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 های عملکردی بررسی اثرات سرعت جریان هوای سالن بر فراسنجه
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 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  ،تهران استان طبیعیمنابع و کشاورزی تحقیقات مرکزمشایخی:  سیامک

 کشاورزی، تهران

 
 1316 فروردینتاریخ پذیرش:            1315 دیتاریخ دریافت: 

 چکیده

های خنک کردن پرنده در مناطق مرطوب است. در این تحقیق میزان ترین راهایجاد سرعت جریان هوای مناسب یکی از مهم            

های های عملکردی مرغداریهای پرورش جوجه گوشتی و رابطه بین سرعت جریان هوای سالن با فراسنجهسرعت جریان هوای سالن

های گوشتی در شهرستان مورد کل مرغداری های مورد نیاز این تحقیق ازگوشتی در شهرستان تنکابن مورد ارزیابی قرار گرفت. داده

مرغداری مورد بازدید و مصاحبه حضوری  62دست آمد. در مجموع تعداد ریزی کرده بودند، بهمطالعه که در فصل تابستان اقدام به جوجه

از  گیریصورت کمی و با بهرههای مورد مطالعه بههای سرعت جریان هوا، دما و رطوبت در  سالنهای مربوط به متغیرقرار گرفتند. داده

گیری قرار گرفت و در پایان دوره از عملکرد واحدها رکوردبرداری صورت گرفت. در این تحقیق سرعت ابزارهای مربوطه مورد اندازه

رعت جریان متر در ثانیه( متغیر بوده و تمام واحدهای مورد ارزیابی دارای س 3/1)میانگین   8/1تا  7/0جریان هوای سالن واحدها بین 

 باشد. در این تحقیق بین سرعتهای پرورش میدهنده ناکافی بودن سرعت جریان هوا در سالنمتر بر ثانیه بودند که نشان 6تر از هوای کم

و درصد  (p<01/0(، میانگین خوراک مصرفی )p<01/0(، شاخص دما )p<001/0جریان هوا با متغیرهای ضریب تبدیل خوراک )

های تهویه مناسب و  اصالح کارگیری سیستمهاساس نتایج این مطالعه با بدار وجود داشت. بربطه منفی و معنیرا (p<00/0تلفات )

                    توان به بهبود عملکرد واحدها و افزایش بازده تولید کمک نمود.های تهویه موجود میسیستم
 

 

 هوا جریان سرعت تهویه، تنکابن، شهرستان گوشتی، مرغداری کلمات کلیدی:

 snmousavi@hotmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
ر طوهای و متابولیکی بهای ماهیچهدلیل فعالیتهطیور ب       

کنند و گرمای تولید شده را به دو شکل مداوم گرما تولید می

کنند. دفع گرمای از بدن دفع می 2و نامحسوس0عمده محسوس

 و گرمای نهان 5و جابجایی 4، انتقال3تر از راه تابشمحسوس بیش

در محدوده  باشد.می 6تنفسی صورت تبخیربه محسوسغیر یا

از لحاظ رفتاری در شرایط مناسب بوده و دمایی خنثی پرنده 

ش کند. با افزایترین انرژی را برای کنترل دمای بدن صرف میکم

-دمای محیط، گرمای تولیدی نسبت به گرمای دفعی افزایش می

یابد و پرنده از طریق کاهش تولید گرما مانند کاهش مصرف 

خوراک و کاهش تحرک یا افزایش گرمای دفعی سبب ایجاد 

(. 0333موسوی و همکاران، شود )گرمایی در بدن میتعادل 

ود شبخشی زیادی از گرمای دفعی ابتدا به شکل محسوس دفع می

د یابو با افزایش دما دفع از طریق تبخیر تنفسی افزایش می

(Hillman  ،با این0395و همکاران .) حال دفع گرما از راه تبخیر

مرطوب دفع گرما تنفسی تابعی از رطوبت محیط است و در هوای 

گیرد. ایجاد جریان هوا از راه تبخیر تنفسی به سختی صورت می

هایی است که برای دفع گرمای در اطراف پرنده از مؤثرترین روش

تواند مورد استفاده قرار گیرد. در اغلب تولیدی از پرنده می

 بهبود موجب هوا جریان سرعت تحقیقات صورت گرفته، افزایش

شاهسوند و همکاران، ) گوشتی شده استهای جوجه عملکرد

؛ 2115و همکاران،  Dozier ؛2116و همکاران،  Dozier ؛0332

Lott  ،0339و همکاران) .    

