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 چکیده

. در است شینه قابلیت ژنتیکیبیهدف اصلی تاسیس و تجهیز آشیانه مرغداری تامین نیازهای پرنده برای دستیابی به  

بندی، تجهیزات و های تهویه، گرمایش، عایقهای مرغداری احداث شده در ایران با طول کم و فاقد سیستمگذشته بیشتر آشیانه

یل . این موضوع منجر به افزایش مصرف انرژی، کاهش عملکرد و بازده ضعیف طیور صنعتی شده است. به دلندااتوماسیون مناسب بوده

های کشور، های بیشتر مرغدارییکی از مشکلهای انرژی توجه اندکی به کنترل مصرف انرژی شده است. پایین بودن قیمت حامل

در کنترل شرایط محیطی آشیانه،  یهای. این موضوع افزون بر ایجاد مشکلاستاز آن  اشتباهیا استفاده کمینه نداشتن سیستم تهویه 

ه سیستم تهویه تونلی به دلیل توانایی در ایجاد سرعت جریان هوای باال در هوای گرم بهمراه داشته است.  افزایش مصرف سوخت را به

دهد در بیشتر ها نشان میبررسیهای دیگر تهویه دارد، با این حال نوع در مقایسه بامرطوب کاربرد بیشتری  هایمنطقهویژه در 

دنیا در ایران نیز  هاینقطهشود. همانند سایر های گرم ایجاد نمیمناسب در فصل های مرغداری کشور سرعت جریان هوایآشیانه

شوند، های بزرگ موجب افزایش بازده و کاهش هزینه تولید میشوند. هرچند آشیانهبزرگتری ساخته می هایاندازههای جدید با آشیانه

های استفاده از سیستم وها شناسی و مهندسی هنگام ساخت آشیانههای کارهایی همچون دیدگاهها بستگی به عاملاستفاده از آن

های نوین پرورش طیور و حمایت دولت، روند گرمایشی و تهویه مناسب دارد. با افزایش قیمت سوخت و نیروی کار و معرفی سیستم

 های مرغداری قابل مشاهده است. اصالح ساختار آشیانه

 .تهویه ،نرژی، تجهیزاتآشیانه پرورش طیور، ا کلمات کليدي:

 

 مقدمه

است. این امر ناشی از بهبود عوامل های چشمگیری در عملکرد تولیدهای طیور صورت گرفته در چند دهه گذشته پیشرفت

(. با افزایش سرعت رشد و 6های نوین در صنعت پرورش طیور بوده است )و به کارگیری فناوری ای، ژنتیکی، بهداشتیتغذیهمدیریتی، 

توان به بیشینه های مدیریتی سنتی نمیبنابراین با روش .های امروزی به شرایط محیطی بیشتر شده استد، حساسیت سویهتولی

 های پرورش طیور، تأسیسات و تجهیزاتهای مهم تأثیرگذار بر تولید و بازده مجتمععاملعملکرد طیور امروزی دست یافت. یکی از 

های نیروی انسانی و انرژی، اهمیت استفاده از تأسیسات و تجهیزات نوین را چندین وز افزون هزینه. افزایش راست هامورد استفاده آن

 استهای کشاورزی هزینه باالی تأسیسات و تجهیزات آن گذاری صنعت طیور با سایر بخشترین تفاوت سرمایهده است. مهمکربرابر 
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 هاي مرغداريابعاد آشيانه

هاای  ترین بحث تولیدکنندگان و ساازندگان آشایانه  های مرغداری از دیدگاه اقتصادی، مهمزه مناسب آشیانهدستیابی به اندا  

تارین  اند در دساته موفاق  های بزرگ داشتهدهد، همیشه مرغدارانی که آشیانهطیور بوده است. بررسی تاریخ صنعت مرغداری نشان می

های یابد. امروزه بیشتر آشیانههر متر مربع کاهش می درها، هزینه تولید افزایش ابعاد آشیانهاند. روشن است که با صنعت بودهاین افراد 

متار نیاز    21در  181هایی با ابعاد شوند. اگر چه آشیانهمتر ساخته می 18تا  12متر و عرض  151تا  111مرغداری پیشرفته به طول 

