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سخنی از مدیر اجرائی:
از اینکه محصوالت گروه صنعتی اسکندری موسوم به  E.I.Gرا انتخاب نموده اید متشکریم.
بنددده و همکددارانم در گددروه صددنعتی اسددکندری از سددال  1993مددییدی برابددر بددا  1372شمسددی در تددیا بددرای
ارائدده بهتددرین دسددتگاه هددای جوجدده کشددی بدده بازارهددای دا اددی و ددارجی بددوده ایددم و در ایددن راسددتا عددیوه بددر
سددرمایه گدد اری هددای سددنگین مددادی و معنددوی از کارشناسددان بددا توربدده و مهندسددین جددوان و متخصدد بهددره
برده اید م تدا روز بده روز بدر کیفیدت محصدوالت دود افداوده و از بدا کیفیدت تدرین توگیدد کنندده گدان ایدن صدنعت
باشدیم .ریدد شدما پایدان همکداری بدا مدا نخواهدد بدود باکده آردازی اسدت بدر ید دوره ده سداگه کده در طدول آن
E.I.Gمتعهددد بدده ارائدده بهتددرین نددوع دددمات پددم از فددروا بدده شددما می اشددد .تمددامی پرسددن فنددی و مهندسددی
ایددن شددرکت در تددیا واهنددد بددود کدده شددما بدداالترین دددمات ممکددن را در طددول دوره دریافددت نماییددد .ایددن
دفترچدده جهددت اسددتفاده هرچدده بهتددر شددما از دسددتگاه ریددداری شددده تهیدده و تندددیم گردیددده اسددت و امیدددوارم
مطاگعه آن س ب گردد که استفاده راحت تر و بهتری از کاالی ریداری شده داشته باشید.
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مقدمه :
فرآینددده جوجدده کشددی مصددنوعی متشددک از سدده بخددش تعیددین کننددده شددام تخددم نطفدده دار دسددتگاه جوجدده
کشددی و اپراتددور دسددتگاه می اشددد .بدده ایددن معنددی کدده اگددر بددا کیفیددت تددرین دسددتگاه جوجدده کشددی نیددا در ا تیددار
شددما اددرار بگیددرد در صددورتی کدده از تخددم بددا کیفیددت و نطفدده دار اسددتفاده نکنیددد مطم د جدا بدده نتیودده مطاددوب دسددت
پیدددا نخواهیددد کددرد همانددین بددا وجددود اینکدده اکتریددت اریددب بدده اتفدداه دسددتگاه هددای جوجدده کشددی هددم اکنددون
بصددورت تمددام اتوماتیدد طراحددی و توگیددد میگردنددد بددا ایددن حددال هنددوز هددم بر ددی از و ددای برعهددده اپراتددور
دسددتگاه می اشددد و اگددر بدده ایددن و داب درسددت و دایددل عمد نشددود مطم ند جدا راندددمان ت دددی تخددم نطفدده دار بدده
جوجه کاهش ااب توجهی واهد یافت.
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فراینده جوجه کشی :
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فرآیند جوجه کشی به دو بخش ستر و هار تقسیم بندی میگردد.
سدتر  (setter) :دوران سدتر بده زمدانی گفتده میشدود کده تخدم هدا در دا د ماشدین جوجده کشدی بدرای اوگدین بدار
اددرار میگیرنددد .در دوران سددتر جنددین در دا دد تخددم در حددال شددک گیددری می اشددد و اندددامهای جنددین در ایددن
دوران تشددکی شددده و رشددد میکننددد .از جمادده ویمگددی هددای مهددم دوران سددتر در جوجدده کشددی چددر ش تخددم هددا
در دا د دسددتگاه می اشددد .در ایددن دوران بددرای اینکدده جنددین بدده پوسددته تخددم ناس د د تخددم هددای نطفدده دار در
دا د دسددتگاه جوجدده کشددی بایددد مدددام در حددال گددردا باشددند .عدددم گددردا در ایددن دوران باعد تافددات صددد در
صددددی و عددددم گدددردا صدددحیا نیدددا باعددد کددداهش رانددددمان جوجددده کشدددی میگدددردد .بهتدددرین ندددوع گدددردا
چددر ش360درجدده ای و مددداوم می اشددد بدده ایددن معنددی کدده چددر ش بصددورت مدددام و وبددی وافدده وگددی بددا سددرعت
بسددیار پددایین انوددام شددود .طددول دوره سددتر میدداان دمددا و رطوبددت در ایددن دوران بددرای پرندددگان مختا د متفدداوت
می اشد به عنوان متال طول دوره ستر برای پرنده مرغ  18روز کام و دمای مناسب  37.7می اشد.
هادر  (HATCHER) :هادر بده روزهدای آ در جوجده کشدی معمدوال سده تدا چهدار روز آ در ه گفتده میشدود کده در
آن جوجدده پوسددته تخددم را شکسددته و از تخددم ددار میگددردد .در طددول دوره هاددر چددر ش تخددم هددا در دا دد
دسددتگاه کددامی متوا د گردیددده و دمددا اندددکی نسددب بدده زمددان سددتر کدداهش پیدددا کددرده و رطوبددت افدداایش پیدددا
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میکنددد .طددول دوره هاددر و دمددا ورطوبددت آن بددرای پرندددگان مختادد متفدداوت اسددت .دوره هاددر بدده نسدد ت
حساس تر از ستر بوده و بیشتر تافات در این دوره صورت میگیرد.
در نددر داشددته باشددید کدده شددما بایسددتی در مرحادده اول تخددم هدا را در دا د شددانه هددای مخصددو اددرار دهیددد تددا
دوره سددتر را سددکری کننددد .همددان طددور کدده اد ی نیددا کددر شددد در طددول دوره سددتر بایسددتی عمد گددردا تخددم هددا
نیددا بدده درسددتی انوددام بکدد یرد .بعددد از طددی شدددن دوره سددتر کدده طددول دوران آن بددرای پرنددده هددای مختادد
متفاوت اسدت بایدد تخدم هدا را از شدانه جددا کدرده و در دا د سد د هدای هد .ادرار دهیدد .طدول دوران هد .بدرای
پرندددگان مختا د متفدداوت بددوده و معمددوال سدده تددا پددن روز می اشددد در ایددن دوران رطوبددت افدداایش یافتدده و دمددا
اندددکی کدداهش پیدددا مددی کنددد .بددرای اطددیع از مدددت زمددان دوره سددتر و هاددر همانددین دمددا ورطوبددت ایددن دوران
بددرای پرندددگان مختاد بایسددتی بدده کتددب مرجددج جوجدده کشددی مراجعدده نماییددد و داددت داشددته باشددید کدده دمددا و
رطوبت و طول دوره این دوران نیا برای نماد مختا ی گونه پرنده نیا متفاوت می اشد.
بر ددی از دسددتگاه هددا فقددس بصددورت سددتر و بر ددی فقددس بصددورت هاددر طراحددی و توگیددد میگردنددد و بر ددی دیگددر از
دسددتگاه اتوماتی د بددوده و اابایددت تیییددر وضددعیت بدده حاگددت سددتر و هاددر را دارا می اشددند دسددتگاه هددای گددروه
صنعتی اسکندری  E.I.Gنیا از این جماه می اشند.
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توصیه های در رابطه با تهیه و نگه داری تخم نطفه دار :










