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 :سخنی از مدیر اجرائی

 .را انتخاب نموده اید متشکریم E.I.G از اینکه محصوالت گروه صنعتی اسکندری موسوم به

شمسددی در تددیا بددرای  1372مددییدی برابددر بددا  1993گددروه صددنعتی اسددکندری از سددال  بنددده و همکددارانم در

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 

م تدا روز بده روز بدر کیفیدت محصدوالت  دود افداوده و از بدا کیفیدت تدرین توگیدد کنندده گدان ایدن صدنعت برده اید

 باشدیم.  ریدد شدما پایدان همکداری بدا مدا نخواهدد بدود باکده آردازی اسدت بدر ید  دوره ده سداگه کده در طدول آن

E.I.G  فنددی و مهندسددی  متعهددد بدده ارائدده بهتددرین نددوع  دددمات پددم از فددروا بدده شددما می اشددد. تمددامی پرسددن

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 

 .شده داشته باشیدمطاگعه آن س ب گردد که استفاده راحت تر و بهتری از کاالی  ریداری 
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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 

نطفدده دار اسددتفاده نکنیددد مطم دداج بدده نتیودده مطاددوب دسددت شددما اددرار بگیددرد در صددورتی کدده از تخددم بددا کیفیددت و 

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 

اب  درسددت و دایددل عمدد  نشددود مطم ندداج راندددمان ت دددی  تخددم نطفدده دار بدده دسددتگاه می اشددد و اگددر بدده ایددن و دد

 .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

جوجده کشدی بدرای اوگدین بدار  دوران سدتر بده زمدانی گفتده میشدود کده تخدم هدا در دا د  ماشدین : (setter) سدتر

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 

پوسددته تخددم ناسدد د تخددم هددای نطفدده دار در در دا دد  دسددتگاه می اشددد. در ایددن دوران بددرای اینکدده جنددین بدده 

دا دد  دسددتگاه جوجدده کشددی بایددد مدددام در حددال گددردا باشددند. عدددم گددردا در ایددن دوران باعدد  تافددات صددد در 

صددددی و عددددم گدددردا صدددحیا نیدددا باعددد  کددداهش رانددددمان جوجددده کشدددی میگدددردد. بهتدددرین ندددوع گدددردا 

مدددام و وبددی وافدده وگددی بددا سددرعت درجدده ای و مددداوم می اشددد بدده ایددن معنددی کدده چددر ش بصددورت 360چددر ش

بسددیار پددایین انوددام شددود. طددول دوره سددتر  میدداان دمددا و رطوبددت در ایددن دوران بددرای پرندددگان مختادد  متفدداوت 

 .می اشد 37.7روز کام  و دمای مناسب  18می اشد به عنوان متال طول دوره ستر برای پرنده مرغ 

مدوال سده تدا چهدار روز آ در ه گفتده میشدود کده در هادر بده روزهدای آ در جوجده کشدی   مع : (HATCHER) هادر

آن جوجدده پوسددته تخددم را شکسددته و از تخددم  ددار  میگددردد. در طددول دوره هاددر چددر ش تخددم هددا در دا دد  

دسددتگاه کددامی متوادد  گردیددده و دمددا اندددکی نسددب بدده زمددان سددتر کدداهش پیدددا کددرده و رطوبددت افدداایش پیدددا 
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ی پرندددگان مختادد  متفدداوت اسددت. دوره هاددر بدده نسدد ت میکنددد. طددول دوره هاددر و دمددا ورطوبددت آن بددرا

 .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 دد  شددانه هددای مخصددو  اددرار دهیددد تددا 

ره سددتر بایسددتی عمدد  گددردا تخددم هددا دوره سددتر را سددکری کننددد. همددان طددور کدده ادد ی نیددا  کددر شددد در طددول دو

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 

روز می اشددد در ایددن دوران رطوبددت افدداایش یافتدده و دمددا پرندددگان مختادد  متفدداوت بددوده و معمددوال سدده تددا پددن  

اندددکی کدداهش پیدددا مددی کنددد. بددرای اطددیع از مدددت زمددان دوره سددتر و هاددر همانددین دمددا ورطوبددت ایددن دوران 

بددرای پرندددگان مختادد  بایسددتی بدده کتددب مرجددج جوجدده کشددی مراجعدده نماییددد و داددت داشددته باشددید کدده  دمددا و 

 .یا برای نماد مختا  ی  گونه پرنده نیا متفاوت می اشدرطوبت و طول دوره این دوران ن

بر ددی از دسددتگاه هددا فقددس بصددورت سددتر و بر ددی فقددس بصددورت هاددر طراحددی و توگیددد میگردنددد و بر ددی دیگددر از 

دسددتگاه اتوماتیدد  بددوده و اابایددت تیییددر وضددعیت بدده حاگددت سددتر و هاددر را دارا می اشددند دسددتگاه هددای گددروه 

 .ا از این جماه می اشندنی E.I.G صنعتی اسکندری
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 : دار نطفه تخم داری نگه و تهیه با رابطه در های توصیه

 از ندامندم بصدورت هدا تخدم کده اسدت شدده گداارا مدواردی از نداموفل هدای کشدی جوجده تعداد بیشترین 

 دسددتگاه یدد   رفیددت پرشدددن بددرای متددال عنددوان بدده. اسددت شددده دریافددت یددا و  ریددداری مختادد  افددراد

 فددردی از عدددد 30 و دیگددر شددخ  از عدددد 50 و شخصددی از تخددم عدددد 20 عددددی 290 کشددی جوجدده

 و نیسددت یکسددان هددا تخددم داری نگدده زمددان مدددت روا ایددن در کدده آنوددا از.میگددردد تهیدده.... و دیگددری

 بدده پددم می اشددد اشددت اه مددوارد از بسددیاری در و متفدداوت و مختادد  افددراد توسددس نیددا آن داری نگدده شددرایس

 کدده هددای تخددم تعددداد صددورت ایددن در کدده چددرا نفرماییددد تهیدده دار نطفدده تخددم روا ایددن بدده وجدده هددی.