هایی که در ایران وجود دارند دارای طاول کمتار   ندارد عملی نیست. بسیاری از آشیانهساخته شده اند، با این وجود ارائه یک اندازه استا

اناد.  های با طول بیشتر نیز با قرار گرفتن اتاق سرویس در بخش میانی آشیانه به دو نیم آشیانه تقسیم شاده متر هستند و آشیانه 61از 

کاه باا طراحای و    تر است، در حاالی های با طول کم راحتتهویه در آشیانهبسیاری از مرغداران و کارشناسان بر این باورند که مدیریت 

های آن بهره برد. هزینه ساخت خاود آشایانه   های  بزرگتری احداث کرده و از سودمندیتوان آشیانهمدیریت مناسب سیستم تهویه می

برخوردارند. جهت مشخص شدن این موضوع بهتار اسات   های مربوطه نیز از اهمیت زیادی تنها بخشی از کل هزینه است و سایر هزینه

ها دارای شاش آشایانه باا مسااحت هار آشایانه       . یکی از مزرعهدادها انجام ای بین دو مزرعه با مساحت یکسان مجموع آشیانهمقایسه

زرعاه نخسات باه شاش     . بارای م استمتر مربع  1811متر مربع و مزرعه دیگر دارای چهار آشیانه است که مساحت هر آشیانه  1211

سیستم کنترل و تجهیزات برق، آب و سوخت، سیستم دانخوری و آبخوری و شش سیلوی ذخیره دان، شاش تاابلو کنتارل باه هماراه      

کننده تبخیاری  های هوا و شش سیستم خنکدن ورودیکرگرها، شش گروه هواکش جهت تهویه تونلی، شش دستگاه باز و بسته حس

رای مزرعه دوم، چهار سری از موردهای نامبرده مورد نیاز اسات. نکتاه مهام ایان اسات کاه تعاداد و میازان         که بنیاز است. در صورتی

هاای کاوچکتر تفااوت چنادانی نادارد و ایان یکای از        تر در مقایسه با آشیانههای بزرگهایی که یاد شد در آشیانهها و سیستمدستگاه

ساازی بارای   جدا از هم ساخته شوند هزیناه جااده  ها با فاصله و . اگر آشیانهاستگ های پیشرفته در اندازه بزرهای ساخت آشیانهدلیل

ها بساتگی باه   شوند، استفاده از آنهای بزرگ موجب افزایش بازده و کاهش هزینه تولید میها نیز اضافه خواهد شد. هرچند آشیانهآن

های کارشناسی و مهندسای هنگاام سااخت    یازهای مرغ، دیدگاهدن نکرکارگیری تجهیزات پیشرفته جهت فراهم هایی همچون بهعامل

های پرورش طیاور  (. ساختمان بیشتر آشیانه1ها دارد )های گرمایشی و تهویه مناسب و امکان مدیریت آنها، استفاده از سیستمآشیانه

گرم و خشک رایج است. عایق ماورد اساتفاده    هایمنطقههای با سقف گنبدی در . استفاده از آشیانهاستدر ایران از نوع سوله یا خرپا 

 شوند. و از آجر یا بلوک سیمانی ساخته میهستند ها به طور معمول فاقد عایق برای سقف بیشتر از نوع پشم شیشه بوده و دیوار

 

 های تهویه و گرمایشوضعیت سیستم

، خنک کردن پرناده و مادیریت   اینفزون بر . ااستهای محیطی آشیانه یک ابزار مدیریتی مهم برای کنترل فراسنجه ،تهویه

شود، به همین دلیل مادیریت  . بخش بیشتر گرمای آشیانه از راه سیستم تهویه دفع میاستهای اصلی تهویه مصرف انرژی نیز از هدف

هاا  برد آنرس کاهای تهویه بر اسا. سیستماستهای صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی ترین راهدرست سیستم تهویه یکی از مهم

 (.6) است 3و بیشینه یا تونلی 2، گذرا 1 تهویه کمینهها ترین آنشوند که از مهمبندی میهای گوناگون بخشبه نوع

