي جوان به كشتارگاه چرا كه با استمرار روند كنوني زيان مرغداران، مرغ
هم اكنون هيچ مشكلي جز مازاد توليد تخم مرغ در بازار نداريم كه در صورت جلوگيري از زيان مرغداران، تولـيـد   :  تركاشوند افزود. نيست

 .استمرار خواهد يافت

 درصدي شاخص قيمت توليدكننده گاوداري صنعتي 14.6افزايش 
درصد افزايش  52.48رسيد كه نسبت به سال قبل  371,18به عدد  1397هاي صنعتي كشور در سال  شاخص قيمت محصوالت گاوداري

گاو حذفـي  � هاي صنعتي كشور دراين سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم   بيشترين افزايش شاخص محصوالت گاوداري.  داشته است
شاخص قيمت تولـيـدكـنـنـده مـحـصـوالت           .  بوده است)  درصد 23.98� ( كود� وكمترين افزايش مربوط به  )  درصد 47/75� ( شيري

درصد و نسبت به فصل مشابه سـال قـبـل       2.87رسيد كه نسبت به فصل قبل  264,06هاي صنعتي كشور در فصل بهار به عدد  گاوداري
و )  درصـد    15.79� ( گاو تليسـه    � در اين فصل بيشترين افزايش نسبت به فصل قبل مربوط به قلم  . درصد افزايش داشته است 14.61

هاي صنعتي كشـور در فصـل          شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري.  بوده است)  درصد 1.34( كمترين افزايش مربوط به شير 
درصد افزايـش داشـتـه       40.31درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  26.10رسيد كه نسبت به فصل قبل  332,99تابستان به عدد 

و كمترين افزايـش مـربـوط بـه          )  درصد 33.14� ( گوساله پرواري� در اين فصل بيشترين افزايش نسبت به فصل قبل مربوط به . است
رسـيـد    406,57هاي صنعتي كشور در فصل پاييز به عدد  شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري.  بوده است)  درصد 1.03� ( كود� 

در اين فصل بيشترين افزايش . درصد افزايش داشته است 63.10درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  22.08كه نسبت به فصل قبل 
. بـوده اسـت    )  درصـد  2.15� ( گاو نر داشتي� و كمترين افزايش مربوط به  )  درصد 31.18� ( گاو تليسه � نسبت به فصل قبل مربوط به  

 18.34رسيد كه نسبت به فصل قبل    481,11هاي صنعتي كشور در فصل زمستان به عدد  شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري
گـوسـالـه    � در اين فصل بيشترين افزايش مربوط بـه            . درصد افزايش داشته است 87.42درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

 .بوده است) درصد 4.58� (شير�و كمترين افزايش مربوط به ) درصد 40.71� (پرواري
 68.76و    70,62هاي خوزستان و كهگيلويه وبوير احمد به ترتيب با  هاي صنعتي در استان شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري

 .اند درصد بيشترين افزايش را نسبت به سال قبل داشته


