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  مقدمه 

 هاي مرغ جوجهبا واردكردن  1333ران از سال يدر ا يپرورش مرغ به شكل صنعت
آغاز شد و توسعه  يخارج شده حاصال يدار از نژادها نطفه هاي مرغ ا تخمي يك روزه
از  يتوجه بود كه امروزه توانسته است بخش قابل به حدي ن مدتيآن در ا

در  يمختلف مرغدار يواحدها حاضـر درحالكند. كشور را فراهم  يوانين حيپروتئ
در رابطه با  كه طوري بهاست.  افتهيران توسعه ينقاط ا  يع و در اقصيسطح وس

  است.از ين صنعت در حد نيا توسعه ها فعاليت يبرخ
هزار تن است  400و  ونيليكشور سه م يگوشت يها يمرغدار ياسم تيظرف

كنند.  مي ديهزار تن گوشت مرغ تول 900و  ونيليم دو ساالنه حاضـر درحالكه 
 23كه ست واحد ا سيصدو هزار  دوكشور  يو صنعت يسنت يها يتعداد مرغدار

ساالنه در  ريزي جوجه زانيم بخش فعال هستند. نيكننده در اديهزار تول
  ست.قطعه ا ونيليم 200و  ارديليم كيكشور  يگوشت يها يمرغدار

معماري و ساختمان  ،در زمينه تغذيه و اصالح نژاديي ها رفتـبا وجود پيش
رمربع جايگاه ـميليون مت 5/21در كشور،  است. ها مورد غفلت قرارگرفته مرغداري

مسقف در بخش دام و طيور وجود دارد. در نتيجه توجه به مصالح، نوع و تيپ، 
ها بسيار  بودن سالن ها، سيستم باز و بسته ها و پنجره تعداد و محل استقرار هواكش

  است. ضـروري
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 عواملكنتـرل  به مؤثري كمك ساختماندر پرورش و نگهداري طيور، 

از موادغذايي و درنتيجه افزايش  بهتـر كند. اين امر موجب استفاده مي حيطيم
محيطي مطلوب، قسمت اعظم انرژي  شـرايطعدم وجود در صورت شود.  توليد مي

شود،  كردن بدن مرغ مي كردن و يا خنك رف گرمـشده ص رفـحاصل از غذاي مص
هاي اخير در مورد  سالربي) در ـبه عنوان مثال استفاده از سقف گنبدي (طاق ض

است و عالوه بر تهويه، اهميت  به عمل آمده هاي پرورش طيور ابداعاتي ساختمان
كاهش سطح به ازاي هر پرنده،  ساخت سالن مناسب بر اساس عواملي، مانند

مدفوع و  بهتـر آوري و حذف هاي مادر، جمع ، باروري باالتر در مرغكمتـركارگر 
  است. قرارگرفته تر مورد توجه بهداشت مناسب

  

  اهميت ساختمان در صنعت پرورش طيور 

رف ـگذاري واحدهاي پرورش طيور ص رمايهـهاي س اي از هزينه بخش عمده
شود و عدم توجه به آن ممكن است بر روي طيور كه  تهيه جايگاه نگهداري مي

اس هستند آثار نامطلوبي بگذارد. هر گونه مشكل ر و حسپذي حيواناتي آسيب
 تنش،منجر به ايجاد  تواند ميها  انگاري در ساخت سالن محيطي ناشي از سهل

ناپذيري  جبـران هاي صدمه و شودها  بيماري شيوع و تلفات شيافزا توليد، كاهش
  .فوق وارد كند را به واحدهاي

كشور كه در  سـرد ا در اقيلمنگهداري طيور در آب و هواي معتدل آسان است ام
، رطوبت نسبي گراد سانتي - 2/12 بهتواند  فصل زمستان ميانگين درجه حرارت مي

رسد،  از هشت ساعت در روز مي كمتـردرصد و نور آفتاب  80متوسط به باالي  طور به
كه درجه حرارت روزانه متوسط  و در تابستان برعكس در اقليم گرم و مرطوب كشور

هاي گوشتي كه راندمان  است، نگهداري صحيح مرغ گراد سانتيدرجه  35باالي 
با طراحي مناسب ساختمان و  كه درصورتيشود.  بااليي دارند با مشكل مواجه مي

  .از اثرات نامناسب محيطي كاستتوان  ها، تا حد زيادي مي تأسيسات مرغداري
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ادن عملكرد واقعي خود به يك محيطي مناسب نياز د هر موجودي براي نشان
آوردن  نقش بسيار مهمي در فراهم دارد. ساختمان و تأسيسات پرورش و نگهداري

توان توليدات  مناسب مي شـرايطمسلم به كمك ايجاد  طور بهمحيط مناسب دارد. 
دست آورد. از طرفي چون احداث  توليد را به رحداكثحيوان را بهبود بخشيد و 

هاي سنگين است، رعايت اصول مهندسي ساختمان  مستلزم هزينه  ساختمان
دامپروري الزامي و ضامن موفقيت در امر پرورش طيور است. الزم به ذكر است كه 

هاي ظريف مديريتي  كار با موجود زنده كاري بسيار حساس و مستلزم رعايت نكته
  است. و امور پرورشي در جايگاه

  

  نكات قابل توجه در ساخت مرغداري 

  امكان تهيه و فروش محصوالت در منطقه -1
 نوع نژاد مرغ -2

 رفـوجود راه ارتباطي جهت رساندن محصول توليدي به بازار مص -3

 فاصله مجاز بين واحد پرورش و منطقه مسكوني و ساير واحدهاي دامپروري -4

 مناسب كيفيت با و قيمت ارزان ساختماني مصالح از استفاده -5

 دور بودن محل مرغداري از مسير سيل و طوفان و بادهاي شديد -6

  جغرافيايي منطقه مورد احداث مرغداري شـرايط -7
  

 ها ساخت سالن

با تنوع آب و هوايي كه در كشورمان وجود دارد الزم است تأسيسات پرورش 
خاص هر منطقه  شـرايططيور به نحوي طراحي و احداث شود كه در حد امكان با 

