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 .در این پست بصورت کامل به لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای پرورش مرغ بومی الزم است آشنا خواهید شد

 النه هاي تخم گذاري در پرورش مرغ بومي

 یكی از تجهیزات که در پرورش مرغ بومی نیاز دارید ، النه های تخمگذاری است که مرغ ها بتوانند داخل آن تخمگذاری کنند

. 

از ساده ترین وسایل می توانید برای النه تخمگذاری استفاده نمایید . مثال یكی از ساده ترین و ارزان ترین آنها ، سبد میوه 

 . توانید سبد بچینید است . دور تا دور سالن را می

مرغها تمایل خیلی زیادی دارند که داخل این سبدها تخم بگذارند . داخل آن را کمی پوشال یا کاه بریزید )دقت کنید تا 

پوشال درشت باشد و خاکه نداشته باشد . برای جلوگیری از گرد و غبار(. برای آنكه مرغها سبدها را )النه تخمگذاری( وارونه 

 . نید آنها را به هم ببندیدتا از چپه شدن آن جلوگیری شودنكنند می توا
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 النه هاي تخم گذاري در پرورش مرغ بومي

تومان هزینه  066تا  056این سبدها را می توانید از مغازه های میوه فروشی به قیمت خیلی ارزان تهیه کنید . هر سبد حدود 

  هزار تومانی که در بازار وجود دارد پایین است 056دارد . هزینه آن واقعا نسبت به النه های تخمگذاری 

ا چوب بسازید . یا حتی می توانید از کارتن استفاده نمایید . در هر صورت یك راه دیگر این است که النه های تخمگذاری را ب

 . از کمترین امكانات می توانید برای پرورش مرغ بومی به بهترین شكل استفاده نمایید

 . نمونه های دیگری از ساخت النه های تخمگذاری را که با خالقیت درست شده اند را در زیر می توانید ببینید

 . ی توانید با خالقیت نمونه های دیگری را بسازیدشما هم م
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 انواع دانخوري در پرورش مرغ بومي
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 . برای تغذیه مرغها انواع مختلفی از دانخوریها وجود دارد . هرکدام را که مایل بودید می توانید استفاده نمایید

 ندانخوري آويزا 

 . در این نوع دانخوری میزان هدر روی دان باالست و مرغها عادت دارند که دان را از دانخوری به بیرین بریزند
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 يدانخوري ناودان 
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 سدانخوري ناوداني در سيستم قف

وجود لبه در آن باعث می شود دان از داخل آن بیرون نریزد . این دانخوری هم در سیستم قفس استفاده می شود و هم در 

 . است برخوردار بهتری دوام از زند نمی زنگ اینكه خاطر به آن پالستیكی نوع.  سیستم بستر 
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 سدانخوري مخصوص پرورش مرغ بومي در قف

 هساخت دانخوري بدون هزين 

ید با کمترین هزینه دانخوری را ا توانسته بنابراین.  بسازید زمین روی چوب یا می توانید دانخوری ناودانی را با آجر ، لوله 

 .آماده کنید

 : نمونه های دانخوری که می توانید بسازید در تصاویر زیر ببینید

ممكن است بعضی از این دانخوری ها و یا ظرف غذای مرغهای بومی کاربرد زیادی نداشته باشد ولی ایده های زیادی می 

 توانید از آنها بگیرید
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 ساخت آبخوري براي پرورش مرغ بومي 

آبخوری یكی از ضروری ترین وسایل در پرورش مرغ محلی است . یكی از کم هزینه ترین راههای ساخت آبخوری این است که 

 0666دربیاوریم . قیمت هر دبه یا گالن خیارشور دست دوم در بازار  دبه های خیار شور را برش زده و شكل آبخوری طیور

  است روش ترین هزینه کم بومی مرغ پرورش شروع برای.  تومان است که می توانید خریداری کنید و مانند شكل برش بزنید 
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 يساخت آبخوري نيپل براي پرورش مرغ بوم 

راه دیگر ، ساخت آبخوری نیپل است که تا حدودی نسبت به بقیه آبخوریها کم هزینه تر است و مزایای خیلی زیادی نسبت به 

 . بخوری نیاز به موارد زیر داریدبقیه انها دارد . برای ساخت این نوع ا

سیاه مثل شكل که در تمامی ابزار فروشی ها و لوله و لوازم بهداشتی و تمامی فروشگاههایی که    pvc خرید لوله -0

را خریداری کنید . در  5.5لوله و شیر آالت ساختمانی را می فروشند موجود است . برای ساخت آبخوری نیپل لوله 

 ( ریال 0666تومان است ) 066قیمت هر متر آن حدود  0905د مردا 06حال حاضر 

 

تومان برای هر عدد نیپل می باشد . مانند  9666تومان تا  056خرید نیپل که قیمت آن بسته به کشور سازنده بین  -5

 . شكل
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 . سانتیمتر سوراخ کنید و نیپلی را که خریداری کرده اید را داخل آن بپیچانید 96تا  56لوله را با مته به فواصل -9

 . سر ابتدایی لوله را به منبع آب باید وصل کنید و سر انتهایی لوله را هم باید ببندید  -4

لیتری آب سر راه آن  5666تا  56ا زیاد نباشد و خوردن آب راحتتر باشد ،پرورش مرغ یك منبع برای اینكه فشار نیپل ه-5

 . قرار می دهیم و داخل آن یك شناور کولر نصب می کنیم تا همیشه آب داشته باشد

 دتجهيزات آبخوري ديگري كه در بازار وجود دار 

 .  آبخوریهای جوجه که در ابعاد کوچك و بزرگ وجود دارد

 

http://eshteghaal.rzb.ir/
http://eshteghaal.rzb.ir/
http://eshteghaal.rzb.ir/


  تخمگذار بومی مرغ پرورش اندازی راه برای نیاز مورد لوازم

 WWW.ESHTEGHAAL.RZB.IR 16 –پایگاه آموزشی اشتغال زایی 

 

 

 

 

- 

    infarm.ir :منبع

 پایگاه آموزشی اشتغال زایی

http://eshteghaal.rzb.ir/
http://eshteghaal.rzb.ir/
http://eshteghaal.rzb.ir/