کردن پرنده در جریان هوا دارای چندین اثر برای خنک       

جایی بهنخست جریان هوا موجب افزایش جا ،باشدهوای گرم می

 7کاهش دمای مؤثرگرمای دفعی از پرنده شده و در نتیجه موجب 

ها جایی هوا، گرمای محبوس شده میان پرندهبهشود. دوم جامی

کند و در نهایت جریان هوا اثرات منفی رطوبت باالی را خارج می

های دهد. در یک پژوهش عملکرد جوجهمحیط را کاهش می

درجه  25-31-25گوشتی نر در دمای محیطی یکسان )

(، دو و <25/1سلسیوس( در سرعت هوای ساکن )متر در ثانیه 

انیه از سن چهار تا هفت هفتگی مورد بررسی قرار سه متر در ث

هایی که در معرض هوای سه متر در ثانیه بودند گرفت. جوجه

نسبت به گروه پرورش یافته در سرعت دو متر در ثانیه و هوای 

                                                           
1-Sensible heat  

2 - Latent heat 
3 -Radiation 

4 - Conduction 

 تری داشتندگرم وزن بیش 511و  039ترتیب ساکن به

(Simmons ،2113 و همکاران.)  در تحقیق دیگری افزایش سرعت

متر در ثانیه، سبب افزایش تولید  92/1به  32/1یان هوا از  جر

(. 2113 و همکاران، Feddesدر هر مترمربع از سالن گردید )

واند تطراحی شود می ای درستگونهکه تهویه تونلی به صورتیدر

متر در ثانیه ایجاد نماید و این  3تا  2جریان هوایی با سرعت 

گراد پرنده را درجه سانتی 6-9 بیش از تواند تاجریان هوا می

درجه  35متر در ثانیه در دمای  5/2 . جریان هوایخنک نماید

درجه  23گراد نسبت به هوای ساکن احساس دمای معادل سانتی

(. در آب و هوای Donald، 2110را برای پرنده ایجاد خواهد کرد )

نده کنهای خنکدلیل کارآیی پایین سیستممرطوب و شرجی به

ترین راه خنک کردن پرنده ایجاد جریان هوا در ، مهمتبخیری

باشد و برای این منظور نیاز می اطراف پرنده و دفع گرمای تولید

به سرعت جریان هوا باالتری است. با توجه به رطوبت نسبی باالی 

رسد ایجاد جریان هوای نظر میهوا در مناطق شمالی کشور، به

های اطق بر عملکرد جوجههای مرغداری این منسالنباال در 

گوشتی در فصول گرم تاثیر زیادی داشته باشد. بنابراین این 

گیری میزان سرعت جریان هوای سالن در منظور اندازهمطالعه به

های یکی از مناطق شمال )تنکابن( و بررسی رابطه مرغداری

 سرعت جریان هوا با عملکرد واحدهای مرغداری صورت گرفت.

 

هامواد و روش  
در این پژوهش جامعه آماری در برگیرنده کلیه واحدهای 

فعال پرورش مرغ گوشتی شهرستان تنکابن بود که در تابستان 

اساس سرشماری از ریزی کرده بودند و براقدام به جوجه 0334

ها اطالعات مورد نیاز گردآوری شد. زمان مراجعه به واحدها از آن

، و در طی دو مرحله با شروع اوج گرما بوده 07تا  03ساعت 

های مورد نظر آوری شد. در مرحله اول فراسنجهاطالعات جمع

های گیری شد و در مرحله دوم پس از تخلیه فارم دادهاندازه

آوری گردید. با توجه به های عملکردی و اقتصادی جمعفراسنجه

ها مراجعه به فارمهفته،  3بروز تنش گرمایی در سنین باالتر از 

 هاییروزگی پرورش صورت گرفت، بجز برای فارم 45تا  41 در سن

 41تا   35شدند مراجعه در سن تر کشتار میکه در سنین پایین

ه وسیلگیری سرعت جریان هوا بهروز پرورش صورت گرفت. اندازه

5 - Convection 

6 - Respiratory-evaporation 
7- Effective temperature 
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صورت گرفت. با مراجعه به واحد و ورود به  0سنجدستگاه سرعت