 هاي محيطی آشيانهتهویه کمينه و کنترل فراسنجه

( غیاره  ک، دی اکسید کربن وهدف از تهویه کمینه، ورود هوای تازه به آشیانه و خروج رطوبت مازاد و گازهای زیانبار )آمونیا

هاای سارد اساتفاده    در سنین پایین پرورش و فصل به طور معمولاین نوع تهویه از تهویه ممکن است.  کمترینو گرد و غبار آشیانه با 

تا  61طور معمول تعدادی هواکش کوچک )تهویه به کمینه وجود دارد، در این نوع تهویه می شود. اگرچه الگوهای مختلفی برای انجام 

های ورودی کمینه در دو سمت باالی دیوار جانبی آشیانه، کاار تهویاه را   سانتیمتری( روی دیوارهای طولی آشیانه به همراه دریچه 11

از آن در بسایاری از   کاربرد نادرسات  یا  نهیکم هیستفاده نکردن ازتهواهای کشور، های مهم در مرغداریدهند. یکی از مشکلانجام می

 
1. Minimum ventilation                                      2. Transitional ventilation                                            3. Tunnel ventilation 
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های کشور هنوز از سیستم تهویه تونلی در فصل سرما استفاده می شود. در حالی که، تهویه تونلی . در بیشتر مرغداریاست هامرغداری

شود. در هاوای سارد، بایاد سیساتم     می آشیانه و خنک کردن پرنده استفادهدن گرما از کربرای خارج  از آن های گرم بوده وویژه فصل

هاای  تهویه دریچاه کمترین . در شودهای ورود هوا عمل تهویه انجام همراه دریچه ، بهیهواکشبا کمترین و  انداختهتهویه تونلی از کار 

ها قابال  کنند. با تنظیم فشار منفی آشیانه، سرعت و مسیر جریان هوای ورودی از دریچهورود هوا بر پایه فشار استاتیک آشیانه کار می

روی سار   شود، هوای گارم نزدیاک ساقف   ها با هوای گرم نزدیک سقف ترکیب میی از دریچهتنظیم است. به دلیل این که هوای ورود

 (.  6کند )می ترکها هواکشکمترین ها منتقل شده و با برداشتن بیشترین میزان رطوبت از بستر، آشیانه را از پرنده

 و مصرف انرژي کمينه هیتهو

شود. به هماین دلیال مادیریت درسات سیساتم      سیستم تهویه دفع می از گرمای آشیانه از راه %51به طور معمول بیش از 

گونه که در بخش قبلی اشاره شد یکی از ایرادهای مهم در (. همان6) استجویی در مصرف انرژی های صرفهترین راهتهویه یکی از مهم

هنگام استفاده از تهویه تاونلی، بارای داشاتن     . به طور معمولکمینه است هیسیستم تهو نبردن کاربه های کشور، بسیاری از مرغداری

. همچناین هنگاام اساتفاده از    استهای ورودی نیاز به ظرفیت تهویه بیشتری دریچهکمینه هوای یکنواخت در آشیانه نسبت به تهویه 

ها روی سر پرنده هب شود، هوای گرم نزدیک سقفها به دلیل این که هوای ورودی با هوای گرم نزدیک سقف ترکیب میدریچه نیکمتر

در کمیناه   هیا هاای تهو گردد. گزارش شده اسات کاه اساتفاده از دریچاه    جویی میمنتقل شده و در نتیجه در استفاده از سوخت صرفه

زمساتان از باین   فصال  (. در یک بررسی صورت گرفته در 1کاهش دهد ) %25تا  15تواند استفاده از سوخت را های سرد سال میفصل

و در ایان دو واحاد نیاز اصاول      بودناد کمیناه   هیواحد دارای سیستم تهو 2غداری مورد مطالعه در شهرستان سمنان، تنها واحد مر 34

مانند فشار استاتیک مناسب یا سرعت جریان هوای ورودی از دریچه رعایت نشده بود. در این مطالعه ظرفیت تهویه مورد کمینه  هیتهو