بیشترین تعداد جوجده کشدی هدای نداموفل از مدواردی گداارا شدده اسدت کده تخدم هدا بصدورت ندامندم از
افددراد مختا د ریددداری و یددا دریافددت شددده اسددت .بدده عنددوان متددال بددرای پرشدددن رفیددت ی د دسددتگاه
جوجدده کشددی  290عددددی  20عدددد تخددم از شخصددی و  50عدددد از شددخ دیگددر و  30عدددد از فددردی
دیگددری و ....تهیدده میگددردد.از آنوددا کدده در ایددن روا مدددت زمددان نگدده داری تخددم هددا یکسددان نیسددت و
شددرایس نگدده داری آن نیددا توسددس افددراد مختاد و متفدداوت و در بسددیاری از مددوارد اشددت اه می اشددد پددم بدده
هددی .وجدده بدده ایددن روا تخددم نطفدده دار تهیدده نفرماییددد چددرا کدده در ایددن صددورت تعددداد تخددم هددای کدده
ت دی به جوجه میگردند بسدیار کدم واهدد بدود توجده بده ایدن نکتده ضدروری اسدت کده بیشدتر افدرادی کده
به شما تخم نطفده دار میفروشدند ادعدا میکنندد کده تخدم هدا بسدیار تدازه اسدت وگدی بایدد توجده داشدت کده
ممکن است این موضوع وااعیت نداشته باشد.
بهتددر اسددت بددرای ندافددت و ضددد عفددونی تخددم هددای نطفدده دار از انددواع مددواد شددیمیایی اسددتفاده نفرماییددد
همانددین هرگددا از دسددتمال ددیم بددرای تمیددا کددردن و یددا آب بددرای شستشددوی تخددم هددای نطفدده دار
استفاده ننمایید .چرا کده در آن صدورت روزنده هدای تخدم هدا بسدته شدده و جندین دا د آنهدا تاد واهدد
شددد بهتددر آن اسددت بددا اسددتفاده از ی د مسددوا و یددا فرچدده بدددون آسددیب بدده تخددم نطفدده دار فضددوالت و
کتافات را از آن جدا کرده و دا دستگاه جوجه کشی ارار دهید.
توجدده داشددته باشددید کدده تخددم هددای نطفدده دار بایسددتی بصددورت تددازه دا د دسددتگاه جوجدده کشددی اددرار
بگیرنددد .حددداکتر مدددت زمددان مودداز بددرای نگدده داری از تخددم هددای نطفدده دار  3روز می اشددد ودر روزهددای
بعد از آن رانددمان ت ددی تخدم بده جوجده بده شددت کداهش پیددا میکندد در صدورتی کده تخدم هدا را بدیش
از  6روز نگدده داری نمددوده ایددد از گ اشددتن آنهددا در دا د دسددتگاه جوجدده کشددی ددودداری کنیددد در هنگددام
نگدده داری تخددم هددا هددر دو تددا سدده سدداعت ید بددار تخددم هددا را بار انیددد تددا مددانج چسد یدن تخددم هددا بدده
دیواره پوسدته تخدم شدوید .بایدد توجده داشدته باشدید کده دمدای مناسدب بدرای نگده داری تخدم هدای نطفده
دار 15تددا 18درجدده ساسددیوس و رطوبددت نس د ی مطاددوب نیددا  60درصددد می اشددد کدداهش و یددا افدداایش دمددا
و رطوبددت در هنگددام نگدده داری تخددم هددای نطفدده دار باع د کدداهش شدددید ضددریب ت دددی آنهددا بدده جوجدده
میگردد.
هرگا تخم ها را از محد ان دار نگده داری بدی فاصداه بده دا د ماشدین جوجده کشدی منتقد نکنیدد چدرا کده
جنین دا د تخدم هدا تاد واهدد شدد .ابتددا تخدم هدا را بده دا د محیطدی بدا شدرایس دمدایی اتداه 22
تدا  25درجده ساسددیوس ه منتقد نمددوده و اجدازه دهیدد  5تددا  10سداعت آنوددا ادرار داشدته و بددا محدیس هددم
دما شوند و سکم تخم ها را دا ماشین جوجه کشی باینید.
بددا توجدده بدده ا ددتی دمددا و رطوبددت و زمددان گددردا تخددم پرندددگان مختا د بهتددر ایددن اسددت کدده تخددم
پرنددگان مختاد را بصدورت هددم زمدان دا د دسددتگاه جوجده کشدی ادرار ندهیددد.رعایت ایدن نکتده در مددورد
پرندگان گران ایمت بسدیار مهدم تدر اسدت چدرا کده رانددمان جوجده کشدی در ایدن حاگدت بده شددت کداهش
پیدا میکند.
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توجه داشدته باشدید کده تخدم هدای تدر دورده را هرگدا دا د دسدتگاه جوجده کشدی ادرار ندهیدد هرگونده
تددر از جمادده تددر هددای بسددیار ریددا مددویی و تددر هددای ریددای بددا چشددم هددم ااب د مشدداهده نیسددت
امکان ت دی تخم به جوجه را به صفر درصد کاهش می دهد.
هرگددا تخددم نطفدده دار را بیفاصدداه بعددد از توگیددد توسددس پرنددده در دا د ماشددین جوجدده کشددی اددرار ندهیددد.
تخددم نطفدده دار بایسددتی بدده مدددت  24سدداعت در شددرایس دمددای -15تددا 18نگدده داری نماییددد و سددکم در
دا ماشین جوجه کشی ارار دهید.
از فواص دور ااددام بده ریدد تخدم نطفده دار نفرماییدد .چدرا کده تکدان هدای کده در زمدان حمد و نقد بده
تخم ها وارد می شدود باعد وارد شددن آسدیب هدای جددی بده پدرده هدوا و کیسده جنیندی میگدردد و عمد جی
تخددم هددای نطفدده داری کدده از مسددافت هددای طددوالنی تهیدده مددی شددوند امکددان ت دددی شدددن بدده جوجدده را
نخواهنددد داشددت .همانددین معمددوال در هنگددام حم د و نق د دمددای تخددم بدداال رفتدده و سددکم کدداهش مددی
یابد و این باع مرگ جنین در دا تخم نطفه دار واهد شد.
هرگددا و بدده هددی .وجدده تخددم هددای نطفدده دار را در محاددی کدده ددود پرندددگان حضددور دارنددد نگدده نداریددد و
حتمددا بعددد از تخددم گدد اری هرچدده سددریج تددر تخددم هددا را از محدد ددار نماییددد .همانددین اددرار دادن
دسددتگاه جوجدده کشددی نیددا در محاددی کدده پرندددگان حضددور دارنددد نتیودده ای جددا ید جوجدده کشددی کددامی نددا
موفل نخواهد داشت.
در هنگام ارار دادن تخم نطفه دار در دا د شدانه دادت کنیدد کده بدا توجده بده ندوع شدانه بایسدتی تخدم یدا
بدده پهاددو اددرار گیددرد و یددا نددو تیددا آن بدده سددمت پددایین اددرار گرفتدده باشددد .هرگددا تخددم را بدده گوندده ای در
دستگاه جوجه کشی ارار ندهید که نو تیا آن رو به باال باشد.
هرگددا تخددم هددای بسددیار کوچد و یددا تخددم هددای بسددیار بددارگ و تخددم هددای بددد فددرم را کدده شددک ط یعددی
ندارند در دا د دسدتگاه جوجده کشدی ادرار ندهیدد چدرا کده ت ددی بده جوجده نخواهندد شدد و بدرای جوجده
کشی فقس از تخم های با شک متعار استفاده کنید.
توجدده داشددته باشددید کدده بددرای توگیددد تخددم نطفدده دار بایسددتی درصددد پرنددده نددر بدده پرنددده مدداده در گادده
حددداکتر  1بدده  3باشددد بدده ع ددارت صددحیا تددر اگددر پرندددگان را بددرای جوجدده کشددی و توگیددد تخددم نطفدده دار
پددرورا میدهیددد بایسددتی بددرای هددر پرنددده نددر حددداکتر سدده پرنددده مدداده در گادده وجددود داشددته باشددد سددن
پرندگان ندر بایسدتی جدوان بدوده و رژیدم رد ایی مناسدب و عامدی بایسدتی در کد گاده رعایدت شدود در ریدر
ایددن صددورت عم د جوجدده کشددی بددا مشددکیت جدددی مواجدده واهددد بددود بدده عنددوان متددال در صددورتی کدده
درصددد کاسددیم در رژیددم ردد ایی بدداالتر از اسددتاندارد باشددد پوسددته تخددم هددا بددیش از حددد ضددخیم شددده و
جوجه توان رو از تخم را نخواهد داشت.
حتما توجه داشدته باشدید کده بعدد از اتمدام کد زمدان جوجده کشدی اجدازه دهیدد سده تدا چهدار روز بیشدتر
از زمان معمول تخدم هدا در دا د دسدتگاه جوجده کشدی بداای بمانندد.چرا کده امکدان ت ددی شددن آنهدا بده
جوجه وجود واهد داشت.اما اگدر بعدد از گ شدت ایدن زمدان هندوز هدم تخدم هدا بده جوجده ت ددی نشددند.
تخدم هددا ید بدده ید بشددکنید و وضدعیت آنهددا را ث دت کنیددد تخدم هددای کده جنددین مدرده در دا د آنهددا
وجود نداشدته و ترکی دی از زده و سدفیده تخدم مدرغ در دا د آنهدا وجدود داشدته باشدد بددون نطفده بدوده و
اتا امکان ت دی آنها به جوجه وجود نداشته است.
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در هنگام ه .شددن تخدم هدا یعندی دایقدا زمدانی کده جوجده هدا در حدال شکسدتن و دار شددن از پوسدته
تخددم هسددتند بدده هددی .وجدده درب دسددتگاه را بدداز نکیددد .چددرا کدده ایددن کددار باع د آهکددی و سددفت شدددن
پوسددته تخددم هددا شددده و امکددان ددار شدددن جوجدده از تخددم را از بددین می ددرد .اجددازه دهیددد تددا  24سدداعت
جوجده هددا بعددد از ددرو از تخدم در دا د دسددتگاه بدداای بماننددد بعدد از  24سدداعت در دسددتگاه را بدداز کددرده
و سددریج جوجدده هددا را از دسددتگاه ددار کنیددد و اجددازه دهیددد تددا تخددم هددای کدده هنددوز بدده جوجدده ت دددی
نشده اند تا چند رو در دا دستگاه باای بمانند.
مشکیتی کده گاهدا بدرای جوجده هدا بعدد از بده دنیدا آمددن بده وجدود مدی آیدد بده عندوان متدال کد شددن
پاها و یدا ایدرادات فیایکدی مربدو بده بیمداری هدای تخدم و مدرغ مدادر بدوده و ارت داطی بده ماشدین جوجده
کشی ندارد.
اگددر پرنددده مددادر مسددن باشددد و تخددم بددیش از حددد ط یعددی در بدددن او میمانددد و در نتیودده جنددین در دا د
تخم تشکی شده وگی در دهه اول جوجه کشی در شرایطی که بسیار کوچ است تا میشود.
در صددورتی کدده از پرنددده هددای ماننددد ردداز ارد و یددا اددو جوجدده کشددی میکنیددد حتمددا بایددد در طددول دوران
سددتر و هاددر مخصوصددا هاددر ه میدداان رطوبددت اتدداای را کدده دسددتگاه جوجدده کشددی در ان اددرار دارد
افدداایش دهیددد در ریددر ایددن صددورت جوجدده کشددی مددوفقی را توربدده نخواهیددد کددرد بددرای افدداایش رطوبددت
اتاه میتوانید از آب پاشی کردن ک زمین و یا دستگاه بخار استفاده کنید.
هرگددا بددرای تددامین گرمددایش یددا رطوبددت اتدداه مح د اددرار گیددری دسددتگاه از شددعاه هددای گددازی یددا ریددر
گددازی ه بدددون دود کددش اسددتفاده نکنیددد چددرا کدده باع د کدداهش اکسددیمن محددیس و در نتیودده فدده شدددن
جنددین دا د تخددم هددا واهددد شددد .همانددین از اددرار دادن دسددتگاه جوجدده کشددی در پارکیند ددودرو یددا
هددر فضددای کدده ددودرو در آن روشددن و دداموا میشددود همانددین ددودرو یددا موتددور سددیکات در آن تددردد
می کند ودداری کنید چرا که باع فگی جنین در دا دستگاه جوجه کشی واهد شد.
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نکات مهم در مورد استفاده بهینه از دستگاه جوجه کشی:
 بر ددی از دسددتگاه هددای جوجدده کشددی گددروه صددنعتی اسددکندری  E.I.Gدارای سیسددتم انتخدداب پرندددگان
می اشددد تددا حددد ممکددن از ایددن سیسددتم اسددتفاده ننمددوده و از دسددتگاه در حاگددت دسددتی بهددره ب ریددد.
بهتددرین حاگددت اسددتفاده از دسددتگاه جوجدده کشددی ایددن اسددت کدده بدده کتددب مرجددج جوجدده کشددی مراجعدده
کددرده و دمددا و رطوبددت و مدددت زمددان سددتر و هاددر را بددرای پرنددده و نددمادی کدده انتخدداب کددرده ایددد مطاگعدده
نموده و با توجه به آن ماشین جوجه کشی را تندیم نمایید.
 سددعی کنیددد  24سدداعت ا د از اینکدده تخددم هددای نطفدده دار را در ماشددین جوجدده کشددی اددرار دهیددد دسددتگاه
را روشددن کددرده و از کددارکرد صددحیا سیسددتم هددای آن اطمینددان پیدددا کنیددد چددرا کدده در صددورتی کدده دمددای
تخددم هددا بدداال رفتدده و سددکم بدده عاددت رابددی دسددتگاه دمددای آنهددا پددایین بیایددد بدده احتمددال زیدداد آسددیب
جددی بدده تخددم هدای نطفدده دار وارد واهددد شدد توجدده بدده ایدن نکتدده ضددروری اسدت کدده بعددد از  24سدداعت
تسددت فنددی دسددتگاه ماشددین جوجدده کشددی را دداموا کددرده و درب آن را بدداز کنیددد تددا دمددای کددابین
دا د دسدتگاه پدایین بیایدد و دسددتگاه ند شدود سدکم تخدم هددای را کده از محد نگده داری بده دمددای
اتاه منتق نمدوده ایدد و چندد سداعتی را در دمدای اتداه ماندده اندد دا د دسدتگاه ند باینیدد و سدکم
درب ماشین جوجه کشی را بسته و دستگاه را روشن نمایید.
 بعدد از اتمدام دوره سدتر یعندی زمدانی کده میخواهیدد تخدم هدا را از شدانه هدای مخصدو جوجده کشدی بدده
س د های هادر منتقد نماییدد دادت کنیدد کده بایسدتی دمدای اتداای کده ایدن کدار را در آن انودام میدهیدد
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بده اندددازه ای ند ن اشددد کده بدده تخدم هددا شدو سددرمایی وارد شدود بهتددر آن اسدت کدده بدرای انوددام ایددن
کددار دمددای اتدداه را بددرای گحددداتی تددا  30درجدده بدداال بددرده و رطوبددت آن را افدداایش دهیددد .همانددین داددت
کنید که این کار را به آرامی انوام دهید تا ضربه ای به تخم ها وارد نشود.
جوجدده کشددی از بر ددی از پرندددگان ماننددد ردداز و بواامددون متفدداوت از سددایر پرندددگان می اشددد و نیدداز بدده
مطاگعه دایل کتب مربو به این پرندگان دارد .پم با دات کافی اادام نمایید.
هرگددا بددرای دفعددات اول از تخددم پرندددگان ددا و گددران ایمددت اسددتفاده نکنیددد بهتددر ایددن اسددت کدده چنددد
بددار از دسددتگاه بددرای جوجدده کشددی از پرندددگان معمددوگی بهددره ب ریددد تددا مهددارت و آشددنایی شددما بددا دسددتگاه
جوجه کشی بیشتر شود و آنگاه از پرندگان ا را جوجه کشی نمایید.
اگر رفیدت تخدم هدا از رفیدت شدانه هدا کمتدر اسدت همده آنهدا را در ید سدمت شدانه ناینیدد هماندین
شانه های پر را در ی سدمت را ادرار ندهیدد چدرا کده در ایدن صدورت بده موتدور و یدا جد دسدتگاه فشدار
وارد شددده و آسددیب جددددی آنهددا وارد واهددد شددد  .تخددم هددا را در همدده جددای شددانه و شددانه هددا را در همدده
جای را ها به گونه ای باینید که فشار یکسانی به موتور و یا ج چر اننده دستگاه وارد شود.
در صددورت امکددان در دسددتگاه هددای جوجدده کشددی سددایا متوسددس جددای شددانه هددا را در طددول جوجدده کشددی
بددین ط قددات مختا د دسددتگاه جددا بدده جددا کنیددد بدده ایددن نحددوه کدده شددانه مدددتی در ط قدده اول و مدددتی در
ط قه دوم و ...ارار داده شدود .ایدن کدار بایدد بده آرامدی و بددون وارد شددن شدو دمدایی و یدا شدو ضدربه
ای به تخم ها انوام شود.
اگر از شدانه هدای همده کداره بدرای جوجده کشدی اسدتفاده میکنیدد حتمدا دادت داشدته باشدید کده کده درب
س د ه .بایدد در دوران سدتر روی شدانه هدا ادرار نداشدته باشدد در ریدر ایدن صدورت آسدیب جددی بده موتدور
دستگاه وارد واهد شد  .دات کنید که از درپوا فقس در هنگام ه .استفاده کنید.
از اددرار دادن دسددتگاه جوجدده کشددی در کنددار ابدداار پددر صدددا و یددا در مکددان هددای کدده صدددای ناهنوددار دارنددد و
یا محد هدای پدر رفدت و امدد اجتنداب کنیدد چدرا کده امکدان ت ددی شددن تخدم بده جوجده را کداهش مدی
دهد
در مددورد شددانه هددای معمددوگی و را هددا نیددا داددت کنیددد کدده بعددد از اتمددام دوران سددتر تخددم هددا بایددد بدده
س د ه .منتق گردد.
در دستگاه های کده رطوبدت آنهدا بدا اسدتفاده از رطوبدت سداز اگتراسدونی و یدا رطوبدت سداز راطکدی تدامین
میشددود بایسددتی داددت کنیددد کدده حتمددا دوشددا ه ایددن رطوبددت سدداز هددا بایسددتی بدده پریددا تع یدده شددده روی
دستگاه متص گردد نه به پریا مستقیم بره!!
اطددج جریددان بددره ورودی بدده دسددتگاه باعدد کدداهش دمددای دا دد کددابین ماشددین جوجدده کشددی و در
نتیودده باع د تا د شدددن تخددم هددای نطفدده دار میگددردد .اگددر احتمددال اطددج شدددن جریددان بددره دسددتگاه
وجددود دارد حتمددا از ا دد یدد بدداطری  12وگددت و یدد دسددتگاه اینورتددور بددره تهیدده فرماییددد .دسددتگاه
اینورتددور جریددان بددره  12وگددت را بدده  220وگددت تیییددر داده و امکددان کددارکرد دسددتگاه در شددرایس اطددج شدددن
بددره را فددراهم مددی نمایددد .در صددورت نیدداز میتوانیددد ایددن اطعدده را از بخددش فددروا کار اندده گددروه صددنعتی
اسددکندری تهیدده فرماییددد توجدده داشددته باشددید کدده بر ددی از دسددتگاه هددا توانددایی کددارکردن بددا بدداطری بدددون
اینورتور را دارا می اشند.
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معرفی انواع شانه جوجه کشی و روا استفاده از آنها :
دسددتگاه هددای جوجدده کشددی گددروه صددنعتی اسددکندری بددا چهددار نددوع شددانه ارائدده میگددردد ایددن چهددار نددوع شددانه
ع ارت است از :