ود بر است ساختمان عم بهتـر اي سازگار باشد. در مناطق گرمسير منطقه 1و گلباد

                                                 
 .نشان دهنده سرعت و مدت وزش در طول سال است گلباد برداري است كه جهت آن جهت وزش باد و اندازه طول آن. ١
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كردن سالن استفاده  خنك براي. تا بتوان از جريان باد جهت وزش باد ساخته شود

د باعث ي باشند تا نور خورشيشـرقها داراي پنجره شمالي و  كرد. ساختمان
است  ضـروريسير سـرد ). در مناطق2شدن ساختمان نشود (شكل گرم

 ). در مناطق1ي وارد شود (شكل كمتـرها طوري ساخته شود كه باد  ساختمان
وبي و غربي باشد تا از گرماي ها، جن است پنجره ساختمان بهتـر سيرسـرد

گيرد. چندسالي است پنجره اينلت  استفاده صورتين بيشتـر خورشيد
هايي كه در زير سقف و به تعداد زياد در ديواره طولي سالن تعبيه  (دريچه

 در فصول بيشتـر ها شود. اين پنجره شود) براي تهويه در زمستان نصب مي مي
 طوركلي هاي اصلي است. به دارد و مكمل پنجرهخصوص در زمستان كاربرد  به سـرد

هاي اينلت تابع سيستم تهويه حداقلي (يا  محاسبه تعداد و محل نصب پنجره
  سال است. سـرد تهويه زمستانه با تعداد هواكش كم) و نياز پرنده در مواقع

  

  
  

  باد ر با توجه به جهت وزشير و گرمسيسسـرد ها در مناطق ن سالنـگرفتجهت قرار -1شكل 
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  سير و گرمسيرسـرد ها در مناطق ها و پنجره جهت قرارگرفتن سالن -2شكل 

  مصالح ساختماني مناسب
هاي پرورش  با توجه به تنوع آب و هوايي در كشور مصالح ساختماني ساختمان

باشند. همچنين تهيه  محل مورد نظر تطابق داشته اقليمي شـرايططيور بايد با 
  مناسب باشد. مت آنهاآنها راحت و قي

  فاصله مجاز بين واحدهاي دامپروري
هاي پرورش طيور نبايد با بعضي از واحدها مثل كارخانه خوراك دام و  ساختمان

بايد يك  ري) وليـمت 2000تا  1000باشد (در شعاع  ادي داشتهطيور فاصله زي
گر هاي دي هاي مسكوني و مرغداري حداقل فاصله با بعضي ديگر از واحدها مثل خانه

ر). همچنين محل احداث مرغداري الزم است با ـمت 400باشد (حداقل  داشته
هاي اصلي، فرودگاه و كارخانجات صنعتي داراي يك حداقل فاصله باشد. در اين  راه

  ) استفاده كرد.1توان از اطالعات جداول كتاب نظام دامپروري (جدول  خصوص مي
  

  هاي پرورش طيور طرح كلي ساختمان 

وجهي تابع مساحت و ت هاي پرورش طيور به ميزان قابل و ابعاد سالنطرح كلي 
ها  است فرم سالن بهتـر هاي بزرگ شكل زمين مورد استفاده است. در سالن
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ها به دليل اين  ن سالنـصورت مستطيل باشد. احتماالً مستطيل در نظر گرفت به

است و در شكل ي كمتـرها نياز به استحكامات پايه و سقف  است كه در اين سالن
  آالت سقف است. مربع نياز به تعداد پايه و تقويت آهن

شود.  در نظر گرفتهر ـمت 12-16ها  عرض سالن حداكثـرشود  معموالً توصيه مي
هاي  ) يا تيرآهن3شدن عرض بايد در وسط سالن از ستون (شكل  در صورت اضافه

هايي با تهويه  لنها، مخصوصاً در سا تر استفاده كرد. در مورد طول سالن قوي
كننده تهويه است. همچنين در صورت زيادبودن طول سالن  طولي، عامل تعيين

  شود. خوري اتوماتيك و زنجيري دچار اشكال مي سيستم دان
  
  

  
  

  رـمت 22ها در سالن در حال احداث به عرض  اضافه شدن ستون -3شكل 
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  سطح زيربناي مورد نياز واحدهاي پرورش طيور
است. زيرا با  ضـروريهاي پرورشي امري  تأمين فضاي الزم و مناسب براي گله

كند و از طرف ديگر وجود  ها در گله شيوع پيدا مي ن تراكم، بيماريـباال رفت
هاي  رفه نيست. معموالً براي جوجهـص فضاي اضافي نيز از نظر اقتصادي مقرون به

رمربع يا مقدار ـمچه يك متقطعه ني 13گوشتي تا سن هشت هفتگي به ازاي هر 
 شود. در مي فضا در نظر گرفتهرمربع ـكيلوگرم گوشت توليدي در هر مت 35تا  30

  .رسد رمربع هم ميـكيلوگرم در مت 40صورت تهويه مناسب، اين مقدار به 

  هاي پرورش سقف سالن
است و  ضـروريهاي پرورش اهميت زيادي دارد و  شكل و طرح سقف سالن

اقليمي، شيوه معماري و مصالح موجود در منطقه، طراحي و  شـرايطبراساس 
  ساخته شوند. 

