
 

 

 شرایط سالن پرورش کبک 

 سالن در محدوده شهر نباشد-1

مکان مورد نظر می باشد. در صورت  لدرچین، خارج از شهر بودنعامل در انتخاب مکان مناسب برای پرورش کبک و ب مهمترین

 باعث آزار همسایگان و جلوگیری از ادامه فعالیت شما خواهد شد ضمن اینکه هوای انتخاب مکان داخل شهر، بوی صادره در محیط

 .را کاهش می دهددر نتیجه تلفات  خارج از شهر معموال سالم تر و دارای آلودگی کمتری می باشد و بروز بیماری و

 .از طرف دیگر برای فضاهای داخل شهر و یا نزدیک شهر پروانه ی فعالیت صادر نخواهد شد

 میزان فاصله از جاده -2

متر  1000متر و حداکثر  400 مکان مورد نظر ازجاده اصلی حتما باید دقت شود. این فاصله می بایست حداقل به فاصله

 انتقال بیماری از ماشین های حمل طیور و آلوده که در جاده حرکت میکنند تر باشد امکانم 400باشد.چنانچه فاصله کمتر از 

های خیابان سازی و یا رسانیدن امکانات به فارم می  متر از جاده نیز باعث افزایش هزینه 1000افزایش می یابد و فاصله بیشتر از 

 .های تولید افزایش می یابد شود و در نتیجه آن هزینه

 یید آب چاه منطقهتا -3

 .از آب چاه منطقه نمونه گیری کرده و به آزمایشگاه آب برده می شود.آب باید به لحاظ موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد

 : آب TDS شوری یا –

TDS یا درجه شوری توسط یون های معدنی. ترکیب اصلی آن شامل نمک های کلسیم ، برابر است با مجموع عناصر محلول در آب 

 .باشد 1500آب برای طیور می بایست کمتر از  TDS نیزیم و سدیم می باشد. شوری یام

 : سختی آب –

کلسیم و منیزیم در هر دو شکل بی کربنات یا سولفات مورد توجه می باشد.  سختی آب به لحاظ غلظت مواد معدنی محلول مثل

میلی گرم در لیتر می  110برای طیور  سختی قابل قبولحقیقت سختی تمایل آب به تشکیل رسوب را بیان می کند. حداکثر  در

 .باشد

 PH اسیدیته یا –

PH ن ای وجود گازهایی از قبیل هیدروژن، سولفور و دی اکسید کربن در آب می باشد. به پائین آب نا مطبوع بوده و نشان دهنده

 .عث زنگ زدگی و خوردگی لوله ها می شودبا آب، اسیدی گفته می شود. اسیدی بودن آب باعث کاهش عملکرد تولید و همچنین

ا ب باالی کلسیم و منیزیم می باشد، میتواند سیستم های آبرسانی را مسدود کند.آب باالی آب که نشان دهنده سطوح PH همچنین

افزایش  8.5آب از  PH آب و غذا می شود. اگر درجه قلیایت باال سبب مشکالت گوارشی ، اسهال ، هضم بد خوراک و کاهش جذب

 .می شود. به طور کلی طیور آب اسیدی را به آب قلیایی ترجیح می دهند یابد سبب کاهش مصرف آب در طیور

 .توصیه می گردد 8تا  6بین  PH برای طیور

 : NO3 و نیتریت NO2 نیترات –

 ها نتیجه مستقیم نفوذ آب سطحی از زمین های مجاور است کههستند.حضور نیترات  نیترات ها مهمترین آالینده های معدنی

منابع آبی می باشد.نیترات ها به خودی خود  توسط کودهای حیوانی و شیمیایی کوددهی شده اند و یا نفوذ مستقیم فضوالت به



 

 

 کل سمی نیتریتدر بدن توسط میکرو اورگانیسم های موجود در دستگاه گوارش به ش سمی نمی باشند ولی پس از داخل شدن

 .تبدیل می شود. سمیت نیتریت موجب کاهش رشد و بی اشتهایی می شود

 .میلی گرم بر لیتر این دو عنصر باعث بروز مسمومیت و افزایش ابتال به بیماری های تنفسی می گردد 20افزایش بیش از 

 جهت وزش باد غالب منطقه -4

غالب منطقه می باشد ، به طور مثال  تمان های پرورش دام و طیور جهت باددیگر از مهمترین ارکان در انتخاب ساخ معموال یکی

