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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه رىزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  اىن کتاب متعلق  کلىه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونىکی 
و ارائه در پاىگاه های مجازی، نماىش، اقتباس، تلخىص، تبدىل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهىه فىلم و تکثىر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از اىن سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پىگرد قانونی قرار می گىرند.
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آىىد و احتىاجات  بىرون  اىن وابستگى  از  شما عزىزان کوشش کنىد که 
کشور خودتان را برآورده سازىد، از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد  و 

از اتکاى به اجانب بپرهىزىد. 
ُه« َس ِسُرّ امام خمىنى »ُقِدّ



اىن کتاب با همکارى مرکز تحقىقات کشاورزى و منابع طبىعى تهران تألىف گردىده است.
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مقدمه

پرورش طىور به روش صنعتى هرچند مقدار تولىد را افزاىش داد ولى نىاز به بهبود امکانات پرورش طىور را نىز ضرورى ساخت. 
عالوه   بر اىن حساسىت طىور به تغىىرات محىطى سبب توجه بىشتر به تأمىن شراىط مناسب براى طىور شد. براى اىجاد شراىط مناسب، 
احداث ساختمان ها و تأسىسات پرورش، اولىن و مهم ترىن سرماىه گذارى مى باشد که مقدار قابل توجهى از سرماىه تولىد کننده را به خود 
اختصاص مى دهد. بدىن لحاظ هرگاه تأسىسات به  صورت مطلوب طراحى و ساخته شوند سبب موفقىت پرورش دهنده خواهند شد و 
درصورتى که به اىن موضوع بى توجهى شود صدمات فراوانى به تولىد وارد شده و سرماىه گذارى هاى انجا م  شده به هدر خواهد رفت. از 
طرف دىگر پىشرفت هاى علمى اخىر در دنىا سبب جاىگزىنى روش ها و تجهىزات جدىد به جاى روش ها و تجهىزات قدىمى گردىده است. 

ىکى از اقدامات اساسى براى توسعٔه صنعت طىور، استفاده از اىن تجهىزات پىشرفته براى افزاىش بازدهى تولىد مى باشد.
کتاب حاضر در تالش است اصول علمى و عملى براى احداث ساختمان هاى واحدهاى پرورش طىور و کاربرد مناسب تجهىزات 
در اىن واحدها را بىان کرده و به دانش آموزان امکان دهد با مطالعه و به کارگىرى آن ها، تواناىى الزم براى اجراى موارد آموزشى را بدست 
آورند. بدىهى است اىن کتاب با کاستى هاىى مواجه است که ان شاءاللّه با راهنماىى صاحب نظران در چاپ هاى بعدى برطرف خواهد شد. 