هار   بود و بین میزان تهویه و مصرف سوخت مصرفی در  3181اهنمای پرورشی راس یزان توصیه ربرابر م 5/2طور میانگین ه استفاده ب

لیتر بود.  4/2هر پرنده  میانگین مصرف سوخت نفت گاز در یاد شده(. در مطالعه 1دار وجود داشت )قطعه پرنده رابطه مستقیم و معنی

هر قطعه مرغ گزارش شده است. این در حاالی اسات کاه بار      درلیتر  2های کشور معادل مصرف سرانه سوخت )نفت گاز( در مرغداری

 (. 3هر قطعه مرغ کاهش یابد ) درلیتر  5/1تواند به کمتر از اساس استانداردهای بین المللی این مقدار می

 گذرا تهویه 

های ورود هوای نصب شده (، هوا را از طریق دریچه%61های تونلی )بیشینه برای انجام این سیستم تهویه تعدادی از هواکش

کنند. این سیستم تهویه تا زمانی که بتواند گرمای اضافی را از آشیانه خارج کند کارایی خواهد داشات.  بر دیواره طولی  وارد آشیانه می

 (.6شوند )ها با سیستم کنترل دما و بر اساس نیاز کم و زیاد میتعداد هواکش

  و سرعت جریان هوا تهویه تونلی

جریان هوا دارای چندین است. ها برای دفع گرمای تولیدی از پرنده جریان هوا در اطراف پرنده یکی از مؤثرترین روشایجاد 

جایی گرمای دفعای از پرناده شاده و در نتیجاه     بهنخست جریان هوا موجب افزایش جا است:اثر برای خنک کردن پرنده در هوای گرم 

کناد و در نهایات جریاان هاوا     ها را خارج مای جایی هوا، گرمای محبوس شده میان پرندهبهشود. دوم جامی 2موجب کاهش دمای مؤثر

های گوشتی نر در دمای محیطی یکساان )سایکل   دهد. در یک پژوهش عملکرد جوجهمحیط را کاهش می رطوبت باالیمنفی  هایاثر

(، دو و سه متر در ثانیه از سن چهار تا <25/1نیه )متر در ثا ساعت( در سرعت هوای ساکن 24درجه سلسیوس در  25-31-25دمایی 

هایی که در معرض هوای سه متر در ثانیه بودند نسبت به گروه پارورش یافتاه در سارعت دو متار در     . جوجهشدهفت هفتگی بررسی 

باه   32/1هوا از  پژوهش دیگری افزایش سرعت جریان در  (.12) گرم وزن بیشتری داشتند 511و  138ثانیه و هوای ساکن به ترتیب 

مرطاوب و شارجی یاا زماانی کاه تاراکم گلاه         اقلیمدر (. 11متر در ثانیه، سبب افزایش تولید در هر مترمربع از آشیانه گردید ) 82/1

کننده تبخیری کارایی بیشتری در کاهش دمای آشیانه سیستم خنکخشک که  اقلیماست. در  هوا باالست، نیاز به سرعت جریان باالتر

 
1. Ross 308 broiler management guide                                      2.  Effective temperature                                             
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دو عامل مهم بر سرعت جریان هوای آشیانه . توان استفاده کردتر هوا میهای پایینگله، از سرعت مترهای با تراکم کدر آشیانه دارند یا

 زیر نشان داده شده است. معادلهها در سطح مقطع آشیانه که اثرهای آن هها یا ظرفیت تهویه و بتعداد هواکش -الف .تأثیر دارند
 

 نه )مترمربع( / ظرفیت تهویه )متر مکعب درساعت( = سرعت جریان هوا )متر در ثانیه(سطح مقطع آشیا×3611
 

 

توان فشار استاتیک آشیانه و در نهایت جریان هوا ها میدر شرایط یکسان آشیانه با افزودن تعداد هواکش یا ظرفیت هواکش

. هرچاه ساطح   اسات )حاصلضرب عرض در میانگین ارتفااع(   آشیانه عامل تأثیرگذار دیگر بر جریان هوا سطح مقطع -برا افزایش داد. 

 مقطع آشیانه کمتر باشد، سرعت جریان هوا افزایش خواهد یافت. 