های متر از دریچه 2فاصله با  گیری ابتدایسالن، محل اندازه داخل

وسط سالن و محل  گیری دوم دقیقاًورودی هوا، محل اندازه

 مترسانتی 51متر مانده به هواکش و در ارتفاع  2گیری سوم اندازه

اه وسیله دستگبه ت گرفت. میزان رطوبت و دمای داخلبستر صور

سنج، مورد ارزیابی قرار گرفت. دستگاه در ارتفاع دماسنج و رطوبت

شد و برای عدم بروز متری از سطح بستر قرار داده میسانتی 21

ها خودداری گردید و با توجه خطا از نصب آن در نزدیکی آبخوری

نقطه، مدت زمان تعویض مکان در ابتدا، وسط و  3به سنجش در 

نقطه داخل  3دقیقه بود. بعد از سنجش  05الی  01انتها بین 

ز مورد ارزیابی قرار گرفت و سالن دما و رطوبت بیرون سالن نی

متر از سطح  7/0-5/0سنجش دستگاه در محل سایه و در ارتفاع 

که یکنواختی دمای هوای داخل سالن یکی جاییزمین بود. از آن

از پارامترهای مهم در ارزیابی عملکرد تهویه تونلی بوده و از سوی 

دیگر میانگین دمای داخل  شاخص مناسبی برای این ارزیابی 

باشد. لذا در این تحقیق شاخصی بنام شاخص اختالف دمای نمی

در این تحقیق شاخص بازده  .ابتدا و انتهای سالن تعریف شد

های مهم و جامع ارزیابی تولید عنوان یکی از فراسنجهبه 2تولید

صورت زیر محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. هرچه مقدار این هب

دهنده باال بودن بازده تولید واحد نشان تر باشداخص بیشش

 :(2113و همکارن،  Feddesمرغداری است )

 =شاخص بازده تولیدوزن زنده )کیلوگرم((×مانی )درصد()زنده

  روزهای پرورش(×)ضریب تبدیل خوراک

منظور بررسی جهت و شدت رابطه خطی متغیرهای به       

نسبی مورد مطالعه از ضریب ای یا پیوسته با مقیاس فاصله

ها با استفاده از آنالیز آماری داده همبستگی پیرسون استفاده شد.

 صورت گرفت. SPSS  11افزار نرم

 نتایج 
های عملکردی واحدهای مشخصات و برخی از فراسنجه       

آمده است. میانگین سرعت جریان هوای  0مورد بررسی در جدول 

چنین متر در ثانیه متغیر بود. هم 9/0تا  7/1و بین  3/0ها سالن

های مورد بین مرغداری در زمان مطالعه، میانگین دمای سالن

درجه سلسیوس و میانگین رطوبت نسبی داخل  3/23بررسی 

درصد بود. تحقیقات زیادی در زمینه اهمیت سرعت  3/57سالن 

های پرورش جوجه گوشتی صورت گرفته جریان هوا در سالن

متر در ثانیه نسبت  3ها سرعت جریان مامی آندر ت است و تقریباً

متر در ثانیه نسبت به هوای ساکن سبب  2متر در ثانیه و  2به 

و همکاران،  Dozierهای گوشتی شده است )بهبود عملکرد جوجه

 و همکاران، Simmons؛ 2115و همکاران،  Dozier ؛2116

بررسی رابطه بین سرعت جریان (. 0339همکاران،  و Lott ؛2113

داری با میانگین خوراک مصرفی نشان داد که رابطه معنیهوای 

بین سرعت جریان هوا و میانگین خوراک مصرفی پرنده در جهت 

چنین بین سرعت (. همxyr=-43/1و  p>10/1منفی وجود دارد )

