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، بوشهر هاي استانكننده در مرغداريهاي تهویه و خنکمنظور بررسي وضعيت سيستمپژوهش حاضر، به

واحد  14ها انجام شد. براي این كار، ابتدا شناخت مشكالت و معایب مربوطه و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود آن

به تعداد سه بار در  هاسالنمرغداري انتخاب شده و در خالل دوره پرورش آنها در فصل تابستان، دما و رطوبت 

و سرعت جریان هواي  COو  CO2تا انتهاي آن، ميزان گازهاي  دوره 28ي شد. همچنين از روز ريگاندازه روزشبانه

گيري شد. سپس یک پرسشنامه مربوط به اطالعات فردي مرغدار و مشخصات به تعداد دو بار اندازه هاسالنموجود در 

 از در بخش زیادياستان تكميل شد. طبق نتایج،  يمرغدارواحد  129ها و تأسيسات مرغداري، براي تعداد ساختمان

ها رطوبت سالناي بين دما و مالحظهآن بود و تفاوت قابل ها باالتر از ميزان بهينهسالن ها، دمايمرغداريدوره پرورش 

در  ،CO2 تراكم گاز وبرابر صفر  هاسالننقاط مختلف در   COوجود داشت. ميزان گازروز در ساعات مختلف شبانه

بود و  مرحله اول، بجز در ابتداي دو سالن مرغداري، كمتر از ميزان بهينه. سرعت جریان هوا در محدوده مجاز آن بود

واحد مرغداري،  16طبق محاسبات انجام شده، تنها در حد مطلوب بود. مرغداري  یکمرحله دوم نيز فقط در  در

تأمين  متر در ثانيه بوده و فقط یک واحد، داراي هواكش مناسب براي 2كافي براي تأمين سرعت  داراي هواكش

مرغداري، كمتر از ميزان  15در  هاكنندهخنکي ورودي هوا هايهمچنين مساحت پنجره. بودمتر در ثانيه  5/2سرعت 

مرغداري، مابين ميزان مورد  12ها فقط در . لذا مساحت این پنجرهبودواحد، بيشتر از این ميزان  102مورد نياز و در 

واحد  16توان آنها را تا حدودي قابل قبول دانست. در پایان، با بررسي كه مي دبومتر در ثانيه  5/2و  2نياز براي سرعت 

مرغداري كه داراي هواكش كافي براي تأمين سرعت هواي مناسب در سالن بودند، نتيجه گرفته شد كه تنها یک 

موجود در  تعداد هواكشكه نتيجه كلي این بود. هاكنندهمناسب ورودي هواي خنکمرغداري، داراي ميزان 

هاي ورودي هواي پنجرهمساحت در فصل گرم سال افزایش یابد و ها سالنها، باید بر اساس نياز مرغداري

و  ها ایجاد شدهها اصالح شود تا سرعت جریان هواي مناسب در سالنتعداد هواكش ها نيز با توجه بهكنندهخنک

 ها گردد.باعث رفاه هرچه بيشتر جوجه
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