
  

ٍجَد دٍدُ سٍی تجْیضات دس سالي هشغذاسی تِ هؼٌای هصشف سَخت  تتِ       -61

صَست ًاقص کِ ًتیجِ آى تَلیذگاصّای هضشٍهٌَکسیذکشتي صیادی هی تاشذ ٍ دس 

 صَست هشاّذُ دٍدُ دس سالي سشیؼاً ًسث  تِ سفغ هشکل اقذام ًوائیذ.

هی تَاى تا استفادُ اص آتخَسی ّای اتَهاتیک ٍتْیٌِ ساصی سیستن ّای لَلِ   -61

کشی قذیوی   اص ّذسسٍی آب جلَگیشی ًوَد صیشادس ایي حال  ًیاص تتِ گتشهتای      

 اضافی جْ  تثخیش هی تاشذ کِ افضایش هصشف سَخ  سا تِ ّوشاُ داسد .

دس هکاى ّای گشم ٍخشک تا اًتخاب شیة ّای سٍ تِ جٌَب تشای احتذا       -61

ساختواى ، استقشاسساختواى دس جْ  تاتش حذاکثش اًشطی خَسشیذی دس هتَاقتغ   

سشد، استفادُ اص ًَسگیشّای سقفی سٍ تِ آفتاب دس صهستاى ٍ پیش تیٌی سًگ تیشُ 

تشای سطَح خاسجی هی تَاى اص اًشطی خَسشیذ دسگشم ًوَدى سالي ّا استتفتادُ   

 کشد. 

تا کاّش تاثیش تاد تش سالي ّا هی تَاى اتالف اًشطی سا کاّش داد. تتا ساُ         -61

کاسّایی هاًٌذ ػذم احذا  هشغذاسی تش سٍی   تپِ ّا، استفادُ اص تام ّای تا شیتة  

تٌذ دس جْ  تاد، استفادُ اص تادشکي ّای هختلف دس هحَطِ هشغذاسی هثل دیتَاس  

ٍحصاس، پیش تیٌی ًشدُ ّای هشثک دس هقاتل ًواّای سٍ تِ تاد تِ هٌظَس جلَگیشی 

اص ًفَر تشف تِ پٌجشُ ّا ٍ ٍسٍدی ّا، تِ حذاقل سساًذى تؼتذاد دسّتای ٍسٍدی       

سالي ٍ ػایق ًوَدى آًْا هی تَاى تاثیشتادّای هَسوی تش اتالف حشاست سالي ّتا  

 ٍ هصشف سَخ   سا کاّش داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گشهایش اص کف

 

ػالٍُ تش ًَع سیستن تَْیِ ، هیضاى تَْیِ ًیتض دس هصتشف ستَخت              -61

تاثیشگزاس اس  ٍ تایستی هیضاى َّای کافی ٍ الصم دسسٌیي هختلف طتیتَس تتا      

تَجِ تِ ًیاص آًْا ٍ تشاساس ٍصى صًذُ تاهیي گشدد. صیشا تَْیِ کوتش اص ًتیتاص           

هی تَاًذ تِ ایجاد تیواسی ٍتلفات دس طیَس هٌجش ٍ تَْیِ تیش اص حذ ًیض تاػت   

 افضایش هصشف سَخ  هی گشدد. 

استفادُ اص دسیچِ ّای ٍسٍدی َّا کِ تِ ایٌل  هؼشٍفٌذ تا اهکاى تٌظتیتن     -61

هیضاى َّای ٍسٍدی هَسدًیاص تِ سالي ٍ   قشاس گیشی ایي دسیچِ ّا دس ًضدیک تِ 

سقف کِ تاػ  هی شَد َّای ٍسٍدی تِ سالي اتتذا دس سقف تا ّتَای گتشم       

هخلَط گشدد ٍسپس دس اختیاس جَجِ ّا قشاس گیشد، یکی اص ساُ ّای جلَگیشی اص  

 ّذس سٍی اًشطی هی تاشذ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفادُ اص َّاکش ّای دهپشداس

 

اص هَاسد اتالف حشاست، ٍسٍد َّای سشد اص طشیق َّاکش ّای ختاهتَ        -61

اس ، دسفصل سشها ایي َّاکش ّا هاًٌذ یک ٍسٍدی َّا ػول کشدُ ٍ تتاػت      

سشد شذى اًتْای سالي هی گشدًذ کِ تَصیِ هی شَد اص دهپشّای جذیذ تا لثتِ  

پالستیکی تشای آًْا استفادُ ًوَدُ  ٍدائواً آًْا سا تویض کشدُ تا کاهالً تستتتِ ٍ     

 هاًغ اص ٍسٍد َّا تِ داخل سالي شًَذ.  

تایستی تا اًجام یک تشًاهِ هٌظن ًگْذاسی کِ شاهل سشکشی ّای هذاٍم   -61

اس  ٍسایل ٍتجْیضات هَجَد دس سالي خصَصاً تایوشّا ٍ تشهَستات ّا تتِ    

 خَتی تویض، ًگْذاسی ٍ دسصَست ًیاص تؼویش ٍ یا تؼَیض گشدًذ.  

