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هاهاي گرمایشی در مرغداريسیستم

ي اول بعد از تفریخ ها به خصوص در دو هفتهمین گرما براي جوجهأواره دغدغه ت، همگیري صنعت مرغداريزمان شکلاز 
آید و از نظر اقتصاديها بري گرم کردن جوجهبه خوبی از عهدهبایدمناسب یایشیک سیستم گرم.از تخم وجود داشته است

نظراز;باشدتوان کافی داشته براي تامین حرارت مورد نیاز باید،خوبیک سیستم گرمایشی در مجموع . به صرفه باشدنیز
هاي ایمنی استانداردوآن ساده باشدسرویسورسیدگیکنترل،;باشدصرفهبهمقرونمصرفیانرژيمنبعواولیههايهزینه

.اشدها داشته بکارکنان و جوجهبرايراالزم

هاي هاي گرمایشی مرکزي و یا استفاده از سیستماز طریق سیستمبه دو روش،غداريگرماي مورد نیاز یک سالن مر
سالن کردن تمامی فضايعمدتاً براي گرم، شی مرکزيهاي گرمایسیستم. شودتأمین میگرمایشی موضعی یا غیرمرکزي 

ي دورهحتی در روزهاي ابتدایی،در مناطقی که دماي هوا معتدل و یا گرم استها توان از آنروند و میبه کار میمرغداري 
عموماً استفاده از این روش در مناطقی که سردسیر هستند . استفاده نمودهامین حرارت مورد نیاز جوجهأبراي تپرورش،

از . ي گرمایشی موضعی استهایستمروش دیگر استفاده از س. شودمیمقرون به صرفه نیست و به نوعی اتالف انرژي محسوب 
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ي هااز سیستم. شودمیبراي تأمین دماي مورد نیازشان استفاده هاي اول دوران پرورش جوجهاین روش عمدتاً در دو هفته
.زمان و تلفیقی استفاده نمودتوان به طور همگرمایش مرکزي و موضعی می

هاي گرمایشیانواع سیستم
سیستم گرمایش موضعی

شاملور کلی طمادر مصنوعی به اجزاي . )1تصویر (باشدمیبا سوخت فسیلیها مادر مصنوعیترین آنمعروف
صورت آویز از هاي مصنوعی یا به مادر. باشدمیتولید حرارت از سوخت و قالب آویز یا چهارچوب منبعچترمادرمصنوعی، 

در نزدیکی کف ،هاي آب داغلولهدر انواع روي بستر قرار گرفته و یا ارپایه برگیرند و یا در روي یک چهسقف در سالن جاي می
و UVمادرهاي گاز سوز، برقی، گازوئیل سوز، با المپ مصرفی به انواعمصنوعی بر اساس نوع سوخت هاي مادر. بستر قرار دارند

یک يچتر مادر مصنوعی به منزله.دشوني محتوي آب گرم در نزدیکی کف سالن تقسیم میهامادر مصنوعی با استفاده از لوله
در حقیقت چتر مادر مصنوعی کار . کندنماید و گرماي تولیدي را به سمت جوجه و بستر هدایت میصفحه تابشی عمل می

.متمرکز کردن حرارت به روي جوجه را برعهده دارد

داري، میزان ایمنی و سالمت، نوع نگههاي سوخت مصرفی رایج در منطقه، هزینهانتخاب یک مادر مصنوعی مناسب بر اساس 
انواع مختلف مادر مصنوعی و آشنایی مرغدار با ، ضریب عایق حرارتی مصالح به کار رفته در ساخت سالنتهویه،سالن مرغداري

. پذیردصورت می

دماي.اول کاربرد داردي ها در دو هفتهبوقلمونجوجهوگذارتخمهايپولتگوشتی،هايمادر مصنوعی جهت پرورش جوجه
هاجوجهسنافزایشبا. گراد باشدي سانتیدرجه24-26دماي کل سالن بایدو تحت این شرایط30-32مصنوعیمادرزیر