 .1شانه های سنتی جوجه کشی :
ایددن نددوع شددانه دارای حفددره هددای مخصوصددی بددرای اددرار گددرفتن تخددم هددا می اشددد در ایددن نددوع از شددانه هددای
مخصددو جوجدده کشددی بددرای هددر پرنددده شددانه مخددت بدده آن وجددود دارد بدده عنددوان متددال بددرای مددرغ شددانه
مخصددو مددرغ بددرای بادددرچین شددانه مخصددو بادددرچین و ...و بایددد متناسددب بددا نددوع پرنددده شددانه ریددداری
نمود نکته ااب توجده اینکده در هنگدام ادرار دادن تخدم در دا د شدانه هدا بایسدتی دادت کنیدد کده اسدمت ندو
تیا تخم ها رو به پایین باشد.
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 .2را های شا کی :
در این نوع را هدا سده ندوع شدانه همدراه دسدتگاه ارائده میگدردد یعندی شدانه هدای سدایا کوچد سدایا متوسدس
و سددایا درشددت معمددوال شددانه هددای متوسددس توسددس کار اندده روی را هددا نصددب میگددردد و شددما میتوانیدد سددایر
شددانه هددا را بددا اسددتفاده از پددی روی را نصددب کنیددد .از شددانه هددای سددایا متوسددس بددرای جوجدده کشددی از
پرندددگانی ماننددد مددرغ ارادداول طدداووس و  ...اسددتفاده میشددود و از شددانه هددای سددایا ری دا بددرای جوجدده کش دی از
پرندددگان بددا جتدده ریدا ماننددد بادددرچین ک ددوتر طددوطی و ریدره اسددتفاده میشددود و در نهایدت از شددانه هددای سددایا
درشددت بددرای جوجدده کشددی از پرندددگان درشددت جتدده ماننددد بواامددون ردداز ارد اددو وریددره بهددره می رنددد
بایسددتی توجدده داشددت کدده در شددانه هددای سددایا کوچد و متوسددس بایسددتی اسددمت نددو تیدا تخددم رو بدده پددایین
باشد وگی در شانه سایا بارگ این را تخم ها به پهاو یا بصورت مای ارار میگیرند.
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 .3شانه های همه کاره و یا اصطیحا شانه های کره ای :
ای دن نددوع شددانه بددرای پرندددگان مختا د ااب د تند دیم بددوده و عددیوه بددر داشددتن راندددمان بیشددتر در ت دددی تخددم
نطفدده دار بدده جوجدده ید روزه ایدن امکددان را بددرای شددما فددراهم مدی کنددد تددا بدددون نیداز بدده صددر هایندده و ریدد
شانه های مختاد جوجده کشدی از تمدامی پرنددگان را انودام دهیدد .بدرای بهدره منددی از ایدن شدانه هدا ابتددا دو
اطعه ری مانند را در سدر و تده سد دهای هد .ادرار دهیدد و چفدت آنهدا را پشدت سد د هد .محکدم کنیدد و سدکم
بددا توجدده بدده سددایا تخددم ای کدده اسددتفاده میکنیدد تییدده هددای میدانی را در دا د انهددا اددرار دهیدد .شددما میتوانیدد
تخدم هددا را در شدانه همدده کداره بصددورت وابیدده بده پهاددو و یدا بصددورت نیمدده ایسدتاده اددرار دهیدد در صددورتی کدده
تخددم هددا را بصددورت نیمدده ایسددتاده در شددانه اددرار میدهی دد بایسددتی توجدده داشددته باش دید کدده اسددمت نددو تی دا
تخم ها باید رو به پایین باشد.
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 .4را های دوار :
این نوع را شانه ه کده یکدی از پدیش رفتده تدرین ندوع شدانه هدای مخصدو جوجده کشدی می اشدد تنهدا شدانه
ای اسددت کدده چددر ش  360درجدده ای تخددم در دا د دسددتگاه جوجدده کش دی را ممکددن میسددازد .از ای دن شددانه نی دا
شما میتوانید بددون هدر ندوع تیییدر ی بدرای جوجده کشدی از پرنددگان مختاد اسدتفاده کنیدد بدرای ایدن کدار فقدس
کافیسددت تخددم هددای نطفدده دار ددود را در فدی مددابین گوگدده هددا اددرار دهیدد هماندین شددما بایسددتی تخددم هددا را در
این نوع شانه بصدورت وابیدده بده پهادو ادرار دهیدد  .تخدم هدا را بده گونده ادرار دهیدد کده اسدمت ندو تیدا آنهدا
دو به دو رو به هدم دیگدر باشدد .هماندین شدما میتوانیدد بدا جددا کدردن بعضدی از گوگده هدا بصدورت ید در میدان
از این شانه ها برای جوجه کشی از شتر مرغ نیا استفاده کنید.
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نکاتی که بایستی اپراتور جوجه کش انها را کنترل و اعمال نماید :