  
  )متـرور از موارد مختلف (يمحصوالت ط يو فرآور پرورش يفاصله مجاز واحدها -1جدول 

  

يپرورش و فرآور يواحدها
وريط

 موارد مختلف

كشتارگاه
 وريط

كارخانه 
خوراك 

 وريط

كارخانه 
يكش جوجه

واحد 
پرورش 
پرندگان 

 ينتيز

واحد 
پرورش 

بوقلمون، 
 اردك

واحد
پرورش 
جوجه 

مرغ يگوشت
گذار و  تخم
 مچهين

واحد 
پرورش 
مرغ 
 مادر

واحد 
پرورش 
مرغ 
 احداد

واحد 
پرورش 

 نيال

 500 200 150 100 100 25 150 150 150 م رودخانهيحر

 2000 1000 1000 1000 1000  250 1000 1000 1000 ايم دريحر
 1000  500 200 200 200 50 200 200 200 م راه آهنيحر
  500  200 150 100 100 25 150 150 150 يم جاده فرعيحر

 1000  500 200 150 150 50 150 150 150 و اتوبان يم جاده اصليحر
 5000 3000 2000 1000 1000  350 1000 1000 1000 م فرودگاهيحر

 3000 2000 1000 1000 1000  250 1000 1000 1000ييع غذايم كارخانه صنايحر
 3000 1000 500 200 200 50 500 300 200 كارخانجات كوچك
 3000  200 1000 500 500  100 1000 500 500 كارخانجات متوسط
 5000 3000 2000 1000 1000  250 2000 1000 1000 كارخانجات بزرگ
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يپرورش و فرآور يواحدها

وريط

 موارد مختلف

كشتارگاه
 وريط

كارخانه 
خوراك 

 وريط

كارخانه 
يكش جوجه

واحد 
پرورش 
پرندگان 

 ينتيز

واحد 
پرورش 

بوقلمون، 
 اردك

واحد
پرورش 
جوجه 

مرغ يگوشت
گذار و  تخم
 مچهين

واحد 
پرورش 
مرغ 
 مادر

واحد 
پرورش 
مرغ 
 احداد

واحد 
پرورش 

 نيال

 3000 1000  500 200  200 50 500 200 200 محدوده شهر كوچك
 5000 3000 2000 1000 1000 250 1000 1000 1000 متوسطمحدوده شهر

 5000 3000 2000 2000 2000 500 2000 2000 2000 محدوده شهر بزرگ
 3000 2000 1000 200  200 50 500 200 200 كوچكيمحدوده روستا

100محدوده روستا تا
 3000 2000 1000  500  500  100  1000  200  200  خانوار

100ازشيبيمحدوده روستا
 3000 2000 1000  500  500  100  1000  200  200  خانوار

 3000 2000 1000 500 500 100 500 500 500 ينيسـردخانه مواد پروتئ
 5000 3000 2000 1000 1000 250 2500 2000 1000 وريكشتارگاه ط

 3000 1000  500 200  200 50 500 1000 500 كشتارگاه نشخواركنندگان
 5000 3000 2000 1000 1000 250 1000 1000 2000 وريو طكارخانه خوراك دام
 5000 3000 2000 1000 1000 250 2500 1000 250 يكشكارخانه جوجه

 3000 1000  500 200  200 50 1000 1000 1000 واحد عرضه دام
  10  10  10 10 10 10 10 10 10 يزنبوردار

واحد پرورش پرندگان
 1300  50  500  250  250  250  250  250  250  ينتيز

واحد پرورش بوقلمون،
 5000 3000 2000  1000  1000  250  1000  1000  1000  اردك و غاز

گوشتي وواحد پرورش مرغ
 5000 3000 2000  1000  1000  250  1000  1000  1000  يگذار تخم

 5000 3000  250 2000 2000 500 2000 2000 2000 مزرعه مرغ مادر
 5000 4000 3000 3000 3000 750 3000 3000 3000 مزرعه پرورش اجداد

  500 5000 5000 5000 5000  1300 5000 5000 5000 نيمزرعه پرورش ال
 3000  150  500 200  200 50 500 500 500 واحد پرورش سگ و گربه

واناتيواحد پرورش ح
 5000 3000 2000  1000  1000  250  1500  1000  1000  يپوست

 3000 1500 1000 1000 1000 250 1000 500 500 واحد پرورش اسب
 3000 1500  500 200  200 50 500 500 500 واحد پرورش شتر

 3000 1500  500 200  200 50 500 500 500 مزرعه پرورش گوسفند و بز
 3000 1500  500 200  200 50 500 500 500 مزرعه پرورش گاو

  ).11مأخذ: نظام دامپروري كشور (
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قوسي، سقف صاف، سوله و خرپا با استفاده از صورت طاق  ها به معموالً سقف
شود.  مصالحي همچون آجر، ورق آهني، تيرآهن، ايرانيت سيماني و بتون احداث مي

ر و ـمت 40/2تا  20/2از  سـرد هاي گوشتي را معموالً در اقليم ارتفاع سقف مرغداري
  .درنگي نظر مي ر در قسمت بغل ديوار درـمت 80/2تا  60/2در اقليم گرم از 

  هاي پرورش ديوار سالن
هاي سبك  ها معموالً از جنس آجر و يا بلوك سيماني، بلوك ديوار سالن

)CLCكاري از  شوند و براي عايق پنل و گچي ساخته مي دي دار، تري ) الياف
وسيله آستري از سيمان پوشيده  شود و از داخل و خارج به يونوليت استفاده مي

شيشه و  با فضاي خالي و الياف مانند پشمشود. ساخت ديواره از مصالح  مي
  .كند عنوان عايق نيز عمل مي سنگ اين مزيت را دارد كه به پشم