در .کردتوجههاجوجهوضعیتبهبایددماسنجازبیشمصنوعیمادردمايتنظیمدر.یابدمیکاهشمصنوعیمادرزیردماي
دماي مادر مصنوعی را کاهش داد و در باید ، ها از مرکز مادر مصنوعی به سمت حصار اطرافجوجهصورت فاصله گرفتن 

ها در زیر مادر مصنوعی تجمع کرده باشند نشان از دماي ناکافی زیر مادر مصنوعی است و تحت این شرایط که جوجهصورتی
ورودازقبلساعت24.اید توزیع یکنواختی داشته باشندها در زیر مادر مصنوعی بدر مجموع جوجه. باید دما را افزایش داد

جوجهسطحدربایدي مادر مصنوعی را همیشه دما.رساندنیازمورددمايبهرامصنوعیمادروسالندمايبایدهاجوجه
متفاوتی يهااندازهمصنوعی بر حسب ظرفیت دستگاه دارايمادرچتر. مصنوعی متفاوت استهايمادرظرفیت.نمودکنترل

براي.کنندقطعه جوجه را حمایت می500حدود، استانداردمصنوعیمادرهاي. متر است1- 5/1معموالچترقطر.باشدمی
90- 80فاصلهاین حصار در. گرددمصنوعی نصب میمادراطرافنگیرند حصاري درفاصلهمصنوعیمادرازهاجوجهاینکه

گازسوز، مادر مصنوعی1تصویر
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همحصاريمحوطهها،جوجهشدنبزرگبا.استشدهذکرمتردوتامنابعبرخیدرومصنوعیمادريلبهازسانتیمتري
.باشدمیسانتیمتر50- 60عموماًهاحصاراینارتفاع.شودمیتربزرگ

گرمایش کل سالنسیستم 

.شودمیخالیفضايصرف گرم نمودنبیشتريسوختواستبرهزینهکاراین.شودمیگرمسالنتمامروشایندر
به داخل سالن هواکش دمنده وکاناليبوسیلهبهشوند و یا هواي گرممینصبسالنداخلدرگرمایشی معمواليهاسیستم

.رسدمی

که گرما را هااز جمله این سیستم. گرددطریق گاز، گازوئیل، مازوت، نفت و برق تأمین میازگرمازاوسایلایننیازموردانرژي
. اي و کابینتی، هیترهاي موشکی و هیترهاي تابشی نام بردتوان به چهارشاخ، هیتر کورهکنند میم میدر کل سالن فراه

چهارشاخکننده گرم
،اندوئیلی قدیمی که به چهارشاخ معروفهاي سنتی و نیمه سنتی از مادرهاي مصنوعی گازي یا گازدر مرغداريماندر کشور

.گیردچهارپایه بر روي کف سالن قرار میها در واقع منبع حرارتی است که توسط صلی آنساختار ا.)2تصویر(شوداستفاده می
ستم گرمایش مرکزي نیز استفاده هاي مصنوعی براي گرمایش کل سالن و یا به عبارتی به عنوان سینه مادربعضا از این گو

احتمال ایجاد به توان مین سیستم گرمایشی معایب ایاز. که البته توزیع گرماي خوبی در کل سالن نخواهند داشتشود می
س ابتالي گله به عوارض ناشی از استفاده از اکسیژن سالن براي سوخت و باالبردن شان، سوزي در سالنجرقه و آتش

عدم ، عدم امکان کنترل اتوماتیک دما در سالن و نیاز به صرف وقت و رسیدگی مداوم از سوي مرغدار یا کارگر، پوکسیهی
ي کارا نبودن در سیستم تهویه، تبدیل سوخت به حرارت و اتالف انرژي بسیار زیادپائین بازده ، کنواخت گرما در سالن توزیع ی

ي دودکش براي بیهدر صورت عدم تعو رها شدن گازهاي سمی حاصل از سوخت در سالن تونلی و خاموش شدن مکرر
. دستگاه، اشاره نمود

