
 تخمگذار مرغ پرورش های سالن درباره کاربردی اطالعات

 WWW.ESHTEGHAAL.RZB.IR 1 –آموزشی اشتغال زایی ه پایگا

 

 

 در این مقاله با انواع سالن های پرورش مرغ تخم گذار آشنا خواهید شد و بررسی هریک از آنها پرداخته می شود

  مقدمه

هزینه كمتر تولید بیشتر بحث اصلی اقتصاد است یعنی از نظر اقتصادی كاری بصرفه است كه با كمــترین هــــزینه بیشترین 

 را داشته باشد . در مورد دام و طیوراین مسئله مهمتر است تولید

چون مسئله بازار، روشهای مختلف نگهداری ، استرسها ، بیماریها ، تغذیه ، مكان نگهداری و... مطرح است . چون مرغ تخمگذار 

دان وآب ، بهداشت  حساس است باید مكان نگــــهداری آن مناسب باشد یعنی از نظر تهویه ، حرارت ، دستـــــرسی به

 .و...كمترین مشكل را داشته باشــــــــــد تا استرسها باعث كاهش تولید نشوند

 : سالنها را مي توان براساس معيارهاي زيـرطبقه بندي نمود 

 يازنظر شكل ظاهر -1

 سالنهای باز -

 سالنهای بسته -

 يازنظر بستر وسيستم نگهدار -2

 سالن با سیستم قفس -

 سالن با بستر پوشال -

 پوشال –سالن با بسترنرده  -
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 سالن با بستر تمام نرده -

 سالن با سیستم گودال عمیق -

 شاز نظر دوره پرور -3

 النه مخصوص جوجه ها -

 النه مخصوص نیمچه ها -

 النه مخصوص مرغهای جوان -

 النه مخصوص مرغهای تخمگذار -

 :سالنهاي مرغداري با سيستم باز

لنها تهویه متكی به جریان طبیعی هواست ومشخصه اصلی این سالنها وجود پنجره هائی دردیوارهای شمالی و در این سا

 . متر مربع فضای كف یک متر مربع پنجره الزم است81-81جنوبــی انهاست كه به ازای هر 

می شود وتجهیزات بیشتری الزم متر باشد.عریضترازاین درآب و هوای گرم بخوبی تهویه ن1/9-2/82عرض سالن : باید در حدود

 . دارد ومشكال ت بیشتری نیز دارد

 نطول سال

 .زمین ، تجهیزات وتعداد جوجه هائی كه نگــهداری می شوند تعین كننده طول سالن می باشند

 نارتفاع سال

سیستــم نرده ویا متردر نظرگرفت.سالنهای با  3متــرباشد.در مناطق گرمسیر می توان 4/2بین پایه تا سقف باید در حدود

 .ارتفاع داشته باشند3/4سالنهایی كه محلی برای نگهداری كود درزیراحداث شده ا ست باید 

 فشكل سق

 .معموال شیروانی بوده وسایبانی ساختــه می شود كه عالوه بر تامین سایه ازورود باران به داخل جلوگیری كند

 یهواكش سقف

 .می توان در سقف ان را نصب كرد

 فون و كفونداسی
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پایه ریزی ان باید محكم باشدوبرای راحتی در شستن و حمل ونقل وسایل كف باید سیمان یا مواد مشابه باشد جهت سالنــها: 

 . باید درجهتی ساختــه شوندكه حداكثراستفــاده از جریان طبیعی هوا و نورخورشید شود

شابه است. سیستم كامال بسته و فاقد پنجره است و كلیه سالن مرغداری با سیستم بسته:اساس كلی سالن های باز و بسته م

 .شرایط تا انجا كـه امكان دارد درحد طبیعی است

هوا از طریق كانالهائی وارد سالن شده و از طریق هواكــش خارج می شود. برای روشنائی ازالمپ استفاده می شود.عایق بندی 

 . آنها مشـــكل نیست خیلی مهم است. تهویه این سالنها مشكل اما گرم كردن

 نعرض سال

 .مترمناسب است وعریضتراز این تهویه مشكل است 2/82-1/81چون تهویه مكانیكی است

تهویه ،كاهش سطح به ازای هرپرنده ،كارگركمتر، باروری باالتردرمرغهای مادر، جمع آوری بهترمدفوع وبهداشت باعث 

برهمین اساس درقالب سالن بازوبسته چندین نوع سالن دیگررا گـــردیده تا ابداعاتی درسیستمهای نگهداری رخ دهد 

 .ساختند

 سسالنهاي با سيستم قف -1

دوران نگهداری مرغ تخمگذاربه سه مرحله پرورش ، رشد وتولید تقسیم می شود كه ممكن است یک ، دو و یا هرسه مرحله در 

 .قفس نگهداری شوند

 : مزایای قفس

 .كنترل ، بهداشت ، واكسن ، دارو، انتخاب وحذف مرغها اسان است -

 .كوكسیدیوزوكرچی حذف می شود -

 .می توان تعداد مرغ بیشتری درواحد سطح نگهداشت -

 .مرغها غذای دقیق می خورند وریخت وپاش غذا كمتر است -

 .تخم مرغها تمیزتروشكستگی كمتری دارند -

 :معایب قفس

 .لیه زیاد استسرمایه گذاری او -

 .اگروسایل خودكار نباشد كارگر بیشتری نیازاست -

 .مرغها ازنظرفیزیولوزیكی وضعیت بدی دارند چون تحرك كمی دارند -
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 . بدلیل عدم استفاده ازنورخورشید ومواد فضـای گردش خود مرغها كامال وابسته به جیره هستند -