  هاي پرورش در ورودي سالن
تا  210ر و به ارتفاع ـمت سانتي 240تا  200درهاي اصلي را معموالً به عرض

ر ـمت سانتي 120تا  90هايي به عرض  گيرند گرچه در ر در نظر ميـمت سانتي 230
  شوند. مي نيز ساخته

  هاي پرورش روش تهويه سالن
با فشار  ها به سه روش طبيعي، مصنوعي با فشار منفي و مصنوعي تهويه سالن
  گيرد. مي مثبت صورت

ا پنجره در ي يسقف يها چهياز در يعيه طبيجاد تهوي: جهت ايعيطب هيتهو - 1
با عرض كم و  ييها سالن يه معموالً براين روش تهويشود. ا يسالن استفاده م

شود. احتماالً  يباد وجود دارد در نظر گرفته م دايم انيكه جر ييها در محل
ن تا حدي به تهويه عرضي توا هايي با عرض كم مي علت اين است كه در سالن

  .اكتفا كرد
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ك مكنده ياز  يه با فشار منفيستم تهوي: در سيمنف فشار با يمصنوع هيتهو - 2

گر يطرف، هوا از طرف د  سالن از يك يشود و در اثر خروج هوا ميهوا استفاده 
  شود). يهاي بدون پنجره منظور م در سالن بيشتـر شود. (اين روش يوارد م

ستم دمنده وارد ين روش هوا توسط سيبا فشار مثبت: در ا يه مصنوعيتهو - 3
آلوده كه باعث استهالك آنها  يها در معرض هوا شود و هواكش يسالن م

 ايتواند گرم  يم يورود يگر هواي). از طرف د4شود قرار ندارند (شكل  يم
  .شود سـرد

  

  
  

  ها بعد از احداث سالن ر محل نصب هواكشييتغ -4شكل 
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  هاي مرغداري هاي طراحي تهويه سالن سيستم
ها در ديوار عرضي سالن  ها و هواده در اين روش تهويه، هواكش تهويه عرضي:

گيرد. اين روش  مي صورت عرضي صورت ترتيب تهويه به اين شوند و به نصب مي
در  كمتـرر) است. در صورت عرض ـمت 12تا  8هايي با عرض كم ( مناسب سالن

خوبي انجام  هر نيز تهويه بـمت 12هاي باالتر از  شود و عرض سالن كوران ايجاد مي
روي هم  ها روبه ها و هواده شود. در اين روش بايد دقت شود كه هواكش ميـن

  جاد نشود.نباشند تا نقطه كور هوايي در سالن اي
هاي ورود هوا در انتهاي يك طرف سالن و  در اين روش دريچهتهويه طولي: 

شوند. اين سيستم  ها در طرف مقابل آن در انتهاي ديگر سالن نصب مي هواكش
 ر قابل اجرا است. چنانچه طول سالنـمت 60از  كمتـرهايي با طول  تهويه در سالن

ها در دو  شهاي ورود هوا در وسط سالن و هواك ر باشد دريچهـمت 60از  بيشتـر
 ).5شوند (شكل  طرف سر و ته سالن و يا برعكس نصب مي

ها  هاي هوا در ديواره ها در سقف و ورودي در اين روش هواكش تهويه سقفي:
 گيرد. مير مورد استفاده قراردر مناطق گرمسي بيشتـر است. اين روش

ايي ه هاي پالستيكي كه بر روي آن سوراخ در اين روش از كانالجت:  تهويه فن
كنند. مزيت اين روش دادن  شود استفاده مي وجود دارد و هوا داخل آن دميده مي
كردن هواي ورودي سـرد كردن و ا امكان گرمهواي يكنواخت در طول سالن و ي

صورت فشار مثبت وارد  است (تهويه در اين روش در سر سالن وجود دارد و هوا به
 شود). ها خارج مي سالن و از خروجي

ها در  ها دو طبقه است و هواكش در اين روش سالنهاي دو طبقه:  سالن تهويه در
ها در طبقه باال است. مزيت اين روش  شود و ورودي طبقه پايين ساختمان نصب مي

شده از كود، حاوي آمونياك و ساير گازهاي آالينده متصاعد آن است كه چون هواي
 گيرد. ميـها قرارن مرغ شود و در معرض ها خارج مي است مستقيماً توسط هواكش
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  هاي مرغداري تهويه طولي در سالن -5شكل 
  

صورت  آنها بهسالن  هيتهو ستميكه س يگذشته مرغداران يها سال دركشور ما  در
و  يعرض يها پنجره مسدودكردن داشتند اقدام به يعرض هيباز بود و تهوسيستم 

و عدم محاسبات  دقتي دليل كم به ها كردند كه هواكش نيو همچن آنها محل رييتغ
ها در آب و هواي  است فن بهتـر شد. بيشتـر ها سالن نيدر ا هيالزم مشكالت تهو

هرچه باالتر نصب  سـرد ي از سطح زمين و در آب و هوايكمتـرگرم در ارتفاع 
كنند و بعد كه  مينشوند. بعضي از مرغداران در زمان ساخت به اين مسئله توجه 

  ).6شكل ( دهند ها را تغيير مي شوند محل نصب فن ميدچار مشكل 
  

  
  

  ها بعد از ساخت مرغداري ها و پنجره تغيير محل نصب فن -6شكل 
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 ها و واحدهاي پرورش رعايت فاصله مجاز سالن

هاي مجاز با  است فاصله ضـروريها و واحدهاي پروش طيور  در ساخت سالن
ره ها و غي ها، جاده مانند ساير واحدهاي پرورشي، كشتارگاه عوامل مختلف آلودگي 