 کده افدرادی بیشدتر کده اسدت ضدروری نکتده ایدن بده توجده بدود  واهدد کدم بسدیار میگردند جوجه به ت دی 

 کده داشدت توجده بایدد وگدی اسدت تدازه بسدیار هدا تخدم کده میکنندد ادعدا میفروشدند دار نطفده تخم شما به

 .باشد نداشته وااعیت موضوع این است ممکن

 نفرماییددد  اسددتفاده شددیمیایی مددواد انددواع از دار نطفدده هددای تخددم عفددونی ضددد و ندافددت بددرای اسددت بهتددر 

 دار نطفدده هددای تخددم شستشددوی بددرای آب یددا و کددردن تمیددا بددرای  ددیم دسددتمال از هرگددا همانددین

  واهدد تاد  آنهدا دا د  جندین و شدده بسدته هدا تخدم هدای روزنده صدورت آن در کده چرا. ننمایید استفاده

 و فضددوالت دار نطفدده تخددم بدده آسددیب بدددون فرچدده یددا و مسددوا  یدد  از اسددتفاده بددا اسددت آن بهتددر  شددد

 .دهید ارار کشی جوجه دستگاه دا   و کرده جدا آن از را کتافات

 اددرار کشددی جوجدده دسددتگاه دا دد  تددازه بصددورت بایسددتی دار نطفدده هددای تخددم کدده باشددید داشددته توجدده 

 روزهددای ودر می اشددد روز 3 دار نطفدده هددای تخددم از داری نگدده بددرای مودداز زمددان مدددت حددداکتر. بگیرنددد

 بدیش را هدا تخدم کده صدورتی در میکندد پیددا کداهش شددت بده جوجده بده تخدم ت ددی  رانددمان آن از بعد

 هنگددام در کنیددد  ددودداری کشددی جوجدده دسددتگاه دا دد  در آنهددا گ اشددتن از ایددد نمددوده داری نگدده روز 6 از

 بدده هددا تخددم چسدد یدن مددانج تددا بار انیددد را هددا تخددم بددار یدد  سدداعت سدده تددا دو هددر هددا تخددم داری نگدده

 نطفده هدای تخدم داری نگده بدرای مناسدب دمدای کده باشدید داشدته توجده بایدد. شدوید تخدم پوسدته دیواره

 دمددا افدداایش یددا و کدداهش می اشددد درصددد 60 نیددا مطاددوب نسدد ی رطوبددت و  ساسددیوس درجدده18 تددا15 دار

 جوجدده بدده آنهددا ت دددی  ضددریب شدددید کدداهش باعدد  دار نطفدده هددای تخددم داری نگدده هنگددام در رطوبددت و

 .میگردد

 کده چدرا نکنیدد منتقد  کشدی جوجده ماشدین دا د  بده فاصداه بدی داری نگده ان دار محد  از را ها تخم هرگا 

 22   اتداه دمدایی شدرایس بدا محیطدی دا د  بده را هدا تخدم ابتددا. شدد  واهدد تاد  هدا تخدم دا د  جنین

 هددم محدیس بددا و داشدته ادرار آنوددا سداعت 10 تددا 5 دهیدد اجدازه و نمددوده منتقد ه  ساسددیوس درجده 25 تدا

 .باینید کشی جوجه ماشین دا   را ها تخم سکم و شوند دما

 تخددم کدده اسددت ایددن بهتددر مختادد  پرندددگان تخددم گددردا زمددان و رطوبددت و دمددا ا ددتی  بدده توجدده بددا 

 مددورد در نکتده ایدن رعایت.ندهیددد ادرار کشدی جوجده دسددتگاه دا د  زمدان هددم بصدورت را مختاد  پرنددگان

 کداهش شددت بده حاگدت ایدن در کشدی جوجده رانددمان کده چدرا اسدت تدر مهدم بسدیار ایمت گران پرندگان

 .میکند پیدا
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 هرگونده ندهیدد ادرار کشدی جوجده دسدتگاه دا د  هرگدا را  دورده تدر  هدای تخدم کده باشدید داشدته توجه 

 نیسددت مشدداهده اابدد  هددم چشددم بددا   ریددای هددای تددر  و مددویی ریددا بسددیار هددای تددر  جمادده از تددر 

 .دهد می کاهش درصد صفر به را جوجه به تخم ت دی  امکان

 ندهیددد اددرار کشددی جوجدده ماشددین دا دد  در پرنددده توسددس توگیددد از بعددد بیفاصدداه را دار نطفدده تخددم هرگددا .

 در سددکم و نماییددد داری نگدده18 تددا-15 دمددای شددرایس در سدداعت 24 مدددت بدده بایسددتی دار نطفدده تخددم

 .دهید ارار کشی جوجه ماشین دا  

 بده نقد  و حمد  زمدان در کده هدای تکدان کده چدرا. نفرماییدد دار نطفده تخدم  ریدد بده ااددام دور فواص  از 

 عمدیج  و میگدردد جنیندی کیسده و هدوا پدرده بده جددی هدای آسدیب شددن وارد باعد  شدود می وارد ها تخم

 را جوجدده بدده شدددن ت دددی  امکددان شددوند مددی تهیدده طددوالنی هددای مسددافت از کدده داری نطفدده  هددای تخددم

 مددی کدداهش سددکم و رفتدده بدداال تخددم دمددای نقدد  و حمدد  هنگددام در معمددوال همانددین. داشددت نخواهنددد

 .شد  واهد دار نطفه تخم دا   در جنین مرگ باع  این و یابد

 و نداریددد نگدده دارنددد حضددور پرندددگان  ددود کدده محاددی در را دار نطفدده هددای تخددم وجدده هددی. بدده و هرگددا 

 دادن اددرار همانددین. نماییددد  ددار  محدد  از را هددا تخددم تددر سددریج هرچدده گدد اری تخددم از بعددد حتمددا

 نددا کددامی کشددی جوجدده یدد  جددا ای نتیودده دارنددد حضددور پرندددگان کدده محاددی در نیددا کشددی جوجدده دسددتگاه

 .داشت نخواهد موفل

 یدا تخدم بایسدتی شدانه ندوع بده توجده بدا کده کنیدد دادت شدانه دا د  در دار نطفه تخم دادن ارار هنگام در 