و در دسترس بودن منبع انرژي مورد کمداري ي نگه، هزینهي اولیهبودن هزینه، پائینمزایاي استفاده از این سیستماز 
تر شده و ، استفاده از این سیستم کمدار با معایب استفاده از چهارشاخبیشتر قشر مرغهر چه امروزه با آشنایی . استفاده است
.کننداستفاده مین تر ایمهاي با کارایی باال وسیستماز مرغداران اکثردر حال حاضر
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ايکورههیتر
.اندتشکیل شدهبرقترموستات و تابلويپرقدرت،فنموازي، هايلولهازايفلزي، شبکهاي از مشعل، دیگهاي کورههیتر

گرم شده این هوايپرقدرتفنیکفشارباونمودهگرمراوروديهواي،این دستگاهگازوئیلیاگازحرارت ناشی از سوختن
این دستگاه .دهدمیانتقالسالنمختلفنقاطبهراحرارتسالندرچرخشعملباگرمهواي. شودمیهدایتسالنداخلبه

احتراق در ازحاصلگازلذاجداست،گرمهوايهايلولهازاحتراقيمحفظه. هاي تهویه تونلی کاربرد زیادي دارددر سیستم
ها در پیش سالن و یا بیرون از ي احتراق این دستگاهکابینت و محفظهبه طور معمول.شودمینلنساواردي این وسایلکوره

ها در ته کابینت را در برخی از مرغداريالب. شودژن سالن براي اشتعال استفاده نمیشود و بنابراین از اکسییسالن قرار داده م
برخی از این .کننداستفاده مینوع هیتري کشور از اینهایشتر مرغداريب. شوددهند که این کار توصیه نمیخود سالن قرار می

- ساعت میدرکیلوکالريهزار700تا بیش از50دارندکه بهمختلفگرمادهیو قدرتدارندهاي دوگانه سوز مشعلهیترها 

.)3تصویر (رسد

هیتر موشکی
. گردداستفاده میهااي گرماساز هستند که از آنها در سالن مرغداريههیترهاي موشکی یا جت مسترها انواع دیگري از دستگاه

مختلف در بازار موجود توانقدرت وباوگردنداست که معموال از سقف آویزان میاستوانهشکلها بهساختار آن
ها ز جمله مزایاي آنا. ها موجود استآنسوزگازوئیلگازسوز وسوز،مصرف سوخت انواع نفتنوعاز نظر.)4تصویر(باشندمی

پرتاب هوا در این قدرت . اتوماتیک دستگاه بدون نیاز به کارگر استشدنخاموشوروشنبرايحرارتیهايسنسوردارا بودن
متر در 50تا40راگرمگردد و هوايبه خوبی تأمین می) سانتریفیوژيیاآکسیالفن(هاي برقی ي هوادهسیستم به وسیله

از انواع اگزوز شوند که اکیدأ استفادهاگزوز عرضه میفاقدودارنوع اگزوزهیترهاي موشکی در دو. کنندمیپرتابطول سالن
ضمنأ . دندهگزوز به بیرون از سالن انتقال میي ازیرا گازهاي سمی حاصل از سوخت را از طریق لوله. شوددار آن توصیه می

درگذشته . اي براي تأمین اکسیژن مورد نیاز براي اشتعال از بیرون مرغداري باشدداراي لولهدبایباید توجه نمود این دستگاه 
ي داخل باط با کمبود اکسیژن هوا، بعضاً مشکل آسیت و مشکالت دیگر در ارتي مجزا در نظر گرفته نشده بودکه این لوله

ر بازار موجود است این سیستم نیز دازدارباكقابل حمل یا پرتابلهايمدلبرخی . نمودبروز میسالن و هایپوکسی پرندگان

، یک چهارشاخ سنتی در سالن مرغداري2تصویر

، یک هیتر کابینتی با مشعل3تصویر
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به ،ماندتر از سایر نقاط سالن میلن و نقاط کوري که دمایشان پائیني انتهایی ساهاتوان براي گرم نمودن قسمتکه از آنها می
.طور موضعی استفاده نمود

گرمایش از کفسیستم
استفاده از این . )5تصویر (ها براي مصارف انسانی طراحی گردیدختمانبراي گرم نمودن منازل و ساها در ابتدااین سیستم