 کیلومتر هیچ مزرعه 1غرب باشد باید در نظر گرفت که در شرق به فاصله حداقل  اگر جهت وزش باد غالب منطقه از شرق به

 .شما منتقل گرددمحل پرورش  پرورش دیگری وجود نداشته باشد زیرا ممکن است عوامل بیماری زا توسط باد به

 سقف، دیوارها و کف -5

عدم توجه به عایق بودن آنها هزینه  .طراحی ساختمان حتما به عایق بودن سقف، دیوارها و کف باید توجه ویژه شود در انتخاب و

 آب و ز سقف ها بر اساس شرایط مناطقبه شدت افزایش می دهد. در قدیم انواع زیادی ا های گرمایش و سرمایش و نهایتا تولید را

 .نوع سقف استفاده میشود هوایی مختلف و یا مکان جغرافیایی وجود داشت. ولی امروزه معموال از دو

 : الف( سقف خرپا یا سوله ای

از این کرده است. در صورت استفاده  سقف در سالهای اخیر کاربرد زیادی در ساخت سالن های پرورش دام و طیور پیدا این نوع

 پلیت ها جهت عایق سازی سقف الزامی است. همچنین توصیه می شود برای شستشو و نوع سقف به کار بردن پشم و شیشه در زیر

 250این سقف ها در کنارهای دیوار حداکثر  ضد عفونی بهتر زیر سقف یک الیه ی کارتن پالست کشیده شود. بهتر است ارتفاع

 .سانتی متر باشد 320الی  300سانتی متر و در وسط  270الی 

 : ب( سقف سیمانی یا بتونی

 .این سقفها دارای عایق بندی و استحکام باالیی هستند ولی مشکل اساسی آنها سنگین وزن و گران قیمت بودن آنهاست

مقدار  متر می باشد. اگر ارتفاع از این 3تا  2.5باشد. ارتفاع مناسب برای سقف  نکته حائز اهمیت در ساختمان ارتفاع سقف می

بیشتر باشد هزینه های گرمایش و سرمایش به شدت افزایش  کمتر باشد تهویه دچار مشکل می شود و اگر هم ارتفاع از این مقدار

 .می یابد

حی سالن های پرورش طیور از درجه اهمیت باالیی برخوردار همانگونه که گفته شد عایق بودن دیوارها نیز در انتخاب و یا طرا

 .است

 : برای ساخت دیوارها می توان از روش های زیر استفاده نمود

 الف( دیوار بلوکی

 .دیوارهای بلوکی با توجه به محاسنی چون اجرای سریع ، استحکام باال و عایق بندی خوب امروزه مورد توجه می باشند

 ب( دیوار سفالی



 

 

 دیوارها سبک وزن و دارای عایق بندی باالیی می باشنداین 

 ج( دیوار آجری

 .این دیوار از درجه عایق بندی کمتری نسبت به سایر دیوارها بر خوردار است

کشیده  باید یک الیه سیمان نرم یا پالستر سفید بر روی جدار داخلی و خارجی دیوار بعد از اجرای هر کدام از این انواع دیوار ،

همچنین انتشار بهتر نور است. با استفاده از سیمان نرم  این عمل عالوه بر عایق بندی بهتر دارای محاسنی چون ضدعفونی ، وشود.

توان در دیواره داخلی از  موجود در دیوار پوشانده می شود و سطح دیوار یک دست و صاف می شود.همچنین می تمامی خلل و فرج

 .ساختمان جوجه کشی حتما باید از دیوارهای سرامیکی استفاده کرد ا گفته نماند درکاشی و سرامیک نیز استفاده کرد.ن

 باشد. در حال حاضر بهترین کف ، بتون سیمان است زیرا عالوه بر عایق بودن در کف ساختمان های پرورش طیور نیز باید عایق

 .یا سرامیک نیز استفاده نمود ی وشستشو و ضد عفونی نیز بسیار کار آمد است. همچنین می توان از کف موزائیک

 : به هیچ عنوان استفاده از کف خاکی توصیه نمی شود زیرا معایب زیر را شامل می گردد

 نفوذ عوامل بیماری زا به درون خاک و ایجاد مشکل در دوره ی بعدی جوجه ریزی – 1

 ر پرندهنفوذ رطوبت موجود در زمین به بستر و مرطوب کردن بستر و بروز بیماری د – 2

 .عایق نبودن کف خاکی که باعث افزایش هزینه های تولید می شود – 3

 