 در ای گوندده بدده را تخددم هرگددا. باشددد گرفتدده اددرار پددایین سددمت بدده آن تیددا نددو  یددا و گیددرد اددرار پهاددو بدده

 .باشد باال به رو آن تیا نو  که ندهید ارار کشی جوجه دستگاه

 ط یعددی شددک  کدده را فددرم بددد هددای تخددم و بددارگ بسددیار هددای تخددم یددا و کوچدد  بسددیار هددای تخددم هرگددا 

 جوجده بدرای و شدد نخواهندد جوجده بده ت ددی  کده چدرا ندهیدد ادرار کشدی جوجده دسدتگاه دا د  در ندارند

 .کنید استفاده متعار  شک  با های تخم از فقس کشی

 گادده در مدداده پرنددده بدده نددر پرنددده درصددد بایسددتی دار نطفدده تخددم توگیددد بددرای کدده باشددید داشددته توجدده  

 دار نطفدده تخددم توگیددد و کشددی جوجدده بددرای را پرندددگان اگددر تددر صددحیا ع ددارت بدده باشددد 3 بدده 1 حددداکتر

 سددن باشددد داشددته وجددود گادده در مدداده پرنددده سدده حددداکتر نددر پرنددده هددر بددرای بایسددتی میدهیددد پددرورا

 ریدر در شدود رعایدت گاده کد  در بایسدتی عامدی و مناسدب رد ایی رژیدم و بدوده جدوان بایسدتی ندر پرندگان

 کدده صددورتی در متددال عنددوان بدده بددود  واهددد مواجدده جدددی مشددکیت بددا کشددی جوجدده عمدد  صددورت ایددن

 و شددده ضددخیم حددد از بددیش هددا تخددم پوسددته باشددد اسددتاندارد از بدداالتر ردد ایی رژیددم در کاسددیم درصددد

 .داشت نخواهد را تخم از  رو  توان جوجه

 بیشدتر  روز چهدار تدا سده دهیدد اجدازه کشدی جوجده زمدان کد  اتمدام از بعدد کده باشدید داشدته توجه حتما 

 بده آنهدا شددن ت ددی  امکدان کده چرا.بمانندد بداای کشدی جوجده دسدتگاه دا د  در هدا تخدم معمول زمان از

. نشددند ت ددی  جوجده بده هدا تخدم هدم هندوز زمدان ایدن گ شدت از بعدد اگدر اما.داشت  واهد وجود جوجه

 آنهددا دا دد  در مدرده جنددین  کده  هددای تخدم کنیددد ث دت را آنهددا وضدعیت و بشددکنید ید  بدده ید  هددا تخدم

 و بدوده نطفده بددون باشدد داشدته وجدود آنهدا دا د  در مدرغ تخدم سدفیده و زده از ترکی دی و نداشدته وجود

 .است نداشته وجود جوجه به آنها ت دی  امکان  اتا
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 پوسدته از شددن و دار  شکسدتن حدال در هدا جوجده کده زمدانی دایقدا یعندی هدا تخدم شددن ه. هنگام در 

 شدددن سددفت و آهکددی باعدد  کددار ایددن کدده چددرا. نکیددد بدداز را دسددتگاه درب وجدده هددی. بدده هسددتند تخددم

 سدداعت 24 تددا دهیددد اجددازه.  می ددرد بددین از را تخددم از جوجدده شدددن  ددار  امکددان و شددده هددا تخددم پوسددته

 کددرده بدداز را دسددتگاه در سدداعت 24 از بعدد بماننددد بدداای دسددتگاه دا دد  در تخدم از  ددرو  از بعددد هددا جوجده

 ت دددی  جوجدده بدده هنددوز کدده هددای تخددم تددا دهیددد اجددازه و کنیددد  ددار  دسددتگاه از را هددا جوجدده سددریج و

 .بمانند باای دستگاه دا   در رو چند تا اند نشده

 شددن کد  متدال عندوان بده آیدد مدی وجدود بده آمددن دنیدا بده از بعدد هدا جوجده بدرای گاهدا  کده مشکیتی 

 جوجده ماشدین بده ارت داطی و بدوده مدادر مدرغ و تخدم هدای بیمداری بده مربدو  فیایکدی ایدرادات یدا و پاها

 .ندارد کشی

 دا دد  در جنددین نتیودده در و میمانددد او بدددن در ط یعددی حددد از بددیش تخددم و باشددد مسددن مددادر پرنددده اگددر 

 .میشود تا  است کوچ  بسیار که شرایطی در کشی جوجه اول دهه در وگی شده تشکی  تخم

 دوران طددول در بایددد حتمددا میکنیددد کشددی جوجدده اددو یددا و ارد    ردداز ماننددد هددای پرنددده از کدده صددورتی در 

 دارد اددرار ان در کشددی جوجدده دسددتگاه کدده را اتدداای رطوبددت میدداانه  هاددر مخصوصددا   هاددر و سددتر

 رطوبددت افدداایش بددرای کددرد نخواهیددد توربدده را مددوفقی کشددی جوجدده صددورت ایددن ریددر در دهیددد افدداایش

 .کنید استفاده بخار دستگاه یا و زمین ک  کردن پاشی آب از میتوانید اتاه

 ریددر یددا   گددازی هددای شددعاه از دسددتگاه گیددری اددرار محدد  اتدداه رطوبددت یددا گرمددایش تددامین بددرای هرگددا 

 شدددن  فدده نتیودده در و محددیس اکسددیمن کدداهش باعدد  کدده چددرا نکنیددد اسددتفاده کددش دود بدددونه  گددازی

 یددا  ددودرو پارکیندد  در کشددی جوجدده دسددتگاه  دادن اددرار از همانددین. شددد  واهددد هددا تخددم دا دد  جنددین

 تددردد آن در سددیکات موتددور یددا  ددودرو همانددین میشددود  دداموا و روشددن آن در  ددودرو کدده فضددای هددر

 .شد  واهد کشی جوجه دستگاه دا   در جنین  فگی باع  که چرا کنید  ودداری کند می
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 :کشی جوجه دستگاه از بهینه استفاده مورد در  مهم نکات

 اسددکندری صددنعتی گددروه کشددی جوجدده هددای دسددتگاه از بر ددی E.I.G پرندددگان انتخدداب سیسددتم دارای 