) 1شود. در اين مورد استانداردهايي وجود دارد كه در (جدول  در نظر گرفته
  است. از آنها آورده شده تعدادي

  هاي پرورش جهت باد در طراحي سالن
تواند آلودگي را به  يار مهم است زيرا باد ميها جهت باد بس در طراحي سالن
خصوص اگر در مسير خود از منابع آلودگي ساير مزارع پرورش  سالن وارد كند. به

  طيور عبور كند. 
همين خاطر براي انتقال پيدا نكردن اجرام ميكروبي و ويروسي به سالن  به

ها  احي سالناست چيدمان طر بهتـر شوند ها خارج مي مجاور كه احياناً از فن
) به سمت كمتـرتر (سن  هاي حساس طوري باشد كه جهت باد از سمت پرنده

ناقل بعضي  احتماالً بيشتـر هاي با سن باشد. چون پرنده بيشتـر هايي با سن پرنده
دهند ولي  ميـي نشان نعالئـمدليل مقاومت باال  ها هستند ولي به از بيماري

  .شوند درگير بيماري مي و زود ها اين مقاومت را ندارند جوجه

  هاي پرورش طيور انواع سالن
ها قسمتي از تهويه و تأمين نور متكي بر محيط  در اين سالن هاي باز: سالن

  است. دو نوع سالن باز وجود دارد.
درصد ديوار جانبي باز است. اين  30هاي با ديوار جانبي باز كه  الف) سالن

شود.  در آب و هواي معتدل مثل شمال كشور ديده مي بيشتـر سبك سالن
ر از زير سقف باز ـمت سانتي 30و خروج رطوبت از سالن،  بهتـر براي تهويه

  شود. است و در صورت لزوم توسط پرده و برزنت پوشيده مي
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طرف سالن پنجره ايجاد  طرف و يا دو  دار كه در يك هاي پنجره ب) سالن

تا چند سال پيش در ايران رواج داشت ولي  شود. اين نوع سبك سالن مي
هاي گرمايش، برودتي و نور و باال رفتن  در سيستمكنتـرل دليل عدم  به

  گيرد. مورد استفاده قرارمي كمتـر حاضـر درحالهاي انرژي  قيمت حامل
صورت  ها تهويه و روشنايي به هاي بسته (بدون پنجره): در اين سالن سالن

ها  براي جلوگيري از ورود نور خورشيد در جلوي هواكششود.  مصنوعي تأمين مي
ر و عرض آنها ـمت 60تا  45ها معموالً  شود. طول اين سالن از نورگير استفاده مي

خوري و تهويه  دليل اشكاالتي كه در سيستم دان ر است. بهـمت 12-16معموالً 
  ها محدوديت دارد. شود؛ افزايش طول در اين سالن ها ايجاد مي سالن

  
  هاي مرغداري از نظر شكل سقف تيپ ساختمان

  ربي (قوسي)ـطاق ض - 1
گيرد. ارتفاع سقف  در مناطق گرمسير مورد استفاده قرارمي بيشتـر ها اين سالن

رسد، از نظر هزينه اوليه چون  ر ميـمت 20/3تا  80/2معموالً در قسمت تيزي به 
از ساير  كمتـرشود احتماالً هزينه اوليه  ميـدر ساخت سقف از آهن استفاده ن

هاي با  ر است و معموالً سالنـسه مت حداكثـرها  ها خواهدشد. عرض قوس تيپ
شوند. مصالح مورد استفاده گچ و آجر است  تهويه عرضي بدين شكل ساخته مي

جاي  شود، گاهي به كه براي پوشش از ايزوگام، آسفالت و يا كاهگل استفاده مي
  شود. قالب بتني مسلح نيز استفاده ميآجر از 

  ربيـهاي طاق ض مزاياي ساختمان
ي در اين سبك ساختمان زياد پنجره و هواكش نقطه كور هوايدليل تعداد  الف) به

  .شود ديده مي كمتـر
  ب) نياز به محاسبات و طراحي مهندسي ندارد.
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دهد  مي قرار ها تري در اختيار مرغ مناسبخوب هواي  يهواي و  آب شـرايطج) در 
  ).7(شكل 

  

  
  

 ربيـاي از سالن به سبك طاق ض مونهـن -7شكل

  

  ربيـض هاي طاق معايب سقف
  موارد قابليت تبديل سيستم تهويه عرضي به طولي در آن وجود ندارد. بيشتـر الف) در

  كردن هواي ورودي در اين سيستم دشوار است. كردن و گرم ب) خنك
  كند. رف ميـستون، آهن زيادي مص دليل نياز به تعداد زياد ج) به
  ي برخوردار است.كمتـردليل سنگيني سقف از استحكام  د) به

  برد. ) احداث آن زمان زيادي ميـه
  ).8رف سوخت در اين سبك باال است (شكل ـ) مصو
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 ربيـاي از سالن به سبك طاق ض مونهـن -8شكل 

  سقف خرپا - 2
كنند و  آهني، اسكلت فلزي تهيه مي ها را معموالً از نبشي يا قوطي اين سالن

طرفه يا دوطرفه است.  دار يك گذارند. سقف در اين روش شيب روي ديوارها مي
  شود. جهت پوشش آن از ايرانيت سيماني و يا فلزي با ورق گالوانيزه استفاده مي

شود. اين نوع  مي ، جوش داده80در  40 و يا قوطي Zبر روي خرپاها از آهن 
  ناطق قابل اجرا است.سقف در اكثر م

  هاي خرپا مزاياي سقف
  .الف) در اكثر نقاط قابل اجرا است

  .تبديل به هر دو سيستم تهويه طولي وعرضي را دارد يتب) قابل
  ).9د (شكل تواند ساخته شو در محل مي ج)
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  اي از سالن به سبك خرپا نمونه -9شكل 