 جهت ساختمان ها-6

 .جنوبی ساخته شوند تا بهترین کنترل درجه حرارت انجام شود _بهتر است ساختمان ها شرقی 

 تهویه -7

، از بیماری ها و تلفات در دوره پرورش چالش بر انگیز ترین مسائل مدیریتی سالن های پرورشی مبحث تهویه است. بسیاری یکی از

دمای  های پرورش می باشد.هوای ورودی به سالن های پرورش، به جهت هم دما شدن با ناشی از فقدان تهویه مناسب در سالن



 

 

 رشود.منابع گرمایی و سرمایی داخل پیش سالن ها قرا محیط سالن، باید ابتدا وارد پیش سالن شده و سپس وارد سالن های پرورش

 .گرم یا خنک شدن در پیش سالن، وارد سالن اصلی می شود دارند در نتیجه هوا پس از

 : در سالن های پرورشی معموال از دو نوع تهویه می توان استفاده نمود

 : الف ( تهویه طولی

 .در این نوع تهویه هوا در طول سالن به حرکت در می آید و نهایتا از آخر سالن خارج می شود

به این سالن ها از پیش سالن می باشد. منابع  افذ و پنجره ها در سالن به طور کامل پوشانده میشود و تنها راه ورودی هوامن کلیه ی

 .گیرد. هوا پس از ورود به پیش سالن گرم شده و سپس وارد سالن پرورش می شود گرمایشی داخل پیش سالن قرار می

وان یک دیواره کامل در عرض سالن به وسیله ی پوشال های مرغداری و یا ت در فصول گرم سال نیز برای خنک کردن سالن می

در زیر این دیواره یک حوضچه آب قرار داد.  های سفالی )به نحوی که هوا بتواند در میان منافذ آجر حرکت کند( ایجاد نمود و آجر

خنک به سالن  اره و عبور هوا از آن، هوایباالی دیواره پمپاژ شود و با خیس شدن این دیو سپس به وسیله ی یک پمپ ، آب به

جهت ورود هوا وجود نداشته باشد و هوا تنها با عبور از دیواره  پرورش وارد شود. دقت شود که اطراف این دیواره هیچگونه مسیری

 .گردد وارد سالن

د و در مورد روش سیکلی پرورش شو تنها برای سالن هایی کاربرد دارد که در آنها جوجه در یک روز وارد سالن می تهویه طولی

 .مباحث بعدی به طور کامل توضیحات ارائه خواهد شد کاربردی ندارد. درباره روش های پرورش در

سانتی متر از سطح زمین می باشد. تعداد و قدرت فن ها بسته به میزان حجم سالن متغییر  120بهترین ارتفاع برای نصب فن ها ، 

 .می باشد

 : ب ( تهویه عرضی

در اکثر فارم های پرورش کبک و بلدرچین از این نوع تهویه در سالن ها استفاده می شود.در این نوع تهویه هوا در عرض سالن 

 .جریان دارد

 .در این تهویه نیز باید کلیه ی منافذ و پنجره های موجود در سالن پوشانده شود و هوا باید تنها از پیش سالن وارد سالن شود

 وجود دارند و هوا پس از ورود به پیش سالن و گرم شدن وارد سالن اصلی می ابع گرمایی داخل پیش سالن هادر فصول سرد، من

 .شود. این منابع گرمایی شامل جت هیتر و یا مشعل های تانک دار می باشند

ی قرار می گیرند.هوا های سفالی در ورودی سالن بین پیش سالن ها و سالن اصل در فصول گرم، پوشال های خنک کننده و یا آجر

 .می توان از مه پاش و یا کولر استفاده نمود از عبور از دیواره خنک کننده وارد سالن پرورش می شود. برای خنک کردن سالن پس

 120پرورش طیور را دارا می باشد.در این تهویه نیز ارتفاع فن ها از سطح زمین  تهویه عرضی قابلیت اجرا در تمامی سالن های

 .متر می باشدسانتی 



 

 

 