شرایس مح استفاده از دستگاه جوجه کشی :
مح د اددرار گی در ی ماش دین جوجدده کش دی بایسددتی دارای فددن تهوی ده متناسددب و همان دین وسددای گرمایش دی بددرای
فص د زمسددتان و توهی داات سرمایش دی بددرای فص د تابسددتان باشددد بدده گوندده ای کدده دمددای محا دی کدده دسددتگاه در
آن اددرار میگی درد همددواره بای دد ب دین  20تددا  25درجدده ساس دیوس باشددد از جمادده عاا دی کدده در جوجدده کش دی هددای
ناموفل گداارا شدده اسدت تفداوت دمدایی زیداد بدین شدب و روز بدوده اسدت بده ایدن معندی کده دمدای محد ادرار
گی در ی دسددتگاه در شددب و روز بددا یکدددیگر متفدداوت بددوده و ای دن باع د عدددم جوجدده کش دی موفددل گردی دده اسددت
توجدده داشددته باشددید کدده وسددای گرمایشددی و سرمایشددی را شددب هنگددام دداموا نکددرده و سددعی کنیددد دمددای
محد مددورد اسددتفاده همیشدده در محدددوده  20تددا  25درجدده بدداای بمانددد .هما دین دسددتگاههای گرمایش دی ن ای دد از
ندوعی انتخدداب شددوند کدده فااددد دودکددش بددوده و اکسدیمن محدیس را کدداهش مدی دهنددد در صددورتی کدده از دسددتگاه
بدرای جوجده کشدی از شدتر مدرغ بهددره می ریدد حتمدا بایسددتی ید کدوگر گدداز ی ادوی در محد اددرار گیدر ی دسددتگاه
وجود داشدته باشدد تدا رطوبدت محدیس پیرامدون ماشدین جوجده کشدی را حدداا تدا 15درصدد کداهش دهدد در ریدر
این صورت جوجده کشدی از شدترمرغ امکدان پد یر نخواهدد بدود در ایدن شدرایس شداید مو دور شدوید کدوگر گداز ی را
در وضعیت رطوبت گیر ی ارار دهید.
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محد اددرار گددرفتن دسددتگاه جوجدده کشدی بایسددتی از هددر طددر حددداا  50سددانتی متددر بددا دیدوار فاصدداه داشددته و
ن ایدد زیدر تددابش نددور مسددتقیم ورشدید اددرار گرفتدده باشددد.در صددورتی کدده فددن تهویده متناسددب در محد ارارگیدر ی
دسددتگاه جوجدده کشدی وجددود نداشددته باشددد رادددت اکسدیمن محدیس کدداهش یافتدده و باعد فگدی جوجدده هددا در
دا د تخددم ا د از بیدرون آمدددن از تخددم واهددد شددد .عددیوه بددر ای دن مکددانی کدده دسددتگاه جوجدده کشدی در آنوددا
اددرار دارد بای دد بدده دور از امددوا اگکترومیناطیس دی همان دین گیرنددده هددا و فرسددتنده هددای مددو کوتدداه ماننددد
ب دی س دیم تدداکی واک دی ه و وسددای اینانین دی باشددد .اتدداای کدده دسددتگاه در آن اددرار گرفتدده بایسددتی بدده دور از
دسددترس افددراد متفرادده و اطفددال بددوده و کددامی تمیددا و مرتددب و بدده دور از گردور ددار و آگددودگی هددای محیطددی
باشد.

نوربینی و نطفه سنوی از تخم ها :
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بددا توجدده بدده اینکدده بدده احتمددال زیداد تعدددادی تخددم بدددون نطفدده و تددر ددورده نیدا همددراه تخددم هددای نطفدده دار
شدما وارد دسددتگاه جوجده کشدی گردیدده انددد الزم اسدت کدده در روز هدای سددوم هفدتم و چهدداردم جوجده کشدی بددا
استفاده از ید چدراغ نطفده سدن تخدم هدا را ندور بیندی کدرده و تخدم هدای فاادد نطفده را از دسدتگاه دار کنیدد
چددرا کدده در صددورتی کدده ایدن کددار انوددام نشددود تخددم هددای بدددون نطفدده گندیدده شددده و گدداز متصدداعد شددده از آنهددا
جن دین موجددود در سددایر تخددم هددا را نی دا تا د واهددد کرد.توجدده بدده ای دن نکتدده ضددرور ی اسددت کدده در ی د اتدداه
کامی تارید در صدورتی کده ید چدراغ مخصدو نطفده سدنوی را در زیدر تخدم هدای نطفده دار ادرار دهیدد جندین
تشددکی شددده در دا د آنهددا ااب د تشددخی اسددت و میتددوان تخددم هددای بدددون نطفدده را از تخددم هددای نطفدده دار
جداساز ی کرده و از دستگاه بیرون گ اشت.