 . لكه خونی تخم مرغها بیشتر می شود -

 . محیطی روی مرغها زیاد استاثرعوامل  -

 لسالن با بستر پوشا -2

مرغها روی بستر پوشال نگهــداری می شوند. دراین سالنها النه های تخمگذاری وجود دارد كه مــرغ برای گذاشتن تخم 

 .واردان می شود

 :مزایا

ه ب مواجه می شوند. حرارت چون مرغها بستررانوك می زنندكانی بالیسم كمتر می شودوكمتربا كمبود ویتامین های گرو

 .ناشی ازتخمیربستركمک به گرم شدن النه می كند. هزینه بستركم است

 :معایب

 .ابتال به بیماریهای انگلی وعفونی زیاد است -

 .بعلت گردوغبارابتال به بیماریهای تنفسی زیاد است -

 .نگهداری مرغ درواحدسطح محدودیت دارد -

 .مام می شودتعویض بستر در هر دوره گران ت -

 :پوشال –سالن با بسترنرده  -3

مناســبترین نوع برای طیوری است كه تخم مرغ كشی تولید میكنندبخصوص جوجـــه برای گله های مادرگوشتی تا 

% پوشال 46% ازكف باید نرده و16بهترجفت گیری نمایند. گاهی بجای نرده از توری استفاده می شود كه خوب نیست. حدود

سانتیمتربــــوده ودرجهت طول سالن نصب میگردند وارتفاع 1/2سانتیمتروفضای خالی بین انها 2/ 1-1رده ها باشد. عرض ن

 سانتیمترباشد11ان از كف باید 

نرده ها راهم دروسط وهم دركناردیوارنصب می كنند.آبخوری ودانخوری روی بسترنرده ای قرارمی گیرند. النه های تخمگذاری 

 .هم وجود دارند

 :مزایا

 .تعداد تخم مرغ بیشتری درواحد سطح تولید می شود زیرا سطــح مورد نیازپرنده كمتراست -

 .تولید تخم مرغ هرپرنده بیشترازبسترتمام نردهای است -
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 .ازنظرتخم مرغ نطفه داربه بسترتمام نرده ای برتری دارد -

 :معایب

 .هزینه ان نسبت به تمام پوشال بیشتر است -

 .تولید هرپرنده كمترازبسترتمام پوشال است -

 .ازدحــام طیوردرقسمت نرده ای باعث افزایش تخم مرغ هــای كثیف می شود -

 يسالن با بستر تمام نرده ا -4

سطح موردنیازبرای هرپرنده نسبت به بسترپوشال كــمتراست ولوازم ساخت نرده ، اندازه نرده و فاصله بین نرده ها همانند 

 كافی اندازه به باید تخمگذاری والنه است تخمگذارومادرتخمگذاربسترخوبــی های گله برای. است پوشال –بسترنرده نرده 

 .باشند

 :سالن با سيستم گودال عميق -5

سالن با ارتفاع زیاد نیزنام دارد. دراین سیستم دونوع سالن مورد بحث است یكی درطبقه فوقانی كه قفسه یا نرده روی انست 

 ری در زیرقرار گرفته وسقف ندارد كه كود دران انباشتـه می شود. اینودیگ

مترارتفاع دارند كه كود دران خشک می شود. اكثراین سالنها دارای سیستم بسته هستند وهـوا ازروزنه هائی 8/2گودالها 

عد ازپایان هر دوره كود واردسالن شده وپس ازگرم شدن توسط هواكش به گودال كشیده شده ورطوبت كود را جذب می كند. ب

 .ســـال درهمان گودال نگهداری می شود7تخلیه می شود اما گـــاهی تا 

 :ساختمان مرغداري ازنظردوره پرورش

 :النه مخصوص جوجه ها یااطاق مادر -1

 .هفتگی نـــــگه می دارند1-9دراین النه جوجه یک روزه را تا 

 :النه مخصوص نیمچه ها -2

 . هفته دراین النه نگهداری می شود 4-1ا به این النه منتقل می شوند ومعموال هفتگی جوجه ه1بعداز

 : النه مخصوص نگهداری مرغهای جوان - 3

هفتگی تا چند روز قبل از شروع تخم گذاری مرغـهای جوان در این النه نگهداری می شوند كه النه های انتظار هم می  82از 

 . نامند

 : النه مرغ تخمی -4
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قبل از شروع تخم گذاری مرغها را به این سالن منتقل میكنند وتا پایان دوره دراین سالن نگـهداری می شوند چند روز 

.پرورش مرغ تخمگذار امروزه برای صرفه جویی جوجه ها را تا روز اول تـخم گذاری در یک سالن نگهداری می كنند و فقط 

 . می كنند هنــگام شروع تخم گذاری انها را به سالن تولید منتقل

 

 وسط پایگاه آموزشی اشتغال زاییشده تمنتشر 