 آبراهه-8

بنابراین وجود آبراهه داخل تمامی سالن های  .پرورش ، پس از هر دوره جوجه ریزی، نیاز به سشتشو و ضد عفونی دارند سالن های

از گیر کردن  به چاه فاضالب الزامی است. آبراهه باید دارای شیب مناسب و رو باز باشد تا انتقال آب پرورش و جوجه کشی جهت

 .اجسام داخل آن جلوگیری شود

 کوره الشه سوزی-9

دارند.تلفات پس از جمع آوری بالفاصله  فارم های پرورش طیور برای از بین بردن بقایای تلفات به کوره الشه سوزی نیاز کلیه ی

 .شوند داخل کوره قرار گرفته و سوزانده می

 دارد که تلفات بر روی این شبکه فلزی قرار می گیرند و منبع آتش در زیر تلفات داخل کوره الشه سوزی یک شبکه ی فلزی قرار

 .سسب سوختن آنها می شود

 

 بهداشت سالن های پرورش بلدرچین -10



 

 

بایستی وسایل و محل طبق اصول و موازین  ط ذکر شدهسالن و تاسیسات مورد نیاز پرورش بلدرچین ، با توجه به شرای پس از تهیه

توانایی انتخاب آنها  به این منظور آشنایی اجمالی با بهداشت و انواع ضدعفونی کننده ها برای .بهداشتی برای اغاز فعالیت اماده شود

خسارات زیادی را به  پرورش بلدرچین جز مشکالت بزرگی است که ضروری می باشد. امروزه مساله بیماری در بین گله های

برای رشد عوامل بیماری زا باعث  تحمیل می کند. نگهداری تعداد زیاد پرندگان در کنار هم و مساعد بودن شرایط پرورش دهندگان

گذاری های پرورش دهندگان نابود گردد. بی شک می توان گفت که در صنعت  می شود تابه راحتی تمام تالش ها و سرمایه

قابل شناسایی سریع و قابل درمان نیز در  قطعی برای اکثر بیماری ها وجود ندارد و درمان معدود بیماری های طیور درمان پرورش

ی برده می پ اینجاست که به اهمیت باالی بهداشت و پیشگیری با استفاده از اصول بهداشتی اکثر موارد مقرون به صرفه نمی باشد و

 .شود

میکروارگانیسم های بیماری زا را از بین برده و یا  ضد عفونی کننده ها موادی هستند که می توانند عوامل عفونی یعنی به طور کلی

عاری نماید و موجب  شوند. ضد عفونی بایستی به گونه ای انجام گیرد که محیط را از آلودگی ها حداقل موجب بی اثری آن ها

 .سالمتی گله گردد

 : یک ضد عفونی کننده مناسب باید داشته باشد در زیر ارائه شده استمهمترین خصوصیاتی که 

 قیمت مناسب و در دسترس بودن

 قابلیت حل در آب های سخت

 کم خطری برای انسان و موجودان زنده پرورشی و ساختمان و تاسیسات

 نداشتن بقایای سمی و بوهای ناخوشایند و ماندگار

 ی زا و عفونیتاثیر بر دامنه وسیعی از عوامل بیمار

 باقی نماندن آثار ضدعفونی روی محصول تولیدی

این که حرارت مستقیم نیز باعث از بین  پرورش بلدرچین را با آب و مواد شوینده شسته و پاک می نماییم. با توجه به ابتدا سالن

وع ن پس از شستشوی کامل، سالن را با شعله افکن ضدعفونی کرد و سپس با توجه به بردن عوامل بیماری زا می گردد می توان

کرد. باید توجه داشت که تمام مواد ضدعفونی در یک  ماده ضدعفونی انتخابی، شرایط را آماده و سپس اقدام به ضدعفونی کامل

اشند تا تاثیر مناسبی را داشته ب مند رطوبت باال می باشندرا ندارند، گروهی نیازمند دمای باال و گروهی نیاز شرایط برابر کارایی الزم

 .گیرد که در هنگام مصرف باید آنها مورد توجه قرار

 شرایط محیط ستر -11

 تهویه ستر

یکی از عوامل موثر در جوجه کشی که متاسفانه در اکثر مجموعه های پرورش کبک به آن توجه نمی شود تامین اکسیژن کافی 

برای رشد جنین است. متابولیسم جوجه در دوران جوجه کشی بسیار زیاد بوده بنابراین به اکسیژن خیلی زیادی نیاز دارد. عالوه بر 