تونلی به دلیل ایجاد سرعت جریان هوای مناسب و کاهش دمای مؤثر آشیانه، مورد استقبال  های تهویهسیستم

های تونلی در انتهای های تونلی در یک انتهای آشیانه و هوادهشاند. در این سیستم به طور معمول هواکبیشتری قرار گرفته

جایی هوای آشیانه به خوبی  به گیرند. باید در نظر داشت که در تهویه تونلی اگر چه ممکن است جادیگر آشیانه قرار می

ی برای خنک کردن پرنده موجب سرعت جریان هوای کاف به الزاماما این امر  ،صورت گیرد )یک بار در کمتر از یک دقیقه(

متر در ثانیه  3تا  2تواند جریان هوایی با سرعت ای صحیح طراحی شود مینخواهد شد. در صورتی که تهویه تونلی به گونه

 35متر در ثانیه در دمای  5/2. جریان هوایکنددرجه سلسیوس پرنده را خنک  8تا  6تواند و این جریان هوا می کندایجاد 

جریان هوای از  (.1درجه را برای پرنده ایجاد خواهد کرد ) 21نسبت به هوای ساکن احساس دمای معادل درجه سلسیوس 

 (.8روز است ) 25درجه و سن پرنده بیش از  25متر در ثانیه باید زمانی استفاده شود که دمای هوا باالی  3تا  2

. در این استشور، کوتاه بودن طول آشیانه های پرورش طیور کدر بسیاری از آشیانه های تهویهیکی از مشکل

که در  شود و با توجه به اینبر اساس تعداد و وزن پرنده در آشیانه محاسبه می به طور معمولها ظرفیت تهویه آشیانه

 شود، بنابراینشود و ظرفیت تهویه بر اساس تعداد و وزن پرنده محاسبه میمی نگهداریآشیانه کوچک تعداد پرنده کمتری 

شود. در یک مطالعه، سرعت جریان و سرعت جریان کافی در آشیانه ایجاد نمی خواهد بود  ظرفیت تهویه مورد استفاده کم

های مورد (. داده2) شدهای گوشتی شهرستان ورامین ارزیابی های عملکردی مرغداریآن با فراسنجه هوای آشیانه و رابطه

ریزی کرده وشتی در شهرستان مورد مطالعه که در فصل تابستان اقدام به جوجههای گنیاز این پژوهش از کل مرغداری

. در این مطالعه میانگین شدحضوری  مرغداری گوشتی بازدید و مصاحبه 21تعداد  از دست آمد. در مجموعبودند، به 

متر برثانیه( برای  3تا  2ناسب )ها دارای سرعت جریان هوای ممتر در ثانیه بود و هیچ کدام از آشیانه 4/1سرعت جریان 

در های عملکردی همبستگی وجود داشت. دستیابی به بیشینه عملکرد نبودند. بین سرعت جریان هوا و اکثر فراسنجه

تا  1/1مطالعه مشابه دیگری در واحدهای پرورش جوجه گوشتی شهرستان تنکابن، سرعت جریان هوای آشیانه واحدها بین 

متر بر  2ر در ثانیه( متغیر بوده و تمام واحدهای مورد ارزیابی دارای سرعت جریان هوای کمتر از مت 3/1)میانگین   8/1

. در این پژوهش بین سرعت جریان استهای پرورش هوا در آشیانهثانیه بودند که نشان دهنده ناکافی بودن سرعت جریان

(. یکی 4دار وجود داشت )( رابطه منفی و معنی>15/1p( و درصد تلفات )>11/1pهوا با متغیرهای ضریب تبدیل خوراک )

ای مشخص شد داکت . در مطالعهاستها با بیشینه ظرفیت جریان هوا، اطمینان از کارکرد هواکش سرعتهای افزایش از راه

های روی هواکش که از ورود هوا از طریق )کرکره و دمپرشود( کننده که در خروجی هواکش نصب می)دریچه هدایت

کاهش دهد  %16و  31تواند ظرفیت هواکش را به ترتیب هواکش می کند.(کش خاموش به داخل آشیانه جلوگیری میهوا

(5.) 