تامین و نگه دار ی دستگاه جوجه کشی :
بهتدر اسددت کدده همیشده ید دماسددن و ید رطوبددت سددن آنداگوگ دایدل در دا د دسدتگاه وجددود داشددته باشددد
تددا اگددر سیسددتم اگکترونیک دی دسددتگاه دچددار طددا شددد فد ج
دورا از آن مطاددج شددوید توجدده داشددته باش دید کدده رطوبددت
سددن و دماسددن اگکترونیک دی متعاددل بدده ددود دسددتگاه بسددیار بس دیار دایددل بددوده و در صددورت وج دود ا ددتی
انددد  1اگ دی  1.5دمددا ه و  10تددا  15درصددد رطوبددت ه احتمدداال ای دن ا ددتی بدده عاددت دای دل ن ددودن دماسددن و
رطوبددت سددن شددما می اشددد وگدی در صددورت وجددود ا ددتی زیداد حتمددا بددا واحددد دددمات پددم از فددروا شددرکت
تماس حاص فرماییدد .توجده ایدن نکتده ضدرور ی اسدت کده سنسدور هدای کنتدرل دمدا و رطوبدت اسدتفاده شدده در
ای دن دسددتگاه جوجدده کش دی از دای دل تددرین کنترگددر هددای جهددان می اشددد و از ی د دماسددن و رطوبددت سددن ارزان
ایمت وریر دایل ن ایدد جهدت تسدت کدارکرد صدحیا آنهدا اسدتفاده کدرد .مدورد مهدم دیگدر اینکده حتمدا دمدا سدن
و رطوبددت سددن را در مودداورت سنسددور دسددتگاه اددرار دهیددد .درریددر ایددن صددورت تسددت شددما بصددورت صددحیا
انوام نخواهد شد.

بعددد از ید دوره کامد جوجدده کشدی حتمددا بددا اسددتفاده از اسددفن دیم و اندددکی تایدد دسددتگاه را ندافددت کنیدد
و چنددد سدداعت در مودداورت هددوا و نددور ورشددید اددرار دهیددد در صددورتی کدده در ندددر داریددد بددرای چنددد مدداه از
دسددتگاه اسددتفاده نکنیدد بعددد از ندافددت و شد کددردن آن دسددتگاه را بدده مدددت  24سدداعت بددون ددر آب و یدا
دستگاه رطوبدت سداز روشدن نگده داریدد تدا رطوبدت دا د آن تخایده شدده و سدکم در فضدای شد کده زیدر ندور
مسددتقیم ورش دید ن اشددد دسددتگاه را نگدده دار ی نمایی دد توجدده داشددته باش دید کدده ممکددن اسددت ماش دین جوجدده
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کشی شما بعدد از چندد مداه نیداز بده کداگی ره دمدا و رطوبدت داشدته باشدد .حدداالمکان از مدواد شدیمیای بدرای ضدد
عفددونی کددردن دسددتگاه اسددتفاده نکنیدد و در صددورتی کدده بدده دالیادی مو وریدد از ایدن مددواد بددرای ضدددعفونی کددردن
دسددتگاه اسددتفاده کنی دد حتمددا حسددگر دسددتگاه را بددا اسددتفاده از ی د اطعدده پیسددتی بکوشددانید چددرا کدده حسددگر
دستگاه در مقاب مواد شیمیایی آسیب پ یر می اشد.

توجه داشته باشید حتما حداکتر تا سه روز بعد از رید به وب سایت اینترنتی
 WWW.IR-HOVABATOR.COMمراجعدده کددرده و بددا اسددتفاده از بارکددد  9رامددی روی دسددتگاه اادددام بدده فعددال
ساز ی گارانتی دستگاه نمایید در ریر این صورت دستگاه شما از درجه گارانتی سااس واهد شد.
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حفددب بارکددد  9رام دی دسددتگاه جهددت بهددره مندددی از ماای دای گددارانتی و بعددد از اتمددام زمددان گددارانتی جهددت بهددره
مندی از دمات پم از فروا اگاامی است در حفب و نگه دار ی ان کوشا باشید.
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توجدده داشددته باشدید کدده کددارکرد دسددتگاه جوجدده کشدی چدده در طددول دوران سددتر و چدده در طددول دوران هاددر ن ایدد
دارای صددای ناهنوددار باشدد در صددورت مشدداهده هدر نددوع صددا یدا گددرزا ریدر معمددول دسدتگاه را داموا کددرده و
با واحد دمات پم از فروا تماس حاص فرمایید.

سیستم تامین رطوبت :
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در دستگاه های جوجه کشی با توجه به سایا از روا های مختافی برای تامین رطوبت استفاده میشود.

 .1تامین رطوبت با استفاده از ر آب شیار دار :
در بر ددی از دسددتگاههای جوجدده کشددی از ددر آب شددیار دار بددرای تددامین رطوبددت اسددتفاده میگددردد .در ایددن
نوع دسدتگاه هدا ید در آب بدا چندد شدیار مسدتق در دسدتگاه ادرار دارد کده معمدوال در دوران سدتر ید یدا دو
شددیار و در دوران هاددر تمددامی شددیار هددا پددر از آب میگددردد .اگ تدده اینکدده چدده تعدددادی از شددیار هددا را پددر از آب
نماییدد معمددوال بددا توجدده بدده می داان رطوبددت محیط دی کدده دسددتگاه در آنوددا مددورد اسددتفاده اددرار میگی درد .متفدداوت
است.
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 .2تامین رطوبت با استفاده از ر آب و فن :
در بس دیار ی از دسددتگاه هددای جوجدده کش دی از روا ددر آب و فددن جهددت تددامین رطوبددت اسددتفاده میگددردد .در
ایدن روا ید ددر کدده معمددوال همددراه دسددتگاه ارائدده میگددردد پددر از آب شددده و در دا د ماشدین جوجدده کشدی
زی در فددن مخصوص دی کدده بددرای تددامین رطوبددت طراح دی گردی دده اددرار میگی درد .در ای دن حاگددت در صددورت کدداهش
رطوبددت فددن بدداالی ددر آب بصددورت ودکددار شددروع بدده کددار کددرده و رطوبددت دسددتگاه را افدداایش مددی دهددد و
هنگددامی کدده رطوبددت بدده حددد مطاددوب رسدید فددن دداموا میگددردد .در ایدن روا نیدا بایسددتی همیشدده ددر آب
دستگاه را پر کرده و در دا ماشین جوجه کشی ارار داد.
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 .3تامین رطوبت با استفاده از پد مخصو

رطوبت :

در بر ددی از دسددتگاه هددای جوجدده کشددی پددیش رفتدده تددر دسددتگاه موهددا بدده پمدد مخصددو تددامین رطوبددت
می اشد .در ایدن دسدتگاه هدا ید در آب معمدوگی مانندد بطدر ی آب بیدرون دسدتگاه ادرار گرفتده و شدیانگی کده
متصد بدده پمد دسددتگاه اسددت در دا د آن اندا تدده میشددود .در شددرایطی کدده رطوبددت دسددتگاه کدداهش مدی یابددد
پم د دسددتگاه شددروع بدده کددارکرده و آب را بصددورت اطددره بدده اطددره بدده دا د دسددتگاه منتق د نمددوده و روی پددد
مخصددو رطوبددت میری داد و ای دن پدسدداوگوز ی دیم شددده و باع د افدداایش رطوبددت دسددتگاه میگددردد .معمددوال
دسددتگاه هددای کوچ د ددانگی بددا ای دن روا تددامین رطوبددت میگردنددد و در وااددج ای دن روا بهتددرین روا تددامین
رطوبت در دستگاه های جوجه کشی انگی می اشد.
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 .4تامین رطوبت با استفاده از رطوبت ساز اگتراسونی :
در دسددتگاه هددای جوجدده کشدی بارگتددر از رطوبددت سدداز هددای اگتراسددونی جهددت تددامین رطوبددت اسددتفاده میگددردد.
ای دن دسددتگاه هددا بی درون از دسددتگاه جوجدده کش دی اددرار گرفتدده و رطوبددت توگی دد شددده توسددس آنهددا بددا اسددتفاده از
شددیان مخصددو بدده دا دد دسددتگاه جوجدده کشددی منتقدد میگددردد .هنگددام اسددتفاده از ایددن دسددتگاه هددای
جوجه کشدی بایسدتی توجده داشدت کده دوشدا ه دسدتگاه رطوبدت سداز بایسدتی بده پریدا موجدود در بدنده دسدتگاه
جوجه کشی متص گردد و نده بده جریدان بدره شدهر ی مکدانیام توگیدد رطوبدت در ایدن دسدتگاه هدا بده ایدن گونده
اسدت کده هنگدام کدداهش رطوبدت جریدان بدره رطوبددت سداز بصدورت ودکدار توسددس دسدتگاه جوجده کشدی وصد
گردیدده و دسددتگاه شددروع بدده توگیدد رطوبددت میکنددد و زمددانی کدده رطوبددت بدده حددد مطاددوب رسدید بصددورت ودکددار
جری دان بددره رطوبددت سدداز اطددج میگددردد .بایسددتی توجدده کددرد ای دن مهددم زمددانی اتفدداه م دی افتددد ک ده دوشددا ه
رطوبددت سدداز بدده پری دا تع ی ده شددده روی بدندده دسددتگاه جوجدده کش دی وص د گددردد در ری در ای دن صددورت مکددانیام
کدددارکرد دسدددتگاه جوجددده کشدددی مختددد میگدددردد .دسدددتگاه هدددای رطوبدددت سددداز اگتراسدددونی دارای مخدددان آب
مخصدو بدده دود هسددتند کدده همیشده بایدد توسددس آبدی کدده جوشدیده شدده و ند شددده اسدت پددر از آب گددردد
توجدده بدده ایددن نکتدده ضروریسددت کدده هرگددا از محدد ددرو بخددار ن ایسددتی آب را دا دد دسددتگاه رطوبددت سدداز
ریخددت!! بددرای شددارژ آب دسددتگاه رطوبددت سدداز اگتراسددونی اسددمت شیشدده ای رطوبددت سدداز را برداشددته و واروندده
نماییددد دریادده مخصددو زیددر آن را بصددورت پیاددی بدداز نماییددد و آب را دا دد اسددمت شیشدده ای بریایددد و
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سددکم درپددوا را محکددم کددرده و اسددمت شیشدده ای را در جددای مخصددو بدده دود اددرار دهی دد .هما دین هددراز
چند گاهی بایدد بدا اسدتفاده از مسدوا و یدا فرچده ندرم آهد هدای روی پیداور دسدتگاه رطوبدت سداز اگتراسدونی
را پا کرد.
بعددد از ریدد دسددتگاه جوجدده کشدی بایدد تشددخی دهیدد کدده دسددتگاه شددما بددرای تددامین رطوبددت از کدددام ید از
روا هددای بدداال اسددتفاده میکنددد و سددکم اادددامات الزم را انوددام دهیددد .در ریددر ایددن صددورت دسددتگاه جوجدده
کشی شما توان توگیدد جوجده ید روزه را نخواهدد داشدت توجده بده ایدن نکتده داگی از گطد نیسدت کده تمدامی
دسددتگاه هددای جوجدده کش دی بصددورت مسددتقیم و ی دا ری در مسددتقیم از آب بددرای تددامین رطوبددت اسددتفاده میکننددد.
کر این نکته هدم داگی از گطد نیسدت کده همیشده میداان رطوبدت مدورد نیداز دسدتگاه هدای جوجده کشدی بدرای
ی انکی اسیون موفل در دوران هار بسیار بیشتر از دوران ستر می اشد.