یه مناسب در داخل دستگاه ستر، بایستی به تهویه کل اتاق ستر نیز توجه کرد چرا که باید دائماً مقدار کافی اکسیژن بتواند تهو

 .شود پخش یکنواخت صورت به نیز دستگاه  داخل در و شده دستگاه جوجه کشی وارد

 دمای ستر



 

 

فارنهایت باید باشد.هرچه نوسان دما در دستگاه کم تر  ۵/۹۹درجه سانتی گراد یا  ۵/۳۷دستگاه ستر برای جوجه کشی کبک  دمای

درجه سانتی گراد در دستگاه ستری معموالً  ۳/۰بوده و دما یکنواخت باشد درصد جوجه درآوری بیشتر خواهد بود. نوسان دما تا 

 سیستم تنظیم دمای دستگاه به صورت دوره ای از ضروریات دستگاه ستری است.مشکلی ایجاد نمی کند. کالیبر کردن 

 رطوبت دستگاه ستر

درصد مناسب است. رطوبت کم تر باعث کاهش آب تخم و تلفات جنین و یا کاهش وزن و  ۶۰رطوبت دستگاه ستر نیز در حد 

آلودگی به داخل تخم و خفگی جوجه و یا آلوده  تلفات بعد از تولد جوجه می شود. رطوبت زیاد هم سبب خیس شدن تخم و ورود

 شدن آن می شود.

 چرخش تخم در دستگاه ستر

ساعت یک بار باید انجام شود در غیر این صورت سبب جابجایی موقعیت زرده از وسط تخم و در نتیجه  ۱-۴چرخش تخم هر 

 تلفات جنین می شود.

 ند ازتخم هایی که نباید در شانه ای ستر قرار گیرند عبارت ا

تخم های خیلی بزرگ، تخم های خیلی ریز، تخم های پوسته نازک یا لمبه، تخم هایی بدون رنگ دانه، تخم های آلوده به کود، 

 تخم های سوراخ دار، تخم های ترک دار، تخم های بد شکل و تخم های رو زرده.

 چه عواملی موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی می شوند؟

 عواملی که باعث افزایش طول دوره جوجه کشی می شوند

 بزرگ بودن اندازه تخم از حد معمول      -۱

 پایین بودن دمای دستگاه ستر و هچر      -۲

 طوالنی شدن زمان نگهداری تخم ها در سرد خانه      -۳

 باال بودن سن گله مولد      -۴

 عواملی که باعث کاهش دوره جوجه کشی می شوند

 کوچک بودن اندازه تخم از حد معمول      -۱

 باال بودن دمای دستگاه جوجه کشی      -۲

 جوان بودن گله مولد      -۳

 قرار دادن تخم در دستگاه بالفاصله پس از تولید      -۴

 انتقال تخم از ستر به هچر



 

 

ستر خارج شده و به دستگاه هچر شوند  در اواخر دوره جوجه کشی که برای کبک روز بیستم است الزم است تخم ها از دستگاه

 )برای دستگاه های خانگی و با ظرفیت کم، بخش ستری و هچری در یک دستگاه می باشد.(

در انتقال تخم ها از ستر به هچر باید توجه داشت که دما و رطوبت محیط تا حد دمای دستگاه ها افزایش داده شود. دمای مناسب 

 درجه سانتی گراد است. ۳۵تگاه ستری به هچری محیط برای انتقال تخم ها از دس

 نیاز حرارتی کبک ها در مراحل مختلف پرورش

درجه  ۳۵تا  ۳۳طبیعتاً جوجه ها بیشترین دما را نیازمندند. در هفته اول زندگی حرارت محیط برابی جوجه ها می بایستی بین 

درجه برسد. از آن جایی که گرم کردن  ۱۰اهش پیدا کرده تا به درجه سانتی گراد ک ۳ حدوداً هفته هر  سانتی گراد باشد. در ادامه

تمام سالن مقرون به صرفه نمی باشد، جوجه ها در فضای محدودی از سالن توسط المپ های حرارت زا یا دستگاه مادر مصنوعی و 

 یا تحت اشعه گرم کننده نگهداری می شوند.