. ب ریددد بهددره دسددتی حاگددت در دسددتگاه از و ننمددوده اسددتفاده سیسددتم ایددن از ممکددن حددد تددا می اشددد

 مراجعدده کشددی جوجدده مرجددج کتددب بدده کدده اسددت ایددن کشددی جوجدده دسددتگاه از اسددتفاده حاگددت بهتددرین

 مطاگعدده ایددد کددرده انتخدداب کدده نددمادی و  پرنددده بددرای را هاددر و سددتر زمددان مدددت و رطوبددت و دمددا و کددرده

 .نمایید تندیم را کشی جوجه ماشین آن به توجه با و نموده

 دسددتگاه دهیددد اددرار کشددی جوجدده ماشددین در را دار نطفدده هددای تخددم اینکدده از ا دد  سدداعت 24 کنیددد سددعی 

 دمددای کدده صددورتی در کدده چددرا کنیددد پیدددا اطمینددان آن هددای سیسددتم صددحیا کددارکرد از و کددرده روشددن را

 آسددیب زیدداد احتمددال بدده بیایددد پددایین آنهددا دمددای دسددتگاه  رابددی عاددت بدده سددکم و رفتدده بدداال هددا تخددم

 سدداعت 24 از بعددد کدده اسدت ضددروری نکتدده ایدن بدده توجدده شدد  واهددد وارد دار نطفدده هدای تخددم بدده جددی

 کددابین دمددای تددا کنیددد بدداز را آن درب و کددرده  دداموا را کشددی جوجدده ماشددین   دسددتگاه فنددی تسددت

 دمددای بده داری نگده محد  از کده را هددای تخدم سدکم شدود  ند  دسددتگاه و  بیایدد پدایین دسدتگاه دا د 

 سدکم و باینیدد  ند  دسدتگاه دا د  اندد ماندده اتداه دمدای در را سداعتی چندد و ایدد نمدوده منتق  اتاه

 .نمایید روشن را دستگاه و بسته را کشی جوجه ماشین درب

 بدده کشدی جوجده مخصدو  هدای شدانه از را هدا تخدم میخواهیدد کده زمدانی یعندی سدتر دوره اتمدام از بعدد 

 میدهیدد انودام آن در را کدار ایدن کده اتداای دمدای بایسدتی کده کنیدد دادت نماییدد منتقد  هادر های س د
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 ایددن انوددام بدرای کدده اسدت آن بهتددر شدود وارد سددرمایی شدو  هددا تخدم بدده کده ن اشددد  ند  ای اندددازه بده

 داددت همانددین. دهیددد افدداایش را آن رطوبددت و بددرده بدداال درجدده 30 تددا گحددداتی بددرای را اتدداه دمددای کددار

 .نشود وارد ها تخم به ای ضربه تا دهید انوام آرامی به را کار این که کنید

 بدده نیدداز و می اشددد پرندددگان سددایر از متفدداوت بواامددون و ردداز ماننددد پرندددگان از بر ددی از کشددی جوجدده 

 .نمایید اادام کافی دات با پم. دارد پرندگان این به مربو  کتب دایل مطاگعه

 چنددد کدده اسددت ایددن بهتددر نکنیددد اسددتفاده ایمددت گددران و  ددا  پرندددگان تخددم از اول دفعددات بددرای هرگددا 

 دسددتگاه بددا شددما آشددنایی و مهددارت تددا ب ریددد بهددره معمددوگی پرندددگان از کشددی جوجدده بددرای دسددتگاه از بددار

 .نمایید کشی جوجه را  ا  پرندگان از آنگاه و شود بیشتر کشی جوجه

 هماندین ناینیدد شدانه سدمت ید  در را آنهدا همده اسدت کمتدر هدا شدانه  رفیدت از هدا تخدم  رفیدت اگر 

 فشدار دسدتگاه جد  یدا و موتدور بده صدورت ایدن در کده چدرا ندهیدد ادرار را  سدمت ی  در را پر های شانه

 همدده در را هددا شددانه و شددانه جددای همدده در را هددا تخددم.  شددد  واهددد وارد آنهددا جددددی آسددیب و شددده وارد

 .شود وارد دستگاه چر اننده ج  یا و موتور به یکسانی فشار که باینید ای گونه به  ها را  جای

 کشددی جوجدده طددول در را هددا شددانه جددای   متوسددس سددایا کشددی جوجدده هددای دسددتگاه در امکددان صددورت در 

 در مدددتی و اول ط قدده در مدددتی شددانه کدده نحددوه ایددن بدده کنیددد جددا بدده جددا دسددتگاه مختادد  ط قددات بددین

 ضدربه شدو  یدا و دمدایی شدو  شددن وارد بددون و آرامدی بده بایدد کدار ایدن. شدود داده ارار... و دوم ط قه

 .شود انوام ها تخم به ای

 درب کده کده باشدید داشدته دادت حتمدا میکنیدد اسدتفاده کشدی جوجده بدرای کداره همده هدای شدانه از اگر 

 موتدور بده جددی آسدیب صدورت ایدن ریدر در باشدد نداشدته ادرار هدا شدانه روی سدتر دوران در بایدد ه. س د

 .کنید استفاده ه. هنگام در فقس درپوا از که کنید دات.  شد  واهد وارد دستگاه

 و دارنددد ناهنوددار صدددای کدده هددای مکددان در یددا و صدددا پددر ابدداار کنددار در کشددی جوجدده دسددتگاه دادن اددرار از 

 مدی کداهش را جوجده بده تخدم شددن ت ددی  امکدان کده چدرا کنیدد اجتنداب امدد و رفدت پدر هدای محد  یا

 دهد

 بدده بایددد هددا تخددم سددتر دوران اتمددام از بعددد کدده کنیددد داددت نیددا هددا را  و معمددوگی هددای شددانه مددورد در 

 . گردد منتق  ه. س د

 تدامین راطکدی سداز رطوبدت یدا و اگتراسدونی  سداز رطوبدت از اسدتفاده بدا آنهدا رطوبدت کده های دستگاه در 

 روی شددده تع یدده پریددا بدده بایسددتی هددا سدداز رطوبددت ایددن دوشددا ه حتمددا کدده کنیددد داددت بایسددتی میشددود