داری در جهت معنی خوراک رابطهجریان هوا و ضریب تبدیل 

(. با افزایش xyr= -949/1و  p>1110/1منفی وجود داشت )

طور معنیسرعت جریان هوا اختالف دمای بین دو انتهای سالن به

ها با افزایش (. درصد تلفات سالن2داری کاهش یافت )جدول 

(. xyr= -50/1و  p>10/1سرعت جریان هوا روند کاهشی یافت )

دار و با معنی جریان هوا و شاخص بازده تولید رابطهبین سرعت 

(. رابطه خطی xyr=53/1و  p>10/1جهت مثبت وجود داشت )

بین سرعت جریان هوا با ضریب تبدیل خوراک، تلفات و شاخص 

 ارائه شده است.  3تا  0 هایشکلبازده تولید در 

 

های مورد مطالعههای فنی مرغداریویژگی :1جدول 

 

                                                           
) Germany601(1Testo H- 1 2 - Production Efficiency Factor 

 میانگین حداکثر حداقل فراوانی عنوان
2/03 04 26 تراکم )تعداد در متر مربع(  4/06  

گراد(دمای داخل سالن )درجه سانتی  26 7/29  30 3/23  

گراد(اختالف دمای بیرون و داخل سالن  )درجه سانتی  26 2 6/5  3/3  

7/2 26 تلفات )درصد(  3/9  3/3  

62/0 26 ضریب تبدیل خوراک  02/2  90/0  

3/33 027 90 26 مصرف خوراک روزانه )گرم(  

1/46 26 افزایش وزن روزانه )گرم(  1/64  4/55  

1/35 26 سن کشتار )روز(  1/43  7/42  

 237 353 214 26 شاخص بازده تولید

7/1 26 )متردر ثانیه(سرعت جریان هوای داخل   9/0  3/0  
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 های گوشتیشدت و جهت رابطه بین سرعت جریان هوا و عملکرد جوجه :2جدول 

 

 
 

ها و ضرایب رابطه خطی بین سرعت جریان هوای سالن :1شکل 

 تبدیل خوراک

ها و درصد رابطه خطی بین سرعت جریان هوای سالن :2شکل 

 تلفات

  

 
 ها و شاخص بازده تولیدرابطه خطی بین سرعت جریان هوای سالن :3شکل 

 

 بحث

ها یا ظرفیت تهویه و سطح دو عامل مهم تعداد هواکش       

مقطع سالن، بر سرعت جریان هوای سالن تأثیر دارند )موسوی، 

(. در شرایط یکسان سالن با افزودن تعداد هواکش یا 0396

لن و در نهایت توان فشار استاتیک ساها میظرفیت هواکش

جریان هوا را افزایش داد. عامل تأثیرگذار دیگر بر جریان هوا سطح 

 تر باشد، سرعتباشد. هرچه سطح مقطع سالن کممقطع سالن می

جریان هوا افزایش خواهد یافت. سطح مقطع بزرگ منجر به 

گی کنندکاهش سرعت هوا در سالن و در نتیجه کاهش خنک

شود. یک سالن ممکن است تعداد جایی هوا میناشی از جابه

جایی هوای سالن را داشته باشد، اما به هواکش کافی برای جابه

y = -0.4543x + 2.3105

R² = 0.71

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

0.5 1.0 1.5 2.0

ک
ورا

 خ
ل

دی
 تب

ب
ری

ض

(متر در ثانیه)سرعت جریان هوای سالن 

y = -2.174x + 6.6563

R² = 0.1612
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y = 14.122x + 190.63

R² = 0.2117
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(متر در ثانیه)سرعت جریان هوای سالن 