هشدار های ایمنی
.1

.2

.3

.4
.5

:

بددا توجدده بدده وجددود رطوبددت بدداال در دا د دسددتگاه جوجدده کش دی ای دن دسددتگاه جددات دسددتگاه هددای بددا
طددر بددره گرفتگدی بسدیار بدداال محسددوب میگددردد .پددم داددت کنیدد کدده بصددورت دوره ای سیسددتم سدیم
کشددی دسددتگاه مددورد بازدیددد اددرار گرفتدده و سددیم هددا و اطعددات اگکترونیکددی و اگکتریکددی معیددوب و
مسددتعم تعددویض و یددا تعمیددر گددردد .همانددین حددداالمکان در هنگددام گمددم دسددتگاه جریددان بددره
ورودی به ماشین جوجه کشی را اطج نمایید.
از انوام هر گونه تیییدر در سیسدتم دسدتگاه جوجده کشدی بده جدد دوددار ی کنیدد هدر گونده نصدب و یدا
تعمی در و یددا سددرویم بایسددتی توسددس گددروه دددمات پددم از فددروا گددروه صددنعتی اسددکندر ی انوددام
گیرد.
نصددب و راه انددداز ی دسددتگاه حتمددا بایدد توسددس اکیدب سدیار و یدا نمایندددگی هددا دددمات پددم از فددروا
گددروه صددنعتی اسددکندر ی صددورت گیددرد در ریددر ایددن صددورت دسددتگاه از درجدده گددارانتی سددااس بددوده و
هرگوندده مسد وگیت بددر عهددده ریددار دسددتگاه واهددد بددود .بدددیهی اسددت کدده عدددم نصددب دسددتگاه توسددس
نمایندددگان و اکی دب دوره دی دده شددرکت باع د ایودداد طددرات جددانی و مدداگی کددامی جدددی واهددد شددد.
پددم از نصددب ددود سددرانه دسددتگاه ددوددار ی کددرده و بددرای نصددب بددا بخددش دددمات پددم از فددروا
کار اندده تمدداس حاص د فرمایی دد .حتمددا بعددد از نصددب دسددتگاه صورتواسدده نصددب و راه انددداز ی برگدده
نصب ه دریافت نموده و ناد ود نگه دارید.
از اطعدده محددافب جددان و فی دوز هددای مناسددب در تدداباو بددره مح د اسددتفاده از دسددتگاه ضددرور ی بددوده و
استفاده از دستگاه در شرایس ن ود این اطعات در مدار بره ریرمواز است.
نصددب س دیم بددره گی در ارت آن هددم بصددورت اسددتادارده ضددرور ی بددوده وبهددره بددردار ی از دسددتگاه بدددون
اتصال ارت ریر مواز است.
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عیب یابی دستگاه

:

عیب یابی دستگاههای جوجه کشی گروه صنعتی اسکندر ی E.I.G :
.1

.2

.3

.4

در صورتی کده پدم از وصد کدردن کابد بدره دسدتگاه بده پریدا بدره بدرد کنتدرل دسدتگاه و اطعدات آن
شروع به کار نکرده و دستگاه اموا بماند چه ااداماتی باید صورت بگیرد.
در مواجه بدا ایدن مشدک ابتددا ااددام بده کنتدرل وصد بدودن بدره دسدتگاه از طریدل چد کدردن پریدا یدا
دوشا ه موجدود در محدیس جوجده کشدی کده دسدتگاه بده آن وصد مدی شدود میکندیم در صدورت سداگم
و درسددت کددارکردن پری دا از وص د بددودن کاب د بددره ورودی بدده کنترگددر اطمینددان حاص د م دی کنددیم.در
بیشددتر موااددج مشدداهده شددده اسددت کدده جداشدددن س دیم کاب د در جابوددایی هددا از سددوکت کنترگددر عام د
اصای این مشک می باشد.
درصددورت حد نشدددن ایدن مشددک و تسددت کامد جریدان ورودی گطفددا بددا بخددش دددمات پددم از فددروا
گروه صنعتی اسکندر ی تماس حاص فرمائید.
اگددر در هنگددام کددار کددردن دسددتگاه نمایشددگرهای دسددتگاه شددروع بدده نشددان دادن عدددد صددفر و چشددم
زدن متواگی کرده و دستگاه آالرم به صدا در آورد اادامات الزم زیر را انوام دهید.
در چن دین حدداگتی یک ددار اادددام بدده روشددن و دداموا کددردن دسددتگاه کددرده و در صددورت ادامدده ای دن رونددد
چشددم زدن و عدددم نمددایش دمددا و رطوبددت بایسددتی نسدد ت بدده تعمیددر بددرد دیویتددال دسددتگاه اادددام
کرده و با بخش دمات پم از فروا گروه صنعتی اسکندر ی تماس حاص نمایید.
چنانادده در هنگددام گمددم دسددتگاه یددا اطعددات آن بددا وجددود بددره یددا اگکتریسددیته بدداردار در آن مواجدده
شدید موارد زیر را رعایت فرمائید.
باتوجه به ندوع سدا تار دسدتگاه جوجده کشدی و بدا توجده بده وجدود بدرد کنتدرل موتدور گدردان فدن و...
بدندده دسددتگاه جوجدده کش دی در اسددمت هددای پددرو و را هددا و ...دارای ید نددوع اگکتریسدیته سدداکن ی دا
اگقایی می باشدد کده بدا وصد کدردن سدیم ارت دسدتگاه بده سیسدتم ارتیند محد جوجده کشدی نسد ت
به نتی ساز ی این نوع بره اگقایی اادام می شود.
اگددر در هنگددام راه انددداز ی دسددتگاه و یدا در طددول دوره جوجدده کشدی دسددتگاه دچددار نوسددان دمددا و رطوبددت
شود باید به نکات زیر توجه کرد.
پددم از روشددن کددردن دسددتگاه دمددا و رطوبددت کددم کددم افدداایش یافتدده و دسددتگاه شددروع بدده آالرم زدن
واهددد کددرد.ممکن اسددت ابتدددا دمددا ی دا رطوبددت دسددتگاه تددا حدددودی بدداالتر از حاگددت تند دیم شددده و ی دا
پددایین تددر از آن نواسددان داشددته باشددد کدده ای دن نوسددانات در هنگددام شددروع کددار دسددتگاه کددامی ط یع دی
بوده و به مرور زمان از شدت آن کاسته میشود.
امددا چنانادده ای دن نواسددانات در طددول دوران جوجدده کش دی از حاگددت ط یع دی ددود ددار شددود و در طددول
مدددت اسددتفاده از دسددتگاه اپراتددور جوجدده کددش شدداهد نوسددان دمددایی در رن د 3اگددی 4درجدده ای و یددا
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نوسددان رطددوبتی 15اگددی  30درصدددی باشددد در ایددن حاگددت بایسددتی جهددت رفددج ایددراد و کنتددرل بهتددر
دستگاه با بخش دمات تماس حاص نماید.
"حتمددا توجدده داشددته باش دید کدده دمددا و رطوبددت مح دیس بیشددترین احتمددال ایودداد نواسددانات حرارت دی و
رطددوبتی در دسددتگاه را دارنددد بنددابراین بایسددتی توجدده شددود کدده محددیس دارای دمددای مددابین 20اگددی25
درجه سانتی گراد و رطوبت متناسب باشد".
 .5در صددورت عدددم نمددایش دمددا و رطوبددت در مدددار کنتددرل و یددا نشددان دادن اعددداد ریددر وااعددی و ریددر
ط یعی دما و رطوبت بایستی اادامات زیر صورت بگیرد.
در صددورت عدددم نمددایش دمددا و رطوبددت بددروی کنترگددر بایسددتی ابتدددا دسددتگاه را دداموا کددرده و پددم از
آن سددوکت سنسددور دمددا و رطوبددت را از جددای ددود در آورده و پددم از کنتددرل بدددون ای دراد و سدداگم بددودن
س دیم و سددوکت سنسددور آن را دوبدداره بدده س دوکت نددر ی وص د کددرده و اادددام بدده روشددن کددردن دسددتگاه
نمددود پددم از گ شددت زمددان کوتدداهی بایددد اعددداد بدده صددورت اابدد ا ددول نمددایش داده شود.درصددورت
نمددایش اعددداد دمددا و رطوبددت بدده صددورت ری در ط یع دی بدده عنددوان متددال دمددای کمتددر از  2/0درجدده و ی دا
رطوبددت بدداالی 100درصدددی بایسددتی نسدد ت بدده تعددویض سنسددور دسددتگام اادددام کددرده و بددا رعایددت
شددرایس ایمن دی و همکددار ی مهندس دین بخددش دددمات پددم از فددروا گددروه صددنعتی اسددکندر ی اادددامات
الزم به عم آید.
هماندین توجدده داشددته باشدید در پدداره ای از موااددج عاددت بدداال رفددتن بدیش از حددد رطوبددت جمددج شدددن
اطددرات آب بددروی سنسددور و ی دا بدده اصددطین ش د نم زدن آن م دی باشددد کدده در چن دین حدداگتی بایسددتی بددا
رعایت احتیا کام و بعد از اطج کردن بره دستگاه اادام به ش کردن سنسور نمود.