هاو ریههار گرماي بدن خود را از طریق کلیهطیور به خصوص در سنین پائین بیشت. سیستم در صنعت طیور جاي بحث دارد
ال خود انتقيهابه پشت جوجهطبیعت نیز مرغ مادر گرماي بدنش را در. کنندد با محیط تبادل مینبدن قرار دارکه در پشت

هاي جوان کاري چندان منطقی نباشد ضمن اینکه در صورت دهد وشاید به همین دلیل تأمین گرما از کف براي جوجهمی
کالت مربوط به کف گرماي زیاد از کف مشکالت ناشی از تبخیر زیاد از بستر نظیر بستر خشک، رطوبت زیاد هواي سالن و مش

باشد و در صورت بروز مشکل در داري این سیستم زیاد میهي ساخت و نگاز طرفی هزینه. ند بروز پیدا کندتواپاي پرندگان می
.مشکالت نشت یابی و غیره را در برخواهد داشت،حین پرورش

هاي تابشیسیستم
تابشیهايسیستم.تابانندیمپرندهبدنبهمستقیمراگرماگرم،هوايکردنجاجابهکردن وگرمجايها بهاین سیستم

ها و مراکز خرید در مناطق سردسیر ها، پایانههاي مرغداري در ورزشگاهاند و عالوه بر سالنشدهابداعاخیرهايدههدرايلوله

، هیترموشکی،آویزان از سقف4تصویر

بعداًه، مربوط به سیستم گرمایش از کف ک5تصویر
و یا سیمان توسط قطعات از پیش ساخته شده

.شوندمیپوشیده خصوصم
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برند داراي هت سوخت گاز در داخل خود بهره میها به دلیل اینکه از یک مدار بسته جاین سیستم. )6تصویر(کاربرد دارند
.مزایاي بسیاري هستند

کند و سبب داغ شدن سرتاسري یک لوله با آلیاژ مخصوص حرکت میحرارت ناشی از سوخت گاز در داخلدر این گرماسازها
و توسط ها به کار رفته تولیدهاي این دستگاهي فلزخاصی که در ساخت لولهقرمز به وسیلهمادونياشعه.گرددلوله می

حرارت بسیار سالم است و سیستماین .شودمیتاباندهکفبهشودها تعبیه میلولهاي که در بااليي انعکاس دهندهصفحه
این سیستم هم اکنون در اکثر کشورهاي پیشرفته و . خواهد داشتهابهترین توزیع و پخش گرما را از باال به پشت جوجه

مورد اقبال قرار گرفته و در سطح وسیعی جایگزین ري هاي مرغداکانادا و روسیه جهت گرمایش سالننظیرسردسیر دنیا 
ها در مقایسه با منابع که استفاده از این سیستماستان دادهمقاالت علمی نش. شده استپیشیني گرماساز هاسیستم

ن وه بر این، استفاده از ایعال.گرددایش سرعت رشد در ماکیان گوشتی میی دیگر سبب کاهش ضریب تبدیل و افزشگرمای
.شوندمیزیادبسیارمیزانبههاجویی در هزینهصرفهسببکمترانرژيها به جهت صرفسیستم

:منابع

ي آموزش عالی ، انتشارات موسسه1390ابزارها و ماشین آالت پرورش طیور، ویرایش دوم، . زرقی حیدر، گلیان ابوالقاسم،) 1
.122الی 109علمی کاربردي جهادکشاورزي، ص 

.91الی 83، نشر آییژ، ص 1389، اصول طراحی و احداث ساختمان مرغداري، .ح. ریاسی احمد، فتحی م) 2

3) http://www.iran-mashin.com/category.php?cat=2 , ...گرم،هوايکورههیتر،یونیتهیتر،انواع ,

اهوازچمرانشهیدپرندگان،دانشگاههايبیماريوبهداشتاستادمیاحی،منصور
شهیدچمران اهوازپرندگان،دانشگاههايبیماريوبهداشتتخصصیدکترايدستیاردهکردي،زمانیپژمان

شهیدچمران اهوازندگان،دانشگاهپرهايبیماريوبهداشتتخصصیدکتراي دستیارپورآذر،قلیمصطفی

اي، سیستم گرمایش تابشی لوله6تصویر