 

 متن فنی : مهندس زهرا فیضی  

 کارشناس ارشد معاونت بهبود تولیدات دامی

————————————————— 

 3131تهیه وتنظیم: اداره رسا نه های آموزشی سال 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

راه کارهای کاهش مصرف 

 سوخت در مرغداری ها 

( 4)  ساّکاس ّای کاّش هصشف سَخ  دس هشغذاسی ّا  ساّکاس ّای کاّش هصشف سَخ  دس هشغذاسی ّا      (5 )  
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 مقدمه:
هصشف ػَخت دس هشغذاسی ّای کـَسهاى تیؾ اص هیضاى اػتاًذاسدّای جْاًی   

ه  تاؿذ کِ ػالٍُ تشهحذٍدیت هٌاتغ ػَخت کـَس، ّضیٌِ صیادی سا تِ هیشغیذاس   

تحویل ًوَدُ ٍّوچٌیي تذلیل افضایؾ لیوت توام ؿذُ هحصَل ، اهکاى سلیاتیت   

دس تاصاسّای جْاً  ًیض کاّؾ یافتِ اػت. دس ایي تشٍؿَس ػؼ  ًوَدُ این تا تیاى  

ػلت ّای هختلف افضایؾ هصشف ػَخت دس هشغذاسی ّا ، ساُ کاسّای هٌاػة سا 

اسائِ دادُ ٍاًـاءا... ػضیضاى هشغذاس تا سػایت ایي هَاسد  ضوي تْیییٌیِ ػیاصی          

هصشف ػَخت ، گَؿت ػفیذ تا کیفیت تاال سا تا لیوت هٌاػة  تَلیذ ٍ تِ تیاصاس    

 ػشضِ ًوایٌذ. 

 

 

اػتفادُ اص تجْیضات گشهایـ  جذیذ هشغذاسی دس همایؼِ تا ػیؼیتین ّیای      -1

لذیو  ػالٍُ تشهصشف ػَخت کوتش تِ تْثَد َّای ػالي ّا ٍدس ًتیجِ کیاّیؾ     

ٍلَع تیواسی ّای تٌفؼ  کوک ه  کٌذ. اًَاع ػیؼتن ّای گشهیایـی  جیذییذ        

ؿاهل ّیتشّای دهٌذُ هشکضی، ػیؼتن گشهایؾ اص کف، ػیؼتن گشهایؾ تاتـ ، 

ػیؼتن گشهایؾ خَسؿیذی، ػیؼتن گشهایـ  جت ّیتش ٍ خصَصاً ػیؼتن ّای 

 تشکیث  ه  تاؿٌذ .

جْت اًتخاب تجْیضات گشهایـ  هٌاػة تایؼت  تِ هَاسدی هاًٌیذ تیَلیییذ       -2

گشهای یکٌَاخت تَػط دػتگاُ ، لاتلیت ًگْذاسی، تؼویش ساحیت ٍساُ اًیذاصی       

آػاى آى، لیوت هٌاػة دػتگاُ ،کاسای  هٌاػة دس ؿشایط آب ٍَّای  هختیلیف،   

اًطثاق تا ػیؼتن تَْیِ ػالي هشغذاسی ٍلاتلیت احتشاق تاال ٍهصشف ػَخت کین  

 تَجِ داؿت.

 

 

 

 

دیَاسّا ٍػمف ػالي هشغذاسی، تا ػطح تواع صیادی کِ تا تیشٍى ػالي تشلیشاس    -3

ه  کٌٌذ دس ط  فصَل ػشد، گشها سا اص داخل ػالي تِ تیشٍى ٍ ػشها سا اص تیشٍى تیِ    

داخل ػالي هٌتمل ه  ًوایٌذ کِ ایي اهش افضایؾ هصشف ػَخت سا تِ ّیویشاُ داسد،     

ّوچٌیي دس طَل فصل گشم تا اًتمال گشهای تیشٍى تِ داخل ػالي، هصیشف اًیشطی     

جْت خٌک ػاصی ػالي سا افضایؾ ه  دٌّذ. ػایك ػاصی ػالي ّا اّویت ٍیظُ ای    

دس جلَگیشی اصتثادل دهای  تیي َّای داخل ػالي تا تیشٍى آى داؿتِ ٍ اص ّیذس سٍی    

 گشها دس صهؼتاى ٍگشم ؿذى ػالي دستاتؼتاى جلَگیشی ه  کٌذ.

