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 مقدمه 

موضوع مهمی است که ذهن کارشناسان و  ،های پرورشینیاز پرندگان در سالن أمین هوای موردت

از آثار جانبی و با حداقل  دورثر، بهؤی مکه تهویه آنجا اندرکاران پرورش طیور را به خود مشغول کرده است. ازدست

این  داری نیز درو تحقیقات دامنهنیاز به تعمق و بررسی بیشتری داشته  ،ستاصرف انرژی موضوع بسیار مهمی 

دهندگان قادر به تأمین هوای سالم و بدون آلودگی برای پرندگان زمینه در دست اجرا است. بدون تردید اگر پرورش

ه بوری اقتصادی تولید را کاهش خواهد داد. های تنفسی شده و بهرهساز ایجاد بیماریزمینه خود نباشند، این امر

، باید بتواند هوای سالمی در اختیار پرندگان شوداستفاده می هاسالندر که  اییستم تهویهصورت، هر نوع س هر

یه و تهو یهاطراحی دستگاه انیتنفسی طیور جلوگیری نماید. کارشناسان و متصد یشدن هواقرار داده و از آلوده

باشند، آشنایی کامل ول تهویه میواقع اص ل تهویه که درئترین مساباید با مهم ،های پرورش طیورهوادهی سالن

 شوند:بندی میخالصه به شرح زیر دسته طورداشته باشند. این اصول به

 شهای پرورعوامل مؤثر بر جریان هوا و هوادهی مناسب در سالن (1

 تأثیر مشخصات فنی سالن بر میزان تهویه مطلوب و کارآمد (2

 ای پرورشهتهویه رایج در سالن یهاهای دستگاهآشنایی با ویژگی (3

 مواقع گرم سال ویژه درطراحی سیستم حداکثر تهویه برای دفع حداکثر گرمای تولیدی در سالن به (4

 هاطراحی سیستم حداقل تهویه برای اوقات سرد سال یا سنین پایین جوجه (5

ی و بتنی بر سعمو صورت تجربی های پرورش طیور، طراحی سیستم تهویه بهمتأسفانه در بیشتر سالن

نظر ها صرفآن از ندرتبهداشته و  خود رادهنده نظرات و عقاید مخصوص بهو هر پرورش شودام میانجخطا 

های پرورش متراکم طیور، نیاز به هوادهی و تأمین هوای موردنیاز پرندگان شدت نماید. با رایج شدن سیستممی

عث سردرگمی افکار مدیران و با دلیل پیچیدگیگاهی به ،شدهمحاسبات ارائه های تأمین وراهگرفته و 

دلیل منظور نکردن مقدار هدررفت و اتالف به ،شدههیارقام توص اعداد و د. حتی گاهیوشمیدهندگان پرورش

باشند. بنابراین میزان تهویه های موجود بر سر راه جریان هوا، مشکل داشته و دقیق نمیانرژی و نیز مقاومت



شامل سطح مقطع سالن، میزان جریان هوا، طول سالن و  فرد هر سالنربههای منحصواقعی باید بر اساس ویژگی

 .دشوها طراحی و اجرا قدرت هواکش

 

 

 