 شاخص دما عنوان
افزایش وزن 

 روزانه

میانگین خوراک 

 مصرفی

ضریب تبدیل 

 خوراک

 درصد

 تلفات 

شاخص بازده 

 تولید

ضرایب همبستگی با سرعت 

 جریان هوا

50/1- 16/1 43/1- 99/1- 40/1- 53/1 

 115/1 14/1 <10110 10/1 75/1 119/1 داریسطح معنی
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دلیل سطح مقطع عرضی بزرگ نتواند سرعت کافی هوا را برای 

لی های تونخنک کردن پرنده ایجاد کند. به این دلیل برای سالن

ند های بلتر نسبت به سقفهای پایینداشتن عرض کم و سقف

های با طول رود. ایجاد جریان هوا در سالنشمار میتری بهیک بر

های با طول کم و عریض )با زیاد و عرض کم نسبت به سالن

تر است، زیرا در سالن کم عرض، سطح مساحت یکسان( راحت

 (.0396تر خواهد بود )موسوی، مقطع سالن کم

های پرورش طیور بسیاری از سالن یکی از مشکالت تهویه       

که در تحقیق حاضر طوریهباشد. بکم بودن طول سالن می ایران،

ها ظرفیت متر بود. در این سالن 9/50نیز میانگین طول سالن ها 

 اساس تعداد و وزن پرنده در سالن محاسبه بر تهویه معموالً

ری تکه در سالن کوچک تعداد پرنده کمشود و با توجه به اینمی

س تعداد و وزن پرنده اساشود و ظرفیت تهویه برداری مینگه

شود لذا ظرفیت تهویه مورد استفاده کم و سرعت محاسبه می

شود. در یک مطالعه، سرعت جریان کافی در سالن ایجاد نمی

های عملکردی آن با فراسنجه جریان هوای سالن و رابطه

های گوشتی شهرستان ورامین مورد ارزیابی قرار گرفت مرغداری

 (.0332)شاهسوند و همکاران، 

های گوشتی های مورد نیاز این تحقیق از کل مرغداریداده       

یزی رکه در فصل تابستان اقدام به جوجه مطالعه مورد شهرستان در

مرغداری گوشتی  21دست آمد. در مجموع تعداد کرده بودند، به

حضوری قرار گرفت. در این مطالعه  مورد بازدید و مصاحبه

ا هکدام از سالنتر در ثانیه بود و هیچم 4/1میانگین سرعت جریان 

متر برثانیه( برای  3تا  2دارای سرعت جریان هوای مناسب )

دستیابی به حداکثر عملکرد نبودند. بین سرعت جریان هوا و اکثر 

های عملکردی همبستگی وجود داشت. در تحقیق حاضر فراسنجه

در متر در ثانیه که  3تا  2نیز سرعت جریان هوای پیشنهادی 

مشاهده Fairchild (2119 )و  Czarick .منابع پیشنهاد شده است

 9/0گیری شده ترین مقدار سرعت جریان هوای اندازهنشد و بیش

شدت و جهت رابطه بین سرعت  منظور مقایسهمتر در ثانیه بود. به

های مورد نظر، از ضریب همبستگی جریان هوا و فراسنجه

 آمده است. 2جدول پیرسون استفاده گردیده که در 

بین سرعت جریان هوا و میانگین افزایش وزن روزانه رابطه 

( 0332دار مالحظه نشد. در تحقیق شاهسوند و همکاران )معنی

های عملکردی نیز بین سرعت جریان هوا و اکثر فراسنجه

 همبستگی وجود داشت.

دست آمده از اثرات سرعت جریان هوا بر ضریب هنتایج ب

  Simmons (،2115و همکاران )Dozier  نتایج تبدیل خوراک با

( مطابقت 0339و همکاران ) Lott  (،2113و همکاران )

سرعت  شیافزا( نشان دادند 2115و همکاران ) Dozierدارد. 