 .6در صددورت بدداال رفددتن بددیش از حددد پارامترهددای دمددا و رطوبددت بدده صددورت صددعودی و عدددم نمددایش
درست دما و رطوبت در نمایشگرهای دستگاه باید به روا زیر عم کرد.
 .7درمرحادده اول سنسددور رطوبددت را بدده صددورت کامد کنتددرل م دی نمددائیم تددا شکسددتگی یدا هرگوندده ا ددتیل
دیگددر ندی در پددارگی ی دا زدگ دی در س دیم و ...در دداهر بددرد و سنسددور وجددود نداشددته باشددد وپددم از آن بدده
سدراغ سدوکت ندر ی و مدادگی سنسددور بدا بدرد رفتده و پدم از دداموا کدردن دسدتگاه سنسدور رطوبددت را
از سدوکت ددود جدددا کددرده بددار دیگددر محکمتددر و بددا داددت تددر وارد سددوکت مینمائیدد.پم از راه انددداز ی و
روشددن شدددن دوبدداره دسددتگاه اگددر رطوبددت نشددان داده شددده مددابین 0اگددی  100درصددد باشددد عماکددرد
سنسور اابد ا دول اسدت در ریدر ایدن صدورت بایسدتی نسد ت بده ریدد یدا گدارانتی کدردن سنسدور ااددام
و پم از تعویض سنسور جهت انوام کاگی ره با دمات پم از فروا تماس حاص نمائید.
همانددین در صددورت بددروز مشددک بدداال رفددتن بددیش از 3اگددی 4درجدده ای دمددا درصددورتی کدده محددیس
جوجدده کشددی دارای دمددای مناسددب 20اگددی  25درجدده ای باشددد .دماسددن آندداگوگ اسددتاندارد را دا دد
دسددتگاه گ اشددته و نسد ت بدده سددنوش دمددای وااعدی دا د دسددتگاه اادددام نمائیدد .درصددورت بدداال بددودن
دمای دا د دسدتگاه بایدد در اسدرع وادت بدا بخدش ددمات تمداس گرفتده و نسد ت بده تعمیدر روجدی
هیتر بروی برد کنترل اادام شود.
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توجدده داشددته باش دید کدده سنس دورهای دسددتگاه دارای عمددر مصددرفی بددوده گ د ا بایسددتی بددا در ندددر گددرفتن
میداان اسددتفاده از دسددتگاه نسد ت بدده تعددویض سنسددورها اادددام نمددوده و حتمددا بددا بخددش دددمات پددم
از فروا تماس حاص نمائید.
 .8هنگددام بخددار بسددتن شیشدده دسددتگاه و دی دده شدددن بخددار و اطددره هددای آب بددروی شیشدده دسددتگاه بدده
نکات مهم زیر توجه داشته باشید
هددر دسددتگاه جوجدده کشددی از آب بددرای توگیددد بخددار و رطوبددت اسددتفاده میکنددد چنانادده حوددم بخددار
دا د دسددتگاه بدیش از حددد نرمددال محفدده باشددد شیشده و بدندده دسددتگاه شدروع بدده بخدار بسددتن واهددد
کدرد.در صددورت مواجده بددا ایدن مشددک حتمدا در ندددر داشدته باشدید کده دمددای محدیس شددما پدایین تددر از
حد نرمال بوده و نس ت به گرم کردن نس ی دمای محیس ود اادام نمائید.
در صددورت برطددر نشدددن مشددک جهددت جاددوگیر ی از ددراب شدددن سنسددورها و سددایر اطعددات دسددتگاه
بعدد از اطدج کدردن بدره دسدتگاه درب دسدتگاه را بدداز کدرده و بدا پارچده ای ندرم و گطید شیشده و بدندده
دسددتگاه را ش د م دی نمددائیم.پم از آن بددا کددم کددردن حوددم آب ی دا ی دا کددم کددردن دور وگددوم بخارسدداز
نس ت به رفج مشک عم کنید.
 .9باید توجه داشته باشید که دما و رطوبت محیس نیا در بخار زدن شیشه دستگاه د ی است.
با توجه به اگاامدی بدودن کنتدرل دمدا و رطوبدت دا د دسدتگاه و محدیس جوجده کشدی بوسدیاه دمدا سدن
و رطوبددت سددن هددای اسددتاندارد در هنگددام مواجدده بددا ا ددتی در دمددا سددن و رطوبددت سددن دا اددی
دستگاه با نمایشگرهای دستگاه ط ل اصول زیر رفتار نمایید.
در دسددتگاههای جوجدده کشددی باتوجدده بدده حساسددیت زیدداد کنتددرل دمددا و رطوبددت دا دد دسددتگاه
بایستی هر اپراتدور جوجده کدش نسد ت بده تهیده دماسدن و رطوبدت سدن اسدتاندارد بدرای کنتدرل هرچده
بیشتر دما و رطوبت دا دستگاه اادام نماید.
پددم از تهی ده دماسددن و رطوبددت سددن اسددتاندارد و اددرار دادن آن در دا د دسددتگاه بایسددتی اادددام بدده
سددنوش ا ددتی موجددود می دان عدددد دماسددن و رطوبددت سددن تهی ده شددده بددا نمایشددگرهای دسددتگاه
صددورت بگی درد و در صددورت وجددود ا ددتی آن را یادداشددت کددرده و پددم از آن بددا بخددش دددمات تمدداس
حاص فرمائید تا با راهنمایی مهندسین گروه صنعتی اسکندر ی اادام به کاگی ره دستگاه نمائید.

توجدده  :رطوبددت سددن ی دا دماسددن آندداگوگ بایسددتی در نادیک دی سنسددورهای مربوطدده دا د دسددتگاه اددرار
بگیرند.
دمددا سددن و رطوبددت سددن هددای اسددتاندارد بدده دمددا سددن و رطوبددت سددن هددای میادده ای و ی دا آندداگوگی
گفتدده م دی شددود کدده بصددورت دای دل و در شددرایس اسددتاندارد و آزمایشددگاهی کشددورهای پیشددرفته هماددون
فرانسه آگمان و...توگید و استاندارد ساز ی شده و با مار همین کشورها ارائه بازار می شود.

 .10در صورت نار یدن و یا رد کردن موتور گردان دستگاه به نکات زیر توجه داشته باشید.
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در گددام اول توجدده داشددته باش دید در صددورت فشددار دادن دکمدده چددر ش بایسددتی چددراغ  LEDموتددور بددروی
بددرد کنتددرل دسددتگاه روشددن شددود در ری در ای دن صددورت دکمدده ی دا سددوئیاین چددر ش بددروی بددرد کنتددرل
راب می اشد.
در صددورت سدداگم بددودن دکمدده و روشددن شدددن چددراغ  LEDموتددور بددروی بددرد توجدده داشددته باش دید کدده بددا
فشددار دادن دکمدده چددر ش و نگدده داشددتن آن بایسددتی موتددور بدده گددردا در آمددده و بددا برداشددتن دسددت
ددود از روی دکمدده چددر ش چددر ش موتددور نی دا متوا د شددود در ری در اینصددورت اپراتددور جوجدده کددش
بایسددتی ابتدددا از عدددم گی در کددردن موتددور ی دا اهددرم و ..اطمینددان الزم را بدسددت اورد و پددم از آن بددا وارد
کددردن نیدروی عمددودی در جهددت حرکددت موتددور سددعی در رفددج مشددک نمایدد اگددر هنگددام وارد کددردن نیدرو
بددا ش د بددودن اهددرم چر اننددده و ی دا بدده راحت دی چر ی ددن شددفت موتددور روبددرو شددود در ای دن صددورت وارد
شدددن نیروهددای عمددودی ددی جهددت حرکددت موتددور ناشددی از گیرکددردن سدد دها را هددا و یددا...
هماندین عدددم چیدنش صددحیا سد د هددا و شددانه هددا باعد شکسددتگی چر دنددده هددا شددده اسددت.در ایدن
صورت بایستی اپراتور جوجه کش نس ت به تهیه موتور چر شی اادام نماید.
باید توجه شود کده در صدورت چدر ش شدفت موتدور و عددم چدر ش یدا شد بدودن اهدرم پیسدتیکی سدر
موتور بایستی نس ت به تعویض اهرم پیستیکی اادام نمائید.
توجدده  :در دسددتگاههای سددایا بارگتددر شکسددتگی در چر دنددده هددای موتددور گردش دی عمدددتا ناش دی از عدددم
چی دنش صددحیا شددانه هددا و ی دا س د دها در را هددا م دی باشد.بایسددتی داددت شددود کدده هنگددام چی دنش
شانه ها رافت و عام الزم جهت نتی ساز ی بار اضافی صورت بگیرد.