 هاي خرپا معايب سقف

ها در ساخت سقف محاسبات دقيقي صورت  هزينهدليل كاهش  الف) گاهي به
بادهاي شديد  هاي سنگين و گيرد و به همين دليل در اثر بارش برف ميـن

  (البته در صورت انجام محاسبات الزم اين مورد منتفي است). شود خراب مي
آالت و صفحات زياد در آن از حركت آسان هوا در طول سالن  ب) استفاده آهن
  كند. جلوگيري مي

هاي  هاي زياد و عدم استفاده از پليت يا صفحه دليل نقطه جوش عضي مواقع بهب
آهني در ساخت اسكلت سقف، در نقاطي كه دو قطعه آهني به هم متصل 

شود در ساخت  ي برخوردار است. بنابراين توصيه ميكمتـرشوند از استحكام  مي
  ).10هاي الزم رعايت شود (شكل  اين تيپ سقف استاندارد
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  اي از سالن به سبك خرپا نمونه -10شكل 

  سقف سوله - 3
طرف شيب دارد. در  طرف و يا دو  ساخته است و از يك ها پيش معموالً سوله

هاي مختلف استفاده  جاي جوش از پيچ و مهره جهت اتصال قسمت سوله به
ها بر روي آن  ها فونداسيون مخصوصي الزم است كه بولت شود. در زير پايه مي

گيرند. جهت پوشش آن معموالً از ايرانيت سيماني و يا ورق گالوانيزه  قرارمي
شوند. معموالً هزينه اوليه  پيچ مي Zهاي  نشود كه بر روي آه دار استفاده مي موج

  .گر استهاي دي از روش بيشتـر اين تيپ
  

 هاي سوله مزاياي سقف

  ها است. ترين سبك ساختمان در مرغداري مناسب الف) تقريباً
 ويه طولي و عرضي در آن ممكن است.ب) امكان اجراي هر دو سيستم ته
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  ي دارند.بهتـر يياكاركننده در آن  كننده و خنك هاي گرم ج) سيستم
  شود. د) زود نصب مي

  هاي سالن نيست. اي قطور در كنارهه ) نياز به ديوارـه
  در وسط سالن ستون نياز ندارد. )و
  ).11هاي مختلف قابل انجام است (شكل  ) در عرضز
  

  
  

 اي از سالن به سبك سوله مونهـن -11شكل 
  

 ها معايب و محدوديت

هاي  شـركتالف) نياز به محاسبات دقيق جهت ساخت دارد و حتماً بايد از افراد و 
ها در منطقه ساخت مرغداري  شـركتسازنده خاص استفاده شود و شايد اين 

  موجود نباشند.
  مناطق بايد از محل ديگري خريداري شود. بيشتـر ب) در



 گوشتي متناسب با ... اصول طراحي سالن مرغداري پرورش مرغ 26

 
  دارد.تر از تيپ خرپا  ج) نياز به طراحي دقيق فونداسيون و قوي

  دار و مرتفع قابليت نصب ندارد. د) در مناطق شيب
  گيرد. مي ره صورت) نصب آن فقط توسط افراد خبه
  

 هاي سالن پرورش هواكش 

  شعاعي و محوري هستند. صورت فاز و به  تكسه فاز يا  ها معموالً هواكش - 1
   در مرغداري استفاده شود. سه فازهاي  بسيار مناسب است كه از هواكش - 2
 دور در دقيقه 1400تا  700رعتـداراي سهاي كوچك بدون تسمه  هواكش - 3

  ستند.هدور در دقيقه  400تا  300رعتـسفولي داراي  تسمه و هاي با هواكش
تغيير  فوليكردن  يا كوچك و بزرگ و وسيله رئوستا به ها معموالً دور هواكش - 4

  ).12(شكل كند  مي
باشد هواي  كمتـرو فاصله آنها از هم  بيشتـر ها هرچه تعداد هواكش - 5

  .دهد ها قرارمي تري در اختيار مرغ يكنواخت
  

  
  

  ها براساس نياز پرنده خروجي هواكشكنتـرل  -12شكل 
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ها در آخر دوره پرورش، ظرفيت سالن،  وزن مرغ حداكثـرالزم است براساس 
طور  ها محاسبه شود. به درجه حرارت، درصد رطوبت، و قدرت هواكش حداكثـر

كيلوگرمي در آخر  5/2هاي سه كيلوگرمي نسبت به  گذاري توليد مرغ مثال هدف
دليل  رطوبت بهدرصد  بودنباالدوره، باالبودن ميانگين دما در تابستان 

هايي كه در  تواند به تعداد يا قدرت فن هاي برودتي، مي سيستم نداشتـن كارايي
  شود اضافه كند. سالن نصب مي

 ها محل نصب هواكش

است. چون  بهتـر باالتر باشدها  هرچه محل نصب هواكش گرمسيردر مناطق  - 1
توانند آن  ها مي شود و هواكش دليل سبكي در زير سقف جمع مي هواي گرم به

نند. ولي به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در صورت را از سالن خارج ك
ر ـجريان هوا از باالي س گذشتـندليل  نصب هواكش در ارتفاع خيلي باال به

شد و از منطقه ساكن هوايي ايجاد خواهدها و عدم تأمين اكسيژن موردني جوجه
  ).13شود (شكل  باعث تجمع گازهاي آالينده در اين منطقه مي

  

  
  

  ها در صورت نصب هواكش ها ايجاد منطقه ساكن هوايي در سطح جوجه -13شكل 
  در ارتفاع خيلي باال
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است ولي  بهتـر باشد كمتـرها  سير هر چه ارتفاع نصب هواكشسـرد مناطق در - 2