ی آید که در صورت سرد بودن محل نگه داری جوجه ها جنب و جوش و بعضی اوقات باال و پایین بودن حرارت در محیط پیش م

درجه سانتی گراد  ۲۵تا  ۱۰غذا خوردن آنها کاهش پیدا می کند. در پرورش نیمچه کبک، دمای مورد نیاز کاهش پیدا کرده و بین 

 . حرارت محیطی باال می تواند باعثقابل قبول است. اگر دما پائین و رطوبت باال باشد، مسائل و مشکالت تنفسی بروز می نمایند

 بروز کانی بالیزم )همدیگر خواری( در جوجه ها و نیمچه ها گردد.

درجه ی  ۲۷تا  ۱۵هنگام تولید تخم، توجه به درجه حرارت محیط از اهمیت ببیشتری برخوردار است. دمای مطلوب باید بین 

 سانتی گراد باشد.

 رطوبت سالن های پرورش

گرم آب از طریق  ۳۰درجه سانتی گراد دارد. یک کبک بالغ به طور متوسط روزانه حدود  ۴۲تا  ۴۱حد  بدن کبک گرمایی در

درصد بوده و به هیچ عنوان نمی  ۷۵تا  ۶۰گرم از طریق مدفوع دفع می کند. بهترین میزان رطوبت هوا بین  ۸۰تنفس و حدود 

 د نزول نماید.درص ۵۰درصد صعود و یا پائین تر از  ۹۰بایستی به باالتر از 

یکی از دالیل بروز بیماری تنفسی رطوبت زیاد محیط است. هوای بیش از اندازه خشک نیز مشکالتی ایجاد می کند در پرندگان، 

مخاط مجاری تنفسی دارای مژک های ریزی هستند که حرکت منظم آن ها به سمت خارج ذرات ریز خارجی را دفع می کند. در 

توانند فعالیت نمایند در این صورت خطر آلوده شدن حیوان به میکروب های تنفسی افزایش پیدا هوای خشک این مژک ها نمی 

 می کند.

 اکسیژن یکی از فاکتورهای مهم است

اکسیژن از اهمیت ویژه ای برای حفظ حیات موجودات زنده برخوردار است که از طریق دم وارد ریه ها شده. کمبود آن می تواند 

متر  ۴/۰تا  ۱/۰روند تولید را کاهش داده و یا به مرگ حیوان ختم شود. سرعت ورود هوا به داخل سالن پرورش کبک باید حدود 

 درجه سانتی گراد باید بیشتر باشد. ۲۰د سرعت ورود هوا کمتر و در دمای بیش از مکعب در ثانیه باشد. در فصول سر

 تهویه مناسب برای پرورش کبک-12



 

 

هدف از تهویه، خارج کردن هوای بد و مملو از گازهای سمی و وارد نمودن هوای تازه و سرشار از اکسیژن است. کمبود تهویه سبب 

 کاهش تولید و یا مرگ پرنده می شود.

نباید از سیستم تهویه یکسان برای پرورش سنین مختلف پرنده استفاده کرد، جوجه های تازه متولد شده نسبت به جوجه های 

 آماده کشتار نیاز تهویه ای متفاوتی دارند.

 مشکل و مدل ساختمان، جهت آن، مساحت سالن، تعداد پرنده و شرایط محیطی بر چگونگی تخلیه هوای محیط موثرند. نکته مه

در تهویه این است که ورودی ها و خروجی های هوا )فن های تهویه ( به درستی تعبیه شوند، فن ها باید در جهت مخالف و دور از 

 ورودی های هوا نصب شوند تا بالفاصله هوای تازه بعد از ورود از طریق فن ها خارج نشود.

ا انجام می دهند فاقد هواکش جهت خروجی هوا بوده و به جای در سالن هایی که به صورت سنتی و با تعداد کم پرنده، پرورش ر

آن از پنچره استفاده می کنند. در این روش در صورت وجود باد مالیم، هوا از طریق پنجره های یک سمت وارد و از سمت دیگر 

 خارج می شود. وجود سوراخ هایی در سقف باعث خروج هوای کثیف از سالن می شود.