تا تَجِ تِ ایٌکِ َّای گشم دس ػالي  تذلیل ػثک تش تَدى تِ تاال حشکت کشدُ ٍ     -4

هؼوَالً صیش ػمف لشاس ه  گیشد ، دس صَست ػایك ًثَدى ػمف ، َّا ػیشد ؿیذُ ٍ       

 جْت گشم ًوَدى هجذد آى هصشف ػَخت افضایؾ ه  یاتذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تْتشیي ػایك تشای ػمف ّای ػَلِ، ایشاًیت، پشهیت ٍ کشکشُ ػیکَئ ، ػیاییك       -5

ػاًت   15ػاًت  هتش ٍدس هجوَع  5ؿاهل ػِ الیِ پـن ؿیـِ تِ ضخاهت ّش الیِ 

 هتش پـن ؿیـِ کِ دس ایي حالت کاهالً ػایك کاسی ه  ؿَد. . 

هیتیش      3تا    2/5استفاع هٌاػة ػمف اص ًظشاهکاى گشم ًوَدى ٍ تَْیِ هٌاػة   -6

اػت. دس ػالي ّای  هشغذاسی تا استفاع صیاد، اػتفادُ اص ػمف کارب دس جلَگیشی اص  

 تِ ّذس سفتي اًشطی تؼیاس هَحش اػت.

جْت ػایك ًوَدى دیَاسّا ٍػمف دسػالي ّای احذاث ؿذُ اص ػایك ّای کاستي   -7

 پالػت ٍیا فَم ّای پل  یَستاى ه  تَاى اػتفادُ ًوَد.

ػایك ًوَدى کف ػالي ًیض دس کاّؾ هصشف ػَخت هَحش اػت لزا دس صیَستی      -8

کِ کف ػالي تخشیة ؿذُ اػت جْت تاصػاصی آى تِ ًصة یک الیِ ػایك فَم دس   

 کف ػالي الذام ًوَدُ ٍػپغ سٍی آى تا تتَى پَؿاًذُ ه  ؿَد .

 

ٍجَد دسصّا ٍؿکاف دس دیَاسّا ٍػمف تاػج ه  گشدد کِ دسصهیاى کیاسکیشد           -9

في ّا َّا تِ جای ٍسٍد اص طشیك دسیچِ ّای ٍسٍدی َّا ، اص ایي هٌافز ٍاسد ؿیذُ  

ٍَّای ػشد تطَس هؼتمین تِ جَجِ ّا تشخَسد ًوایذ کِ تا حزف ایي هٌیافیز تیِ      

ّوشاُ ػایك ػاصی کاهل ػالي ه  تَاى اص تغییشات دهای  دس طَل تیاتؼیتیاى ٍ      

 صهؼتاى دس ػالي ّای هشغذاسی جلَگیشی ًوَد.

اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى دس ػالي ّای هشغذاسی ، تاػج ّواّیٌیگی       -10

تیـتش تیي ػیؼتن گشهایـ  ، تَْیِ ٍ ػیؼتوْای کٌتشل دها ٍسطَتت ه  گیشدد  

ٍػالٍُ تشایجاد ؿشایط هٌاػة پشٍسؽ اص ًظش دها، تَْیِ ٍسطیَتیت هیٌیاػیة        

ٍکاّؾ ٍلَع تیواسی ّا ٍ تلفات ، کاّؾ هصشف اًشطی هي جولِ ػَخت، تیشق    

ٍآب سا تِ ّوشاُ داسد. تا اجشای اتَهاػیَى، اهکاى هًَیتَسیٌگ ٍهـاّذُ ػالي ّا  

ٍؿشایط پشٍسؽ اص ساُ دٍس تشای هشغذاس فشاّن ؿذُ ٍاطالع سػاً  تِ هَلیغ دس    

 ؿشایط اضطشاسی جْت سفغ هـکالت احتوال  اهکاى پزیش  ه  گشدد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػیتؼن اتَهاػیَى

ًَع ػیؼتن تَْیِ هَسد اػتفادُ دس ػالي ّای هشغذاسی ًیض تیش هصیشف         -11

ػَخت تاحیش داسد. دس ػیؼتن تَْیِ ػشض  تذلیل ٍجَد تؼذاد صیادی پٌیجیشُ ،      

گشم ًوَدى َّای ٍسٍدی تِ ػخت  اًجام ه  گیشد دسحالیکِ دسػیؼتن تیْیَییِ    

طَل  کِ دس ػالي ّای تذٍى پٌجشُ اجشا ه  گشدد، گشم کشدى َّای ٍسٍدی کیِ    

اص دٍ ٍسٍدی َّا دس اتتذای ػالي اًجام   ه  گیشد ساحت تیش تیَدُ ٍؿیشاییط                 

 هٌاػة تشی سا دس طَل فصل صهؼتاى تشای جَجِ ّا ه  تَاى فشاّن ًوَد.

 

 راهکارهای کاهش مصرف سوخت در مرغداری ها 

( 2)  ساّکاس ّای کاّؾ هصشف ػَخت دس هشغذاسی ّا  ساّکاس ّای کاّؾ هصشف ػَخت دس هشغذاسی ّا     (1 ) ( 3)  ساّکاس ّای کاّؾ هصشف ػَخت دس هشغذاسی ّا    