 !!بره مستقیم پریا به نه گردد متص  دستگاه

 در و کشددی جوجدده ماشددین کددابین دا دد  دمددای کدداهش باعدد  دسددتگاه بدده ورودی بددره جریددان اطددج 

 دسددتگاه بددره جریددان شدددن اطددج احتمددال اگددر. میگددردد دار نطفدده هددای تخددم شدددن تادد  باعدد  نتیودده

 دسددتگاه. فرماییددد تهیدده بددره اینورتددور دسددتگاه یدد  و وگددت 12 بدداطری یدد  ا دد  از حتمددا دارد وجددود

 شدددن اطددج شددرایس در دسددتگاه کددارکرد امکددان و داده تیییددر وگددت 220 بدده را وگددت 12 بددره جریددان اینورتددور

 صددنعتی گددروه کار اندده فددروا بخددش از را اطعدده ایددن میتوانیددد نیدداز صددورت در. نمایددد مددی فددراهم را بددره

 بدددون بدداطری بددا کددارکردن توانددایی هددا دسددتگاه از بر ددی کدده باشددید داشددته توجدده فرماییددد تهیدده اسددکندری

 .می اشند دارا را اینورتور
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 : آنها از استفاده روا و کشی جوجه شانه انواع معرفی

 شددانه نددوع چهددار ایددن میگددردد ارائدده شددانه نددوع چهددار بددا اسددکندری صددنعتی گددروه کشددی جوجدده هددای دسددتگاه

 :از  است ع ارت

 

 

 :  کشی جوجه سنتی های شانه .1

 هددای شددانه از نددوع ایددن در می اشددد هددا تخددم گددرفتن اددرار بددرای مخصوصددی هددای حفددره دارای شددانه نددوع ایددن

 شددانه مددرغ بددرای متددال عنددوان بدده دارد وجددود آن بدده مخددت  شددانه پرنددده هددر بددرای کشددی جوجدده مخصددو 

  ریددداری شددانه پرنددده نددوع بددا متناسددب بایددد و... و بادددرچین مخصددو  شددانه بادددرچین بددرای مددرغ مخصددو 

 ندو  اسدمت کده کنیدد دادت بایسدتی هدا شدانه دا د  در تخدم دادن ادرار هنگدام در اینکده توجده ااب  نکته نمود

 .باشد پایین به رو ها تخم تیا
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 : ی شا ک یرا  ها .2

متوسدس  ایکوچد    سدا ایسدا یشدانه هدا یعندی گدرددینوع را  هدا سده ندوع شدانه همدراه دسدتگاه ارائده م نیا در

 ریسددا دیددتوانیو شددما م گددرددیرا  هددا نصددب م یمتوسددس توسددس کار اندده رو یدرشددت   معمددوال شددانه هددا ایو سددا

از  یجوجدده کشدد یامتوسددس بددر  ایسددا ی. از شددانه هددادیددرا  نصددب کن یرو  یشددانه هددا را بددا اسددتفاده از پدد

از  یجوجدده کشدد یبددرا ایددر ایسددا یو از شددانه هددا شددودیماننددد مددرغ   ارادداول   طدداووس و ... اسددتفاده م یپرندددگان

 ایسددا یاز شددانه هددا تیددو در نها شددودیاسددتفاده م رهیددو ر ی  ک ددوتر   طددوط نیماننددد بادددرچ ایددپرندددگان بددا جتدده ر

  رندددیبهددره م رهیدد  ردداز   ارد    اددو ور امددوناز پرندددگان درشددت جتدده ماننددد بوا یجوجدده کشدد یدرشددت بددرا

 نییتخددم رو بدده پددا ایدداسددمت نددو  ت یسددتیکوچدد  و متوسددس با ایسددا یتوجدده داشددت کدده در شددانه هددا یسددتیبا

 .رندیگیارار م  یبصورت ما ایرا  تخم ها به پهاو  نیبارگ ا ایدر شانه  سا یباشد وگ
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 :ی کره ا یاصطیحا شانه ها ایهمه کاره و  یشانه ها .3

تخددم   یدر ت ددد شددتریبددوده و عددیوه بددر داشددتن راندددمان ب میپرندددگان مختادد  اابدد  تنددد ینددوع شددانه بددرا نیددا

 دیددو  ر نددهیبدده صددر  ها ازیددکنددد تددا بدددون ن یشددما فددراهم مدد یامکددان را بددرا نیددروزه ا  یددنطفدده دار بدده جوجدده 

شدانه هدا ابتددا  دو   نیدا از یبهدره مندد ی. بدرادیدپرنددگان را انودام ده یاز تمدام یمختاد  جوجده کشد یشانه ها

و سدکم  دیدو چفدت آنهدا را پشدت سد د هد. محکدم کن دیدهد. ادرار ده یمانند را در سدر و تده سد دها  یاطعه ر

 دیددتوانی. شددما مدیددرا در دا دد  انهددا اددرار ده یانیددم یهددا یددهیت دیددکنیکدده اسددتفاده م یتخددم ا ایبددا توجدده بدده سددا

کدده  یدر صددورت دیداددرار ده سدتادهیا مددهیبصددورت ن ایدو  پهاددوبده  دهیددتخدم هددا را در شدانه همدده کداره بصددورت  واب

 ایددکدده اسددمت نددو  ت دیتوجدده داشددته باشدد یسددتیبا دیدددهیدر شددانه اددرار م سددتادهیا مددهیتخددم هددا را بصددورت ن

 باشد. نییرو به پا دیتخم ها با
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 : دوار یرا  ها .4

تنهدا شدانه   اشددیم یمخصدو  جوجده کشد یندوع شدانه هدا نیرفتده تدر شیاز پد یکدینوع را    شانه ه کده  نیا

 ایددشددانه ن نیدد. از اسددازدیرا ممکددن م یتخددم در دا دد  دسددتگاه جوجدده کشدد یدرجدده ا 360اسددت کدده چددر ش  یا

کدار فقدس  نیدا یبدرا دیداز پرنددگان مختاد  اسدتفاده کن یجوجده کشد یبدرا یر ییدبددون هدر ندوع تی دیتوانیشما م