 آینده و حال گذشته،: ایران در طیور پرورش تجهیزات و تاسیسات

21 

 

 1هاي هواکنندهتهویه تونلی و منحرف

. اسات هاای هاوا   کنناده های کاهش سطح مقطع آشیانه و پیرو آن افزایش سرعت جریان هوا، استفاده از منحارف یکی از راه

ها تاا کاف   اند و لبه پایینی آنهایی از جنس پالستیک یا برزنت هستند که از سقف آویزان شدههای هوا در حقیقت پردهکنندهمنحرف

های بادون ساقف کااذب    های انحراف جریان هوا یک ابزار کمکی برای تهویه تونلی در آشیانهمتری فاصله دارد. صفحه 3تا  5/2آشیانه 

فاصله مناسب  شوند. به طور کلیموجب کاهش سطح مقطع آشیانه و افزایش سرعت جریان هوا می هاهستند. به بیان دیگر این صفحه

 (.  6) استمتر  15تا  1کننده بین میان دو صفحه منحرف

 تهویه تونلی در طول شب

ن های صورت گرفته، استفاده از بیشترین توان سیستم تهویه در طول شب، موجب کاهش دماای درون باد  براساس پژوهش  

ای مشخص شد، ایجاد جریان هاوا  تنش گرمایی خواهد داشت. در مطالعه در برابرشود و در طول روز پرنده تحمل بیشتری پرندگان می

روزگای،   51تاا   31ساعت در سن  12ساعت در مقایسه با جریان هوا با همین سرعت به مدت  24متر در ثانیه به مدت  8/2با سرعت 

 (.11گردد )واحد می 15گرم و کاهش ضریب تبدیل خوراک به میزان  112گوشتی به میزان های سبب افزایش وزن جوجه

 

 هاهای مهندسی در ساخت آشیانهرویکرد

ها باید ها و کارشناسی بیشتر نیاز دارند. برای این آشیانههای بزرگتر جهت احداث به طراحی، محاسبهبه طور معمول آشیانه    

طراح و ناظر باید تخصص  ،هاگونه آشیانه. برای طراحی و ساخت اینکردتوجه بیشتری  غیرهباد و  ، جهتاقلیمیجغرافیایی، به شرایط 

سازی احاطه داشته و به جزئیات مرتبط با ها را داشته باشند و به تمام جزئیات ساختمانو صالحیت مهندسی ساخت آشیانه

است. حتی اگر طرح و  شدهرعایت کمتر گونه موردها حال آن که در گذشته این های مرغداری هم تسلط کافی داشته باشند.آشیانه

ها، ریزی ساختمان، ستون. پیخواهد بودنظارت کافی صورت نگیرد مشکل همچنان پابرجا امانقشه مناسبی برای آشیانه ارائه شود 

 روشها، ابعاد آشیانه، ارتفاع دیوارها، شیب سقف، همحاسبه فشار وارده به سقف، ضخامت دیوار، سقف و کف، جهت قرار گرفتن آشیان

بندی و جلوگیری از تعریق یا ایجاد شبنم، از اتصال دیوار به سقف، چگونگی ایجاد سقف کاذب، مواد مورد استفاده برای ساخت و عایق

 ها باید مد نظر قرار گیرد. موردهای مهمی است که در هنگام ساخت آشیانه

 

 تجهیزات مرغداری

در اند. این تغییرها ها تغییرهای زیادی پیدا کردهاز زمان شروع پرورش صنعتی طیور گوشتی و تخمگذار تجهیزات آشیانه

وری و اتوماسیون و افزایش قیمت انرژی و هزینه نیروی کار رخ داده است. بیشتر فناهای صورت گرفته در پیشرفتراستای 

تدریج جای خود را ه ای بهای زنگولهاند. آبخوریزنجیری و بشقابی اتوماتیک تغییر یافته های توزیع دان از نوع آویز دستی بهسیستم

به اما  ،گرفتهای گوشتی به ندرت صورت میهای نوری در پرورش جوجهبرنامه به کارگیریاند. در گذشته، داده 2به آبخوری نیپل