باعث  هیمتر در ثان 3به  هیمتر در ثان 2هوا در سالن از  انیجر

 انیسرعت جر شیافزا، امّا گرددیم یگوشت یهاجوجه وزن شیافزا

اشت. ند یخوراک مصرف زانیمبر  یریثأت هیمتر در ثان 3به  2 هوا از

متر در  3 ای 2 انیکه سرعت جر یگوشت یهاجوجه ،حال نیبا ا

ساکن مصرف خوراک  یرا تجربه کرده بودند، نسبت به هوا هیثان

 دست آمده در این مطالعههکه مغایر با نتایج ب داشتند یترشیب

دار بین سرعت جریان هوا و رابطه معنیدر این تحقیق باشد. می

که بر خالف انتظار با افزایش حالیافزایش وزن مشاهد نشد، در

سرعت جریان هوا میانگین خوراک مصرفی کاهش یافت. با توجه 

دهندگان خوراک که در منطقه مورد مطالعه اغلب پرورشبه این

ر ابندی و برای رسیدن به وزن مشخص در اختیصورت سهمیهرا به

 گذار بر نتایج وزنرسد این عامل تاثیرنظر میهدهند بمرغ قرار می

 دست آمده در بررسی حاضر باشد.هبدن و خوراک مصرفی ب

( 2111و همکاران )  Czarickدر بررسی انجام شده توسط       

پیرامون تأثیر دمای محیطی بر رشد و ضریب تبدیل خوراک بر 

شد که دمای روزگی مشخص  20های گوشتی در سن روی جوجه

محیط تأثیری بر رشد و ضریب تبدیل خوراک نداشت. امّا بعد از 

دار منفی بر افزایش وزن و سن سه هفتگی، گرما تأثیر معنی

تر سرعت بیش حاضر غذایی داشت. اگرچه در بررسی ضریب تبدیل

حال، اثرات مثبت سرعت جریان ثانیه ثبت نشد با این در متر 9/0از 

ی ضریب تبدیل خوراک و تلفات، احتماالً به هاهوا بر فراسنجه

باشد. زیرا برای خاطر افزایش میزان دفع حرارت محسوس بدن می

روش له زدن( نسبت بهدفع حرارت از طریق نامحسوس )له

ود خ شود که این امر به نوبهتری صرف میمحسوس، انرژی بیش

د. دگرخوراک )افزایش ضریب تبدیل غذایی( می بازده کاهش باعث

دمایی خنثی  که دمای بدن پرنده به بیش از محدودهزمانی

 Furlan گردد. افزایش یابد، سبب افزایش ضریب تبدیل غذایی می

( در تحقیق خود دریافتند که سرعت جریان 2111و همکاران )

گراد سبب سانتی درجه 23متر در ثانیه در دمای  2هوا به میزان 

های های بدون پر جوجهویژه از قسمتهافزایش دفع حرارت ب

گردد. در این تحقیق با افزایش ها میجمله ساق پای آنگوشتی از

و  Gonetسرعت جریان هوا درصد تلفات روند کاهشی داشت. 

تحت  بدن یمنیا یپارامترهاکه  ندنشان داد( 2111همکاران )

فات میزان تل با و ممکن است دنریگیقرار م ییگرما تنشتأثیر 

  .دنباش داشتهارتباط 

یکی از عوامل مؤثر بر سرعت جریان هوا در آشیانه سطح        

مقطع آشیانه است. سطح مقطع آشیانه با سرعت جریان هوا رابطه 

وارونه دارد. به بیان دیگر در شرایط یکسان، هر چه سطح مقطع 
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تر خواهد شد. یکی از آشیانه کاهش یابد سرعت جریان هوا بیش

و پیرو آن افزایش سرعت  های کاهش سطح مقطع آشیانهراه

توصیه شده  باشدهای هوا میکنندهجریان هوا، استفاده از منحرف

باشد متر  05تا  3کننده بین است فاصله میان دو صفحه منحرف

(. در مطالعه حاضر وضعیت استفاده 0333موسوی و همکاران، )

های هوا مورد ارزیابی قرار گرفت. کنندهیا عدم استفاده از منحرف

های هوا استفاده کنندهای مورد ارزیابی از منحرفتمام واحده

ها کافی ها در اغلب سالنکنندهکرده بوند اما تعداد این منحرف

 نبود. 