باعث كوران ت صور اينغير  در .باشدر ـمت سانتي 70 از كمتـراندازه  ننبايد اي
ها دچار آسيب شود  هواكشموتور  شستشوممكن است در زمان و  شود مي

  ).14(شكل 
  

  
  

  سـرد هاي مرغداري با اقليم سالن نحوه گردش مناسب هوا در -14شكل 
  

است  در پشت هواكش نصب شده (كانالي كه داركها بايد از  در پشت هواكش - 3
و از ورود نور آفتاب به داخل سالن جلوگيري و اجرام خروجي از سالن را به 

  .شود  استفادهكند)  حوضچه ضدعفوني هدايت مي
بادهاي  رو به وزشها بايد در قسمتي از سالن باشد كه  محل نصب هواكش - 4

هاي تك فاز به  توانند از عملكرد هواكش شديد نباشد. چرا كه بادهاي شديد مي
  بكاهد. يك سومهاي سه فاز به ميزان  از عملكرد هواكش و نصفان ميز

براي مواقعي كه هواكش دمپر يا پرك ها از  بايد در پشت هواكش حتماً - 5
  استفاده كرد. هواكشخاموش است براي جلوگيري از حركت برعكس 
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  ها درخصوص عايق كاري ساختمان مرغداري پيشنهاد 

براي ساخت مرغداري ابتدا الزم است ضريب انتقال حرارتي الزم براي ديوارها 
دهد در اقليم مختلف  نشان مي زيرو سقف و اقليم منطقه مشخص شود. جدول 

  ).2انتقال حرارتي الزم است (جدول ضـرايببراي ساخت مرغداري چه 
  

  مرغداري در اقليم مختلف) الزم براي ديوار و سقف R( مقدار مقاومت حرارتي -2 جدول
  

  Rارزش   نوع آب و هوا

  سقف  واريد  اقليم

  4  2  گرم

  8  2/5  معتدل

  13  9  سرد
  
  
  پنل دي ديوارهاي عايق سه اليه يا تري 

گير  اين نوع تيپ ساختمان چندسالي است كه در بخش مسكوني همه
  شود.  استفاده مي سـرد در اقليم بيشتـر است و شده

است كه شامل دو اليه شبكه فلزي از مفتول  اليه تشكيل شدهديوارها از سه 
مره سه در طرفين و يك اليه يونوليت يا پلي استايرن در وسط است. قطر اين ـن

ديوار با قطر عايق وسطي بسته به نياز عايق و مقاومت حرارتي الزم كم يا زياد 
  ).15شود (شكل  مي
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  ديوار تري دي پنل -15شكل 
  

گرد  هاي نبشي و ميل كردن آن توسط بادبند پنل و محكم دي نصب تريپس از 
صورت دستي و  شود. اين كار هم به از داخل و خارج بر روي آن سيمان پاشيده مي

  شود. توسط كارگر و يا توسط دستگاه انجام مي
  

  مزاياي اين تيپ ديوار
كه منجر به شده از پانل در مقايسه با ديگر مصالح  ديوارهاي ساخته سبك - 1

  .شود مي نداسيون و سازهوسبكي ف
  ها در طبقات ساختمان رعت حمل و نقل و سهولت باالكشيدن پانلـس - 2
  عايق در برابر حرارت، برودت و رطوبت و صدا - 3
عايق  هاي بتني طرفين پانل علت وجود قشر سوزي به مقاوم در برابر آتش - 4

كه پس از كندسوز است از نوع  رود كار مي به ها استايرن كه در توليد پانل پلي
ديوار پانل در  ر،ـمت پنج سانتيطرفين پانل با ضخامت  كاري سيمان نصب و

  بود. مقاوم خواهدسوزي  آتش برابر
  به علت ضخامت ناچيز ديوارهاي پانل بيشتـر به فضاي مفيد يابي دست - 5



 31 گوشتي متناسب با ... اصول طراحي سالن مرغداري پرورش مرغ

 

 دليل بهدر هزينه تهويه متبوع ساختمان در تابستان و زمستان  جويي رفهـص - 6
و  كمتـررف انرژي ـدر نتيجه ص و جلوگيري از تبادل حرارت و يا برودت

  شود. رمايه ميـستر  ريعـس باعث برگشت ،اجرا بيشتـر رعتـس
  

  ساندويچ پانل
ورق فلزي شود. معموالً از دو اليه  اين نوع سازه براي ديوار و سقف استفاده مي

 هاي قبل براي ايجاد شود. در سال اورتان تشكيل مي در طرفين عايق پلي
شد. ولي چندسالي است كه  هاي حمل گوشت استفاده مي ها و كانتينر سـردخانه

 هاي مورد استفاده شود. در بين سازه براي ساخت مرغداري هم استفاده مي
  ).16دارا است (شكل قيمت را ين بيشتـر عايق حرارتي و همچنينين بيشتـر

  

  
  

  ساندويچ پانل -16شكل
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  سي ال بلوك سي
 مان،يس بيبلوك متخلخل است كه از ترك ينوع) clc(هوادار  يبلوك بتن

 شـرايطدر  پس از نگهداريمختلف  يها هوا با اندازه يها و حباب زدانهيري  ماسه
  .ديآ ميدست  به ژهيو

 يترين مصالح ساختمان يترين و اصل رفهـن سبك، باصـكه بت توان گفت مي امروزه
 ميمستقطور  ن سبك بهـبت كه دهد نشان ميشده  موفق ثبت اتيتجرب نكياست و ا

 يرف انرژـدر مص جويي رفهـصبا  ميمستقريغ طور به ن) وـنوع بت ي اينسبكدليل  به(
  مؤثر است. ها در كيفيت ساختمانرما و گرما) ـدر مقابل س دليل عايق بودن به(