هم در سالن پرورش جوجه کبک تامین اکسیژن کافی برای تنفس و دفع گاز های سمی تولیدی حاصل از یکی از عامل های م

متابولیسم پرنده است. علی رغم اهمیتی که تهویه سالن دارد در اکثر سالن هایی که بازدید داشته ام به این نکته بسیار مهم توجه 

 دم تهویه مناسب باشد.نمی شود و شاید بیش ترین خسارت سالن ها هم به دلیل ع

تهویه سالن سبب در دسترس قرار دادن اکسیژن کافی برای پرنده و خروج گازهای سمی از سالن می شود. عدم کارایی سیستم 

تهویه سالن سبب تجمع گازها در سالن می شود. تجمع گاز های سمی سبب کاهش متابولیسم طبیعی پرنده، عدم رشد مناسب، 

 نفسی، گسترش سریع بیماری ها و در نهایت تلفات پرنده می شود.مشکالت و بیماری های ت

انواع دستگاه های تهویه سالن های مرغداری را در پرورش کبک نیز می توان استفاده نمود اما این نکته مهم با توجه به وجود گروه 

 رای سنین مختلف پرورش استفاده نمود.های سنی مختلف نیاز تهویه ای متناسب با هر گروه است. نمی توان از یک تهویه یکسان ب

به عنوان مثال جوجه های کم تر از یک هفته نسبت به جوجه های آماده کشتار نیاز تهویه ای بسیار متفاوتی دارند و از طرفی در 

 صورت وجود ارتباطات محیطی بین بخش های مخلتف پرورش، عالوه بر انتقال سبب اختالالت دمایی نیز می شود.

سالن بایستی هوای تازه و مناسب از ورودی ای هوا وارد سالن شده و بعد از پخش در کل سالن )بخصوص در سطحی که  در تهویه

 پرنده قرار دارد( به همراه گاز های سمی و هوای کهنه از سمت دیگر با کمک فن های تهویه خارج شود.

ن منظور فن های تهویه باید در جهت مخالف و دور از مسیر گردش هوا بایستی طوری باشد که هوا در کل سالن پخش شود. بدی

ورودی های هوا باشند. در برخی از سالن هایی که بازدید داشته ام متاسفانه فن ها در نزدیکی محل ورود هوا قرار گرفته اند و 

ش شده و پرنده از آن همین امر سبب خروج سریع هوا از مسیر نزدیک به ورودی های هوا شده و هوا قبل از این که در سالن پخ

 استفاده نماید از سالن خارج می شود.

هر چند کبک پرنده نسبتاً کوچک جثه است اما با توجه به پرورش متراکم در سالن، نیاز به تهویه مناسب وجود دارد در غیر این 

 صورت سبب کاهش بازدهی و تلفات پرنده می شود.

 به دو روش می توان تهویه سالن را انجام داد:



 

 

 تهویه با فشار مثبت -۱

 تهویه با فشار منفی -۲

در روش تهویه با فشار مثبت هوای تازه به وسیله فن های دمنده به داخل سالن وارد شده و از طریق پنجره های مقابل خارج می 

 شود.

 در روش تهویه منفی هوا از طریق ورودی هوا وارد شده و از فن های مقابل خارج می شود.

ایط سالن از یکی از روش ها می توان استفاده نمود اما در کل روش تهویه با فشار منفی مصرف برق کم تری داشته و با توجه به شر

 در فصول گرم سال به خنک کردن سالن کمک زیادی می کند.

این بجای هر چه تعداد هواکش ها بیشتر و فاصله آن ها کمتر باشد هوای پاک یکنواخت تری در سالن وجود خواهد داشت بنابر

استفاده از یک فن بزرگ در سالن بهتر است از چند فن کوچک استفاده نمود. ارتفاع مناسب هواکش ها از کف سالن پرورش حدود 

 سانتی متر است ۶۰

در جلوی هواکش ها می توان از کانال هایی بزرگتر از قطر هواکش برای هدایت گرد و غبار سالن به داخل حوضچه جلوی فن 

 ود. این کانال ها باید انحنای مناسب داشته باشد که به فن فشار وارد کند.استفاده نم

متر مکعب در دقیقه است بنابراین باید با توجه به وزن زنده  ۳کیلوگرم وزن پرنده حدود  ۱۰مقدار هوای مورد نیاز به ازای هر 

یاز، فن کافی برای فراهم کردن این مقدار هوا تهیه موجود در سالن مقدار هوای مورد نیاز را مشخص کرد و متناسب با هوای مورد ن

 نماییم.

 

 