سـبــــــد

خالـــــی

سـبــــــد

خالــــــی

 نمونه چینش صحیا

خالــــی

خالــــی
سبـــــــــــــــــــد

سبــــــــــــــد

نمونه چینش راس

 .11هنگام مواجه شدن با کار نکردن فن ها و یا کند شدن حرکت فن ها اادامات الزم زیر را انوام دهید.
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درصورت عدم کار کردن هرکدام از فن ها ابتدا دستگاه را اموا کرده وپم از آن اپراتور جوجه کش بایستی از
اتصاالت اگکترونیکی فن ها و وص بودن مناسب و محکم سوکت ها و سیم ها اطمینان حاص کند و در صورت
عدم کار کردن دوباره فن اادام به تهیه آن نماید.
اما در صورت کند شدن حرکت فن ها یا شنیده شدن صداهای ناهنوار از فن هنگام کار کردن آن بایستی ابتدا
دستگاه را اموا کرده و پم از آن با استفاده از دستمال نرم و مرطوب اادام به پا کردن آه ها و جرم
بندی های دور شفت و پروانه فن نمود و هرگونه گردو ا و جرم بندی ها را از بوا ها و موتور گردشی فن
پا کرد.
هشدار  :ا از انوام هرگرنه اادامی حتما دستگاه را اموا نمائید.
 .12در صورت مشاهده چکیدن اطرات آب و نمنا شدن گوشه های زیرین دستگاه میتوان به روا زیر عم
کرد.
در فصول سرما و در صورت برودت هوا و کاهش دمای محیس با توجه به اصول حرکتی گرما از طر من ج
گرم دا

دستگاهه به من ج سرد بیرون دستگاهه گرما و رطوبت موجود در دا

دستگاه با بر ورد به بدنه دستگاه

و با توجه به سرد بودن محیس اطرا فرایند میعان رخ داده و اطرات آب تشکی میشود و این اطرات آب از
طریل شیار های موجود در البیی وره ها و ...دستگاه به بیرون هدایت میشوند در چنین حاگتی میتوان با گرم
کردن محیس به حاگت استاندارد از ریاا آن جاوگیر ی نمود در صورت تشدید مکرر این پدیده نیا میتوان بوسیاه
کمی موم درزگیرهای مختا نس ت به مسدود کردن راه و مسیر ریاا آب اادام کرد.
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هشددددددار :
نصب و راه اندازی دستگاه حتما باید توسس اکی سیار کار انه سازنده یا نمایندگان رسمی و دوه دیده در کار انه که دارای مدر فنی و حرفه ای
معت ر نیا باشند انوام شود در ریر اینصورت کار انه سازنده هی .مس وگیتی در ا ال سارات جانی و یا ماگی احتماگی نخواهد داشت.
با توجه به سیستم راه اندازی شده بر روی دستگاه های ایای باتور بایستی در حاگت کای نوسان  1درجه سانتی گراد دما و  15درصدی رطوبت
نس ی ااب ا ول می باشد .پم از تست کام دستگاه می توانید فرآیند جوجه کشی ود را آراز کنید.
توجه داشته باشید که بعد از اتمام ی دوره کام جوجه کشی حتما با استفاده از اسفن مرطوب و اندکی شوینده مییم دستگاه را ندافت کنید و
چند ساعت در مواورت هوا و تابش ریر مستقیم ورشید ارار دهید و به هی .وجه برای ضد عفونی کردن دستگاههای ایای باتور از مواد شیمیایی
و گازفرماگین استفاده ننمائید.
اگر هنگام استفاده از شانه سایا کوچ شانه بادرچینهدر ایای باتور متوجه شدید که اندازه تخم کوچکتر از سایا شانه است می توانید با استفاده از
ی کش ناز یا نخ نس ت به فشرده کردن مح ارار گیری تخم و محکم کردن تخم بر روی شانه استفاده نمایید.
بخش دمات پم از فروا گروه صنعتی اسکندری همه روزه به ریر از روزهای تعطی ه از ساعت  8ص ا اگی  17بعد از هر از طریل س ویمه به
شماره تماس  044-33744988پاسخگو و آماده ارائه دمات گارانتی به شما عایاان می باشد.
توجه :شما میتوانید از طریل سامانه پیامکی به شماره  10000111333333همانین گین تاگرامی  http://Telegram.me/EIG_1992و آی دی
 ID:@EIG_1992ویمه نرم افاار تاگرامه با بخش دمات پم از فروا گروه صنعتی اسکندری در ارت ا باشید.
گطفا در هنگام رابی احتماگی دستگاه و یا سایر مشکیت در صورت تماس با بخش دمات گروه صنعتی اسکندری تمرکا و آرامش ود را حفب
کرده و صد در صد به مهندسین بخش دمات اعتماد نمائید و مطم ن باشید که همکاران ما در بخش دمات پم از فروا باالترین دوره های
آموزشی را برای ارائه دمات بهتر به شما طی کرده اند پم گطفا با آرمش و اعتماد وارت ا مت ت با مهندسین بخش گارنتی همکاری کنید آرامش و
گحن برازنده شما باع ارائه دمات هرچه بهتر به ود شما واهد شد.
از شما عایاان واهشمندیم در صورتی که اصد رید هر کاالیی را دارید با اسمت فروا گروه صنعتی اسکندری یا نمایندگی های فروا آن تماس
بگیرید و به هی .وجه جهت رید کاال تافن های بخش دمات پم از فروا را اشیال نفرمائید وفقس در صورت داشتن سوال فنی تخصصی ویا
عامی گطفا با بخش دمات پم از فروا تماس حاص فرمائید.
در آ ر مدیریت گروه صنعتی اسکندری با ایمی  Reza@mehsaz.comآماده دریافت پیشنهادات انتقادات ندرات و شکایات شما مصر کننده
گرامی می باشد.حتما در ایمی های ود شماره تافن و شماره سریال دستگاه ود را جهت رسیدگی های بعدی در نمایید.
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جدول زمان بندی جوجه کشی انواع تخم ها :
نوع تخم پرنده

ک دوره جوجه
کشی

دمای مناسب در
زمان ستری

درصد رطوبت نس ی
در زمان ستری

در این روز گردا
تخم متوا گردد

دمای مناسب در زمان
هاری

اناری

13-14

38

55-61

11

37.2

انواع مرغ

21

37.5-37.6

57-60

18

37

کوکاتی

18-20

37.5

58-63

15-18

37.2

کوکاتو

22-30

37.5

58-63

20-27

37.2

کونور

28

37.5

58-63

25

37.2

فا ته

14

37.5

58

12

37

ارد -مشتر

28

37.5

58-63

25

37

ارد مسکوی

35-37

37.5

58-63

31-33

37

فن .و سهره

14

37.5

58-63

12

37.2

راز دا ای

30

37.5

63

27

37

انواع راز

22-30

37.5

63

20-27

37

بااراره

24-25

37.5

52-58

22

37.2

مرغ گینه ای

28

37.5

52-57

25

37

مرغ عشل

22-25

37.5

58-63

20-22

37.2

ماکائو

26-28

37.5

58-63

23-25

37.2

مینا

14

38

55-61

12

37.2

پاراکیت

18-26

37.5

58-63

15-23

37.2

طوطی

18-28

37.5

58-63

15-25

37.2

کاسکو

28

37.5

58-63

25

37.2

23-24

37.7

63

20

37.2

ک

چوکار

35
طاووس

28-29

37.5

58-63

25-26

37

پتارمیگان

21-23

37.5

58-63

18-20

37.2

کیغ سیاه

20-21

37.5

58-63

17-18

37.2

ارااول حافه گردن

24-25

37.7

57-62

21

37.2

ارااول طییی

23

37.5

58-63

20

37.2

ارااول مختا

23-28

37.7

57-62

20-25

37.2

ک وتر

17-19

38

61

14

37.2

بادرچین

23

37.5

52-57

21

37.2

بادرچین ژاپنی

17-18

37.7

57-62

15

37.2

او

33-37

37.5

58-63

30-33

37.2

بواامون

28

37.5

52-57

25

37

شتر مرغ استراگیایی

49-50

36.3

24-35

47

36.3

36
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