تخددم هددا را در  یسددتیشددما با نیهماندد دیددگوگدده هددا اددرار ده نیمدداب ینطفدده دار  ددود را در فدد یتخددم هددا سددتیکاف

آنهدا  ایدکده اسدمت ندو  ت دید. تخدم هدا را بده گونده ادرار ده دیدبده پهادو ادرار ده دهیدنوع شانه بصدورت  واب نیا

 انیددر م  یداز گوگده هدا بصدورت  یکدردن بعضد ابدا جدد دیدتوانیشدما م نیباشدد. هماند گدریدو به دو رو به هدم د

 .دیاستفاده کن ایاز شتر مرغ ن یجوجه کش یشانه ها برا نیاز ا
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 : دیاپراتور جوجه کش انها را کنترل و اعمال نما یستیکه با ینکات

 

 

 : جوجه کشی مح  استفاده از دستگاه سیشرا

 یبددرا یشددیگرما  یوسددا نیمتناسددب و هماندد هیددفددن تهو یدارا یسددتیبا یجوجدده کشدد نیماشدد یر یدداددرار گ محدد 

کدده دسددتگاه در  یمحادد یکدده دمددا یفصدد  تابسددتان باشددد بدده گوندده ا یبددرا یشددیسرما ااتیددفصدد  زمسددتان و توه

 یهددا یکشددکدده در جوجدده  یباشددد  از جمادده عاادد وسیدرجدده ساسدد 25تددا  20 نیبدد دیددهمددواره با ردیددگیآن اددرار م

محد  ادرار  یاکده دمد یمعند نیدشدب و روز بدوده اسدت بده ا نیبد ادیدز ییناموفل گداارا شدده اسدت تفداوت دمدا

اسددت  دهیددموفددل گرد یباعدد  عدددم جوجدده کشدد نیددمتفدداوت بددوده و ا گریکدددیدسددتگاه در شددب و روز بددا  یر یددگ

 یدمددا دیددکن یرا شددب هنگددام  دداموا نکددرده و سددع یشددیو سرما یشددیگرما  یکدده وسددا دیتوجدده داشددته باشدد

از  دیددن ا یشددیگرما یدسددتگاهها نیبمانددد. همادد یدرجدده بدداا 25تددا  20در محدددوده  شددهیمحدد  مددورد اسددتفاده هم

کدده از دسددتگاه  یدهنددد  در صددورت یرا کدداهش مدد سیمحدد منیانتخدداب شددوند کدده فااددد دودکددش بددوده و اکسد یندوع

دسددتگاه  یر یددر محد  اددرار گ یادو یکدوگر گدداز   ید یسددتیحتمدا با دید ریاز شدتر مدرغ بهددره م یجوجده کشدد یبدرا

 ریددرصدد کداهش دهدد در ر15را حدداا  تدا  یجوجده کشد نیماشد رامدونیپ سیوجود داشدته باشدد تدا رطوبدت محد

را  یکدوگر گداز  دیمو دور شدو دیشدا  سیشدرا نیدنخواهدد بدود در ا ریاز شدترمرغ امکدان پد  یصورت جوجده کشد نیا

 .دیارار ده یر یرطوبت گ تیدر وضع
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فاصدداه داشددته و  واریددمتددر بددا د یسددانت 50از هددر طددر  حددداا   یسددتیبا یاددرار گددرفتن دسددتگاه جوجدده کشدد محدد 

 یر یددمتناسددب در محدد  ارارگ هیددکدده فددن تهو یاددرار گرفتدده باشددد.در صددورت دی ورشدد میتددابش نددور مسددتق ریددز دیددن ا

هددا در  جوجدده یو باعدد   فگدد افتددهیکدداهش  سیمحدد منیوجددود نداشددته باشددد رادددت اکسدد یدسددتگاه جوجدده کشدد

آنوددا  در یکدده دسددتگاه جوجدده کشدد یمکددان نیددآمدددن از تخددم  واهددد شددد. عددیوه بددر ا رونیدددا دد  تخددم ا دد  از ب

مددو  کوتدداه   ماننددد  یهددا و فرسددتنده هددا رندددهیگ نی  هماندد یسددیبدده دور از امددوا  اگکترومیناط دیدداددرار دارد با

بدده دور از  یسددتیدر آن اددرار گرفتدده با اهکدده دسددتگ یباشددد. اتدداا ینددینانیا  یه و وسددا  یواکدد ی  تدداک میسدد یبدد

 یطددیمح یهددا یو مرتددب و بدده دور از گردور ددار و آگددودگ ایدددسددترس افددراد متفرادده و اطفددال بددوده و کددامی تم

 باشد.

 

 

 

 

 

 : از تخم ها یو نطفه سنو ینینورب
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نطفدده دار  یهمددراه تخددم هددا ایددتخددم بدددون نطفدده و تددر   ددورده  ن یتعددداد ادیددبدده احتمددال ز نکددهیتوجدده بدده ا بددا

بددا  یسددوم   هفدتم و چهدداردم جوجده کشدد یانددد الزم اسدت کدده در روز هدا دهیدگرد یشدما وارد دسددتگاه جوجده کشدد

 دیداز دسدتگاه  دار  کن رافاادد نطفده  یکدرده و تخدم هدا یندیچدراغ نطفده سدن  تخدم هدا را ندور ب  یداستفاده از 

شددده و گدداز متصدداعد شددده از آنهددا  دهیددبدددون نطفدده گند یکددار انوددام نشددود تخددم هددا نیددکدده ا یچددرا کدده در صددورت

اتدداه   یدداسددت کدده در  ینکتدده ضددرور  نیدد واهددد کرد.توجدده بدده ا تادد  ایددتخددم هددا را ن ریموجددود در سددا نیجندد

 نیجند دیدنطفده دار ادرار ده یتخدم هدا ریدرا در ز یچدراغ مخصدو  نطفده سدنو  یدکده  یدر صدورت  یدکامی تار

نطفدده دار  یبدددون نطفدده را از تخددم هددا یتخددم هددا تددوانیاسددت و م  یشددده در دا دد  آنهددا اابدد  تشددخ  یتشددک

 گ اشت. رونیکرده و از دستگاه ب یجداساز 

 

