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 جوجه کشی طبیعی حتی در هوای بد تابستان

 

میالدی با توجه به این که  ۲۰۰۰در کشور آلمان در منطقه بادن در تابستان سال 

تابستانی پر باران و هوای بدی مخلوط از باران و رگبار و تگرگ و رعد و برق وجود 

داشت در مزرعه موهو خانواده اوشی براون مشاهده نمودند که شترمرغ نر آنها 

کارلوس با اشتیاق هرچه تمام، شترمرغ ماده لوسی را وادار به جفتگیری و تخم 

د. کارلوس شروع به کندن و درست کردن النه نموده و سرانجام موفق گذاری می نمای

 ۹شد لوسی را وادار به تخم گذاری کند. هنوز اندک زمانی از گذارن تخم شماره 

نگذشته بود که کارلوس بر روی تخمها خوابید و مزرعه دار در درون دفتر تقویم روزانه 
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 ۱۳روز انتظار در روز  ۴۲. باالخره بعد از دیروز را خط کش خیتار اش با خط قرمز دور

داشت  نیبر ا یجوجه از تخم درامده بودند و کارلوس سع ۹خانواده کامل بود  یونی

نحو احسن انجام دهد. حال پدر خانواده با غرور تمام را به  شیخو فهیکه وظ

کالغ ها  یبرابر حمله احتمال رآنان را د زیکرد، و مادر آنها ن یم یفرزندانش را همراه

کرد و شب هنگام بارش  رییحال هوا تغ نیکرد. در ا یشترمرغ ها محافظت م گریو د

آغاز شد. هنوز آنان دو هفته از  دیرس یدر هر مترمربع م تریباران که به ده ل دیشد

. دیدر هر مترمربع رس تریل ستیباران به ب زشیر زانیگذشت که م یعمرشان نم

هنگام شب  یحت زیاوضاع ناراحت بودند، و جوجه ها ن نیهمه از ا رانمزرعه دا

 یشب به دنبال آذوقه م ۱۰باران تا ساعت  ریکردند و در ز یاستراحتگاهشان را ترک م

آگوست  ۱۴شد، و هنوز دو ماهه نبودند که در  یروز رشد آنها بهتر م گشتند. هر

 یدیجد - یکه مجددا نسل دندید یرا م شیپدر و مادر خو یکنجکاوانه در مرتع کنار 

 دیباران بار تریل ۲۱۴دو ماه  نیا ی. مجموعا در طدادندیرا پرورش م شانیاز جوجه ها

 .گذاشت یجا بر ۲۰۰۰را در تابستان  یدیرقم رکورد جد نیو ا
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 تخم ها رهیو ذخ یمصنوع یجوجه کش

گردند تا از وارد آمدن  یبالفاصله جمع آور  یستیبا یها بعد از گذاشته شدن م تخم

که  یگشتن به دور بمانند. تخم سیبه آنها همانند تابش آفتاب و خ یبیهر گونه آس

علت هرچه  نیداد. به هم رییآن را تغ تیفیتوان ک یعنوان نم چیگذاشته شد به ه

شود سالمتر  یکه از آن متولد م یا وجهکه گذاشته شد بهتر باشد ج یتخم تیفیک

 نیاست و در ا یدر حالت سلول نیشود ، جن یکه تخم گذارده م یاست. در هنگام

 نیو با ا گرددیاستراحت قطع م نیدرجه ا ۲۰-۲۱کند. از حرارت  یحالت استراحت م
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گردد و سپس  یامکان وجود دارد که تخمها به فاصله چند روز جمع آور  نیسبب ا

 گذارده شوند. یزمان در درون دستگاه جوجه کش کیبا هم در  یهمگ

هر روزه دو مرتبه گردانده شوند تا از  یستیبا یشده م یجمع اور  یتخمها 

ا سه تخمه ینگهدار  یطول زمان برا نی. بهتردیا یبه عمل یر یجلوگ نیجن یدگیچسب

که به مدت پانزده  ییروز تجاوز کند. تخمها ۱۰از  یستیبا یزمان نم نیروز است و ا

که حرکت  ییشود. تخمها یمتولد نم جهاز انها جو ٪۴۵از  شیشده اند ب یروز نگهدار 

 رونیساعت تمام استراحت کنند.تخم ها هنگام ب 24 یستییبایداده شده اند ابتدا م

 ۱۵دما بعدًا به  نیباشند که ا یم گرادیدرجه سانت ۳۶ود حد ییدما یامدن از بدن دارا

از  ااختالف دم نیکه قبل وررود تخمها به دستگاه ا نیا ی. براابدییدرجه کاهش م

 24-20 یچند ساعت قبل از ورود تخمها به دستگاه تا دما یستیبا یبرود، م نیب

 درجه گرم شوند.