های منظور استفاده از سیستم رایکنند. بنوری در پرورش استفاده می برنامهاز های گوشتی بسیاری از واحدهای پرورش جوجه تازگی

در  بیشترهای تخمگذار دهندگان قرار گرفته است. مرغتنظیم مدت و شدت نور و حتی منابع تامین نور مورد توجه بسیاری از پرورش

به طور های جدید پرورش مرغ تخمگذار لنها صورت نگرفته است. ساشوند و تغییرهای اساسی در ساختار قفسقفس پرورش داده می

ها بیشتر از نوع هیترهای باشند. در گذشته تجهیزات گرمایشی آشیانهمرغ و کود میآوری اتوماتیک تخممجهز به سیستم جمع معمول

ه ب هر دو نوع یا ها هیترهای موشکی جایگزین این نوع هیترها شده اندکابینتی دمنده هوای گرم بوده است. در بسیاری از آشیانه

 
1. Baffles or air deflectors                                                       2. Nipple                                                                  
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ای پیدا کرده است. به کنند. عقیده بر این است که با این تغییرها مصرف سوخت کاهش قابل مالحظهصورت ترکیبی در سالن کار می

کند. با وجود دلیل ایجاد فشار مثبت در آشیانه، استفاده از هیترهای کابینتی با سیستم فشار منفی تهویه کمینه تداخل ایجاد می

ه دهندگان در بهای کنترل خودکار شرایط محیطی آشیانه، بسیاری از پرورشده برخی از واحدهای پرورش طیور از سیستماستفا

 اند.ها موفق نبودهکارگیری صحیح آن

 

 گیرینتیجه

باال  های پرورشی وهای کشور منجر به مشکلدرست از آن در بیشتر مرغدارینکردن نبود سیستم تهویه کمینه یا استفاده 

تهویه  های ساخته شده در ایران کم است و محاسبهکه طول آشیانهرفتن مصرف سوخت در فصل های سرد شده است. با توجه به این

شود و این موضوع ها ایجاد نمیبیشینه بر اساس وزن پرنده محاسبه می شود، به طور معمول سرعت جریان هوای مناسبی در آشیانه

است. به دلیل باال بودن  پذیراقتصادی و فنی توجیه نظرو بزرگ مرغداری از  نوینهای دارد. احداث آشیانه نیاز به بررسی و اصالح

های ها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. امروزه استفاده از بخاریو اتوماسیون در مرغداری هزینه نیروی انسانی استفاده از فناوری

جای استفاده از کله قندی و سینی دانخوری از روز ه های خودکار بها و آبخوریاستفاده از دانخوریخودکار، سیستم تهویه خودکار، 

 اول پرورش جوجه معمول شده است. 
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Poultry Housing and Equipment in Iran:  

Past, Present and Future 

 

S.N. Mousavi1, 2 

 

               The main objective of the poultry housing and equipment is to provide the 

optimum condition for birds to achieve their maximum genetic potential. In Iranian poultry 

industry, most of older houses are smaller buildings without proper ventilation, heating, 

insulation, equipment and automation systems. This has led to an increase in energy 

consumption and poor performance and low efficiency of commercial poultry operations. 

Due to the low price of fuel and electricity in Iran, little attention has been paid to control 

energy consumption. One of the problems of most poultry houses in the country is the lack 

of minimum ventilation system or its inappropriate application. This issue, in addition to 

problems in controlling the environmental conditions of the houses, has led to an increase in 

fuel consumption. The tunnel ventilation system, due to its ability to generate high air 

velocity in hot weather, especially in humid areas, is more useful than other types of 

ventilation. However, surveys show that in most poultry houses, the air velocity is below 

optimum. Similar to other parts of the world, many new poultry houses are being built 

larger. Although larger houses increase efficiency and reduce production costs, their 

successful use depends on factors such as engineering considerations during construction 

and on properly designed and installed heating and ventilation systems. With the increase in 

fuel and labor costs and the introduction of modern poultry production systems and 

government support, the process of retrofitting and improvement of the poultry houses is 

evident. 
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