 

 

 

 

 

 : یدستگاه جوجه کش یو نگه دار  نیتام

در دا دد  دسدتگاه وجددود داشددته باشددد  لیددرطوبددت سددن  آنداگوگ دا  یددماسددن   و   یدد شدهیاسددت کدده هم بهتدر

کدده رطوبددت  دیتوجدده داشددته باشدد دیدسددتگاه دچددار  طددا شددد فددوراج از آن مطاددج شددو یکددیاگکترون سددتمیتددا اگددر س

ا ددتی   ودبددوده و در صددورت وجدد لیدددا اریبسدد اریمتعاددل بدده  ددود دسددتگاه بسدد یکددیسددن  و دماسددن  اگکترون

ن ددودن دماسددن  و  لیددا ددتی  بدده عاددت دا نیدددرصددد رطوبددت ه احتمدداال ا 15تددا  10دمددا ه و   1.5 یاگدد 1انددد    

حتمددا بددا واحددد  دددمات پددم از فددروا شددرکت  ادیدددر صددورت وجددود ا ددتی  ز یوگدد  اشدددیرطوبددت سددن  شددما م

کنتدرل دمدا و رطوبدت اسدتفاده شدده در  یاسدت کده سنسدور هدا ینکتده ضدرور  نید. توجده ادییدماتماس حاص  فر 

دماسددن  و رطوبددت سددن  ارزان   یددو  از   اشدددیجهددان م یکنترگددر هددا نیتددر لیدداز دا یدسددتگاه جوجدده کشدد نیددا

حتمدا دمدا سدن   نکدهیا گدریآنهدا اسدتفاده کدرد. مدورد مهدم د ایجهدت تسدت کدارکرد صدح دیدن ا لیدا ریور متیا

 ایصددورت تسددت شددما بصددورت صددح نیددا ریدد. درردیددو رطوبددت سددن  را در مودداورت سنسددور دسددتگاه اددرار ده

 انوام نخواهد شد.

 

 دیدددسددتگاه را ندافددت کن دیددتا یو اندددک میحتمددا بددا اسددتفاده از اسددفن   دد یدوره کامدد  جوجدده کشدد  یدداز  بعددد

چنددد مدداه از  یبددرا دیددکدده در ندددر دار یدر صددورت دیدداددرار ده دیو  چنددد سدداعت در مودداورت هددوا و نددور  ورشدد

 ایدد ددر  آب و  دونسدداعت بدد 24بعددد از ندافددت و  شدد  کددردن آن دسددتگاه را بدده مدددت  دیدددسددتگاه اسددتفاده نکن

ندور  رید شد  کده ز یشدده و سدکم در فضدا هیدتدا رطوبدت دا د  آن تخا دیددستگاه رطوبدت سداز روشدن نگده دار

جوجدده  نیکدده ممکددن اسددت ماشدد دیتوجدده داشددته باشدد دییددنما ین اشددد دسددتگاه را نگدده دار  دی ورشدد میمسددتق
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ضدد  یبدرا یایمیاز مدواد شد المکاندمدا و رطوبدت داشدته باشدد. حددا  رهیبده کداگ ازیدشما بعدد از چندد مداه ن یکش

کددردن  یضدددعفون یمددواد بددرا نیدداز ا دیددمو ور یاددیکدده بدده دال یو در صددورت دیددکددردن دسددتگاه اسددتفاده نکن یعفددون

چددرا کدده حسددگر  دیبکوشددان  یاطعدده پیسددت  یددحتمددا حسددگر دسددتگاه را بددا اسددتفاده از  دیدددسددتگاه اسددتفاده کن

  اشد.یم ریپ  بیآس ییایمیدستگاه در مقاب  مواد ش

 

  ینترنتیا تیبه وب سا دیتا سه روز بعد از  ر حتما حداکتر دیتوجه داشته باش

HOVABATOR.COM-WWW.IR  دسددتگاه اادددام بدده فعددال  یرو یرامدد 9مراجعدده کددرده و بددا اسددتفاده از بارکددد

 سااس  واهد شد. یصورت دستگاه شما از درجه گارانت نیا ریدر ر دییدستگاه نما یگارانت یساز 

http://www.ir-hovabator.com/
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جهددت بهددره  یو بعددد از اتمددام زمددان گددارانت یگددارانت یایدداز ماا یدسددتگاه جهددت بهددره منددد یرامدد 9حفددب بارکددد 

 .دیان کوشا باش یاست در حفب و نگه دار  یاز  دمات پم از فروا اگاام یمند
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 دیددچدده در طددول دوران سددتر و چدده در طددول دوران هاددر ن ا یکدده کددارکرد دسددتگاه جوجدده کشدد دیداشددته باشدد توجدده

اموا کددرده و معمددول دسدتگاه را  دد ریدگددرزا ر ایددناهنوددار باشدد در صددورت مشدداهده هدر نددوع صددا  یصددا یدارا

 .دییبا واحد  دمات پم از فروا تماس حاص  فرما

 

 

 

 

 

 

 : رطوبت نیتام ستمیس
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 . شودیرطوبت استفاده م نیتام یبرا یمختاف یاز روا ها ایبا توجه به سا یجوجه کش یدستگاه ها در

 

 : دار اریرطوبت با استفاده از  ر  آب ش نیتام .1

 نیدد. در اگددرددیرطوبددت اسددتفاده م نیتددام یدار بددرا اریاز  ددر  آب شدد یجوجدده کشدد یاز دسددتگاهها یدر بر دد 

دو  اید  یدمسدتق  در دسدتگاه ادرار دارد کده معمدوال در دوران سدتر  اری در  آب بدا چندد شد  یدنوع دسدتگاه هدا 

هددا را پددر از آب  اریاز شدد یچدده تعددداد نکددهی. اگ تدده اگددرددیهددا پددر از آب م اریشدد یو در دوران هاددر تمددام اریشدد

. متفدداوت ردیددگیکدده دسددتگاه در آنوددا مددورد اسددتفاده اددرار م یطددیرطوبددت مح اانیددمعمددوال بددا توجدده بدده م دییددنما

 است.
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 : رطوبت با استفاده از  ر  آب و فن نیتام .2