 

http://chicken-device.ir/


 دریافت تخفیفات فروش دستگاه جوجه کشی
 http://chickendevice.net 

  

   

 مقاالت و آموزش های جدید جوجه کشی را با ما دنبال کنید 

http://chicken-device.ir 

Telegram : @eskandari_eig 

Instagram : eskandari_eig 

 

5 

 
 

 یمصنوع یجوجه کش طیشرا

روز  ۴۲همان  یعیها از تخم درست همانند زمان طب آمدن جوجه رونیزمان ب مدت

درجه به سمت راست داشته  ۴۵ یهایزاو یستیبا یاست و تخمها در درون دستگاه م

 گردانده شوند. بار چندباشند ور هر روز 
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 ها از آمدن جوجه رونیدرجه باشد. در هنگام ب ۳۶ یستیبا یدستگاه م یدرون حرارت

 یبرسد. رطوبت هوا در ابتدا م گرادیدرجه سانت 35به  یستیبا یحرارت م نیتخم ا

باشد. حرارت و درصد  50ها از تخم  امدن جوجه رونیو در هنگام ب رصدد ۲۵ یستیبا

 ۱۰که از  یاست. در نظرخواه وتمتفا یگر یهر مزرعه دار با د آل دهیرطوبت ا زانیم

 وت ارائه دادند.نمونه آمار متفا ۱۲آنها ، مزرعه دار پرورش دهنده شترمرغ انجام گرفت

خشک  یهوا جادیهر صورت واضح است که قبل از در آمدن جوجه ها از تخم با ا در

تر گردد  عیوس ییاتاقک هوا یفضا لهیوس نیتا بد دهیآب درون تخم گرد ریسبب تبخ

 .دیآیجوجه در هنگام تولد به وجود م یبرا یشتر یب ژنیاکس قیطر نیو بد

نر  یکه شترمرغ ها دهش دهیاست و د دهیچیبس دشوار و پ یآمدن از تخم کار  رونیب

 رونیاز تخم هستند. معموال زمان ب شانیآمدن جوجه ها رونیب یکمک برا نیبزرگتر

است ولی به طور معمولی اکثر جوجه ها همان روز  39-42آمدن از تخم مابین روز 

 از تخم بیرون می آیند. 42

در هنگام بیرون آمدن از تخم جوجه ها چندین مرحله مختلف را پشت سر می 

گذارند.اول جهت یابی جنین به سمت اتاقک هوایی است که از روز دوم صورت می 

 یهنگام تنفس نیدر ا در موقعیت نهایی قرار میگیرد. 40-39گیرد و در نهایت در روز 

و  رودیدر تخم باال م دکربنیاکس یمقدار گاز د بیترت نیو بد گرددیها اغاز م هیر

منقار  گرددیکند و موفق م یتخم م یجوجه شروع به سوراخ کردن پوسته درون

نفس  یبرا ژنیساعت اکس ۲۴هنگام  نیفرو کند. از ا یرا به درون اتاقک هوا شیخو

http://chicken-device.ir/


 دریافت تخفیفات فروش دستگاه جوجه کشی
 http://chickendevice.net 

  

   

 مقاالت و آموزش های جدید جوجه کشی را با ما دنبال کنید 

http://chicken-device.ir 

Telegram : @eskandari_eig 

Instagram : eskandari_eig 

 

7 

 یسوراخ را درون پوسته خارج تیالو ستیبا یم ماند و او یم یاقجوجه ب دنیکش

 این صورت درون تخم خفه خواهد شد.  ریکند در غ جادیتخم ا
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