 بيشتـر است. در چندسالي است اين سازه بسيار مورد توجه قرارگرفته
است. قيمت بسيار مناسب، سبكي،  هاي مسكوني از اين بلوك استفاده شده مجتمع

  ).17هاي متفاوت، عايق مناسب حرارتي از مزاياي اين بلوك است (شكل  قطر
  

     
  

  بلوك سي ال سي -17شكل 
  
  نور و روشنايي سالن پرورش 

اي باشد كه عالوه بر تأمين نياز  گونه طراحي سيستم روشنايي سالن بايد به
صورت اتوماتيك در ساعات  باشد كه به از نظر نور، قابليت آن را داشته پرنده،

ها بايد توسط  مشخصي روشن و يا خاموش شود. همچنين شدت نور هم در المپ
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هاي مرغداري بايد  در سالندستگاه ديمر قابل كاهش و يا افزايش باشد. شدت نور 
  ).20و  19، 18هاي  شود (شكلكنتـرل  1رـتوسط دستگاه لوكس مت

  

  
  

  تايمر -18شكل 
  

  
  

  ديمر -19شكل 

                                                 
توجه به  دهد. با متر دستگاهي است كه شدت نور سالن را براساس دو واحد لوكس يا فوت كندل نشان مي متر يا اليت لوكس -1

مختلف هاي مادر و تخمگذار در سنين  شدت نور اين دستگاه در صنعت مرغداري، كاربرد زيادي دارد. در مرغكنتـرل نياز 
 هاي نور متفاوت بايد در سالن اعمال شود. شدت
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  هاي مرغداري شدت نور در سالنكنتـرل ر براي ـلوكس مت -20شكل
  
  كننده سالن پرورش سيستم گرم 

عملكرد خود را براي توليد گوشت نشان ين بيشتـر كه بتوانند طيور براي اين
  آنان براساس سن پرورش تأمين شود.دهند نياز به اين دارند كه دماي مورد نياز 

كننده سوخت و انرژي در بخش  رفـترين مص صنعت طيور كشور بزرگ
كند. پرورش  رف ميـر سوخت مصـكشاورزي است و ساالنه حدود سه ميليارد ليت

اي  دومين صنعت بزرگ كشور بعد از نفت، از جايگاه ويژهعنوان  طيور در ايران به
 واحد مرغداري بزرگ و كوچك در 7000بيش از  حاضـر درحالبرخوردار است و 

از گازوئيل اكثـراً  رغم گازرساني به تعدادي از آنها، اند و علي ايران پراكنده سـراسـر
ترين  بكنند. مناس عنوان سوخت اصلي خود جهت گرمايش استفاده مي به

رهاي هواي گرم يا ـهاي مرغداري هيت هاي توليد حرارت در سالن سيستم
رف سوخت ـكه مص رها هستند كه عالوه بر اينـهيت هاي كابينتي و جت رـهيت

  ).3كنند (جدول  هواي سالن را آلوده مي كمتـري دارند، كمتـر
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  گرمايشي مختلفهاي  مقايسه ميزان گازهاي آالينده در سالن با دستگاه -3جدول 

  (قسمت در ميليون)
  

 ميانگين غلظت گاز دي اكسيد كربن
  (قسمت در ميليون)

  ميانگين غلظت گاز مونواكسيد كربن 
  ( قسمت در ميليون)

ر هوايـسالن مجهز به هيت
ر هوايـسالن مجهز به هيترـهيت سالن مجهز به جت  گرم

 رـسالن مجهز به جت هيت  گرم

در ابتداي روشن شدن رـابتداي روشن شدن هيت در  580حداقل   550حداقل 
  رـهيت

  )3( 3/1 815ميانگين 732ميانگين 

پس از يك ساعت كاركرد  1100حداكثـر  900حداكثـر
  هيتـر

پس از يك ساعت كاركرد 
  هيتـر

   )1( )2(  
  
  خالصه مطالب 

ين بيشتـر مام پتانسيل ژنتيكي طيور در توليد استفاده شود وـكه از ت براي اين
 شـرايطشود.  باشد بايد محيط مناسبي براي پرورش پرنده فراهم بازدهي را داشته

ماماً براي توليد استفاده ـها انرژي خوراك را ت محيطي بايد طوري باشد كه جوجه
كردن خود. در انتخاب محل مرغداري در  كردن و يا گرم كنند نه براي خنك

 پس از انتخاب محل، نقشه سايت پالنگيرد.  ها بايد دقت الزم صورت ايت فاصلهرع
هاي پرورش جهت  گيرد و چيدمان سالن مي ها صورت مرغداري يا همان جايابي

شود. در  بيني مي هاي موجود در يك واحد مرغداري پيش آنها و ساير ساختمان
هاي سبك و عايق استفاده شود. در  است از مصالح و سازه بهتـر ها ساخت سالن

حرارتي هاي  گيرد. سيستم ها به اقليم منطقه توجه خاص صورت طراحي ابعاد سالن
شوند.  وري باال انتخاب رف كم و بهرهـهاي با مص و برودتي مورد استفاده از سيستم

هاي روشنايي مناسب، ديمر و تايمر مجهز باشد. در آب  سالن مرغداري به سيستم
(اينلت) و سيستم هاي زمستانه  سالن مرغداري حتماً واجد پنجره سـرد و هواي

مام مراحل طراحي، ساخت و تجهيز ـتهويه زمستانه (تهويه حداقلي) باشد. در ت
  ين كارايي مدنظر باشد.بهتـر شده با مامـقيمت تكمتـرين  يك واحد مرغداري
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