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روشی ساده برای ارزیابی دمای بدن جوجه
پوست ناحیه گونه انسان بسیار حساس است ولذا مرغدار میتواند درجه حرارت بدن جوجه را به سادگی از طریق
تماس با این قسمممت از بدن ارزیابی کند .موقع تماس دادن جوجه با چهره ،هرگز نباید در پاهای کوچک و ظریف
جوجهها ،سمردی حس شود .ارزیابی گرمای بدن جوجه علاوه بر پوست گونه ،با تماس دادن جوجه با لبها یا پشت

دسماان نیز قابل انجام اسمت .پاهای سمرد نشانهای از دمای بدن جوجه است .در واقع در صورت ایساادن جوجه روی
زمین سمرد ،گرمای بدن جوجه توسم زمین سمرد مکیده میشود .بنابراین علاوه بر درجه حرارت هوای سالن ،دمای
کف سالن مرغداری نیز باید همواره تحت نظارت باشد.

نمایی از یک سالن مرغداری و قسمای از سیسام گرمایشی آن
از قبل گرم کردن سممالن مرغداری به منظور گرمار بودن کف بانی آن در زمان ورود جوجه از اهمیت زیادی
برخوردار است .بهار است به نحوی برنامهریزی شود که گرم کردن سالن با توجه به شرای جوی محل احداث سالن
پرورش ،بین  42تا  24سمماعت قبل از جوجهریزی آغاز شممود و قبل از ورود جوجهها به سممالن مرغداری ،در ناحیه
پرورش جوجهها دمای کف سالن برابر با  24درجه سانایگراد تثبیت شده باشد.
یک تا دو سماعت قبل از رسمیدن جوجهها باید دمای کف سمالن مرغداری با اسافاده از دماسنجهای مادون قرمز
کنارل شود .این نوع از دماسنج که بیشار بهعنوان دماسنج غیرتماسی لیزری یا تفنگی شناخاه میشوند ،بهمنظور اندازه
گیری دما از فاصمله چند ماری اسمافاده میشمود و توسم شمرکت های ملالف ،تولید و به بازار مفمرر عرمه می
گردد .انواعی از آن که برد کوتاه دارند (از فاصممله کمار از  01مار دمای سم م مورد نظر را نشممان میدهند) مناسممب
کاربرد در مرغداری بوده و با قیمت مناسب قابل تهیه هساند.

دماسنج مادون قرمز غیرتماسی

نمایی از نمایشگر دماسنج مادون قرمز غیرتماسی و اطلاعات مندرج در آن

اغلب تفمممور میشمممود که گرم کردن سمممالن مرغداری قبل از ورود جوجه ،بیشمممار هزینهبر اسمممت .اما در واقع
صممرفهجویی در این هزینه ،مممد بهرهوری اسممت .از قبل گرم کردن سممالن مرغداری موجب گرمتر شممدن کف بانی
سمالن در زمان جوجهریزی شمده و موجب شروع بهار پرورش جوجهها و پراکنده شدن آنها در کل سالن مرغداری
میشود .در این صورت مریب تبدیل غذایی ،میزان افزایش وزن ،یکنواخای گله و تلفات م لوبار خواهد شد.