 این مطالعه نشان داد سرعت جریان هوای مناسب توصیه       

های پرورش ثانیه( در سالن متر در 2-3شده در منابع علمی )

رابطه منفی بین سرعت جریان  مورد بررسی وجود نداشت. وجود

هوا و ضریب تبدیل خوراک و تلفات حاکی از توجه ویژه به این 

موضوع و تالش در جهت افزایش سرعت جریان هوای سالن جهت 

 باشد.دستیابی به حداکثر عملکرد می

 

  منابع
بررسی  .1332مشایخی س.،  وس.ن.  ،موسوی ؛شاهسوند، م. .1

های گوشتی در سرعت جریان هوای سالن و عملکرد جوجه رابطه

واحدهای مرغداری گوشتی. فصلنامه پژوهش و سازندگی )نشریه 

 .60تا  55 صفحات ،011ماره دامپزشکی( ش

مالحظات فنی و اقتصادی در احداث . 1331موسوی، س.ن.،  .2

 .011تا  33فخات ، ص2 مارههای مرغداری. چکاوک. شسالن

. مدیریت 1333 عزیزیان، م.، و زبده، م.ح. ؛موسوی، س.ن. .3

های نوین پرورش طیور. انتشارات دانش تهویه و انرژی در سالن

 .فحهص229پرور. 

4. Czarick, M.; Lott, B. and Lacy, M., 0222. Is an air speed 
of 600 ft/min in a tunnel house harmful? Poultry housing 

tips. The University of Georgia, Cooperative extension 
service, College of agricultural and environmental 

science/Athens, Georgia. Vol. 12, No. 6, pp: 30602-4356. 

5. Czarick, M. and Fairchild, B.D., 0222. Poultry housing 
for hot climates. In: Poultry production in hot climates. 

Second edition UK. CAB International. 

6. Donald, J., 0222. Poultry house ventilation guide. Alabama 
Cooperative Extension System, Publication ANR-956 

(January 2001 Revision). Auburn University. AL 36149. 

7. Dozier, W.A.; Lott, B.D. and Branton, S.L., 0225. Live 
performance of male broilers subjected to constant or 

increasing air velocities at moderate temperatures and a high 
dewpoint. Poultry Science. Vol. 14, pp: 1321-1331.  

2. Dozier, W.A.; Purswell, J.L. and Barnton, S.L., 0226. 

Growth responses of male broeilers subjected to high air 

velocity for eighter twelve or twenty-four hours from thirty-

seven to firty-one days of age. Journal of Applied Poultry 

Research. Vol. 15, pp: 362-366.  

9. Feddes, J.J.R.; Emmanuel, E.J.; Zuidhof, M.J. and 

Korver, D.R., 0222. Ventilation rate, air ciculation, and 
bird disturbance: Effects on the incidence of cellulites and 

broiler performance. Journal of Applied Poultry Research. 

Vol. 12, pp: 321-334.   

22. Furlan, L.R.; Macari, M.; Secato, E.R. and Guerreiro, 

J.R., 0222. Air velocity and exposure time to ventilation 

affect body surface and rectal temperature of broiler chicks. 

Journal of Applied Poultry Research. Vol. 9, pp: 1-5.  

22. Gonet, N.A.; Sandercock, D.A. and Mitchell, M.A., 

0222. A comparison of thermoregulatory capacity in three 
lines of female broiler breeders. British Poultry Science. 

Vol. 41, pp: 700-701 

20. Hillman, P.E.; Scott, N.R. and Van Tienhoven, A., 2925. 

Physiological responses and adaptations to hot and cold 
environments. In: Stress Physiology in Livestock, Poultry 

(Yousef, M. K., Ed.), CRC Press, Boca Raton, Florida. Vol. 

3, pp: 1-71. 

22. Lott, B.D.; Simmons, J.D. and May, J.D., 2992. Air 

velocity and high temperature effects on broiler 
performance. Poultry Science, Vol. 77, pp: 391-393. 

24. Simmons, J.D.; Lott, B.D. and Miles, D.M., 0222. The 
effects of high air velocity on broiler performance. Poultry 

Science. Vol. 12, pp: 232-234. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