. در گددرددیرطوبددت اسددتفاده م نیاز روا  ددر  آب و فددن جهددت تددام یجوجدده کشدد یاز دسددتگاه هددا یار یبسدد در

 یجوجدده کشدد نیپددر از آب شددده و در دا دد  ماشدد گددرددی ددر  کدده معمددوال همددراه دسددتگاه ارائدده م  یددروا  نیددا

 کدداهشحاگددت در صددورت  نیدد. در اردیددگیاددرار م دهیددگرد یرطوبددت طراحدد نیتددام یکدده بددرا یفددن مخصوصدد ریددز

دهددد و  یمدد شی ددر  آب بصددورت  ودکددار شددروع بدده کددار کددرده و رطوبددت دسددتگاه را افدداا یرطوبددت فددن بدداال

 ددر  آب  شددهیهم یسددتیبا ایددروا ن نیدد. در اگددرددیفددن  دداموا م دیکدده رطوبددت بدده حددد مطاددوب رسدد یهنگددام

 ارار داد. یجوجه کش نیدستگاه را پر کرده و در دا   ماش
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 : رطوبت با استفاده از پد مخصو  رطوبت نیتام .3

رطوبددت  نیرفتدده تددر دسددتگاه موهددا بدده پمدد  مخصددو  تددام شیپدد یجوجدده کشدد یاز دسددتگاه هددا یدر بر دد 

کده  یانگیدسدتگاه ادرار گرفتده و شد رونیدآب ب یمانندد بطدر  ی در  آب معمدوگ  یددسدتگاه هدا  نید. در ا اشدیم

 ابدددی یکدده رطوبددت دسددتگاه کدداهش مدد یطی. در شددراشددودیمتصد  بدده پمدد  دسددتگاه اسددت در دا دد  آن اندا تدده م

پددد  یمنتقدد  نمددوده و رو پمدد  دسددتگاه شددروع بدده کددارکرده و آب را بصددورت اطددره بدده اطددره بدده دا دد  دسددتگاه

. معمددوال گددرددیرطوبددت دسددتگاه م شیشددده و باعدد  افدداا می دد یپدسدداوگوز  نیددو ا ادیددریمخصددو  رطوبددت م

 نین روا تددامیروا بهتددر نیددو در وااددج ا گردندددیرطوبددت م نیروا تددام نیددبددا ا یکوچدد   ددانگ یدسددتگاه هددا

 . اشدیم ی انگ یجوجه کش یرطوبت در دستگاه ها
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 :  یاگتراسون رطوبت با استفاده از رطوبت ساز نیتام .4

. گددرددیرطوبددت اسددتفاده م نیجهددت تددام  یاگتراسددون یبارگتددر از رطوبددت سدداز هددا یجوجدده کشدد یدر دسددتگاه هددا 

شددده توسددس  آنهددا بددا اسددتفاده از  دیدداددرار گرفتدده و رطوبددت توگ یاز دسددتگاه جوجدده کشدد رونیدددسددتگاه هددا ب نیددا

 یهددا سددتگاهد نیدد. هنگددام اسددتفاده از اگددرددیمنتقدد  م یمخصددو  بدده دا دد  دسددتگاه جوجدده کشدد ان یشدد

موجدود در بدنده دسدتگاه  ایدبده پر یسدتیتوجده داشدت کده دوشدا ه دسدتگاه رطوبدت سداز با یسدتیبا یجوجه کشد

گونده  نیددسدتگاه هدا بده ا نیدرطوبدت در ا دیدتوگ امی  مکدان یبدره شدهر  انیدمتص  گردد و نده بده جر یجوجه کش

وصدد   یجوجده کشد سدتگاهبدره رطوبددت سداز بصدورت  ودکدار توسددس د انیداسدت کده هنگدام کدداهش رطوبدت  جر

بصددورت  ودکددار  دیکدده رطوبددت بدده حددد مطاددوب رسدد یو زمددان کندددیرطوبددت م دیددو دسددتگاه شددروع بدده توگ دهیددگرد

ه دوشددا ه افتددد کدد یاتفدداه  مدد یمهددم زمددان نیددتوجدده کددرد ا یسددتی. باگددرددیبددره رطوبددت سدداز اطددج م انیددجر

 امیصددورت مکددان نیددا ریددوصدد  گددردد در ر یبدندده دسددتگاه جوجدده کشدد یشددده رو هیددتع  ایددرطوبددت سدداز بدده پر

مخدددان آب  یدارا  یرطوبدددت سددداز اگتراسدددون ی. دسدددتگاه هددداگدددرددیمختددد  م یکدددارکرد دسدددتگاه جوجددده کشددد

شدده و  ندد  شددده اسدت پددر از آب گددردد  دهیکدده جوشدد یتوسددس آبد دیددبا شدهیمخصدو  بدده  دود هسددتند کدده هم

دسددتگاه رطوبددت سدداز  ا دد آب را د یسددتیکدده هرگددا از محدد   ددرو  بخددار ن ا سددتینکتدده ضرور نیددتوجدده بدده ا

رطوبددت سدداز را برداشددته و واروندده  یا شددهیاسددمت ش  یشددارژ آب دسددتگاه رطوبددت سدداز اگتراسددون ی!! بددراخددتیر

و  دیددایبر یا شددهیو آب را دا دد  اسددمت ش دییددابدداز نم یاددیآن را بصددورت پ ریددمخصددو  ز اددهیدر دییددنما
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هددراز  نی. همادددیدداددرار ده ودمخصددو  بدده  دد یرا در جددا یا شددهیسددکم درپددوا را محکددم کددرده و اسددمت ش

  یدسدتگاه رطوبدت سداز اگتراسدون اوریدپ یرو یفرچده ندرم آهد  هدا ایدبدا اسدتفاده از مسدوا  و  دیدبا یچند گاه

 .را پا  کرد

از   یددرطوبددت از کدددام  نیتددام یکدده دسددتگاه شددما بددرا دیددده  یتشددخ دیددبا یدسددتگاه جوجدده کشدد دیددبعددد از  ر

صددورت دسددتگاه جوجدده  نیددا ریدد. در ردیددو سددکم اادددامات الزم را انوددام ده کندددیبدداال اسددتفاده م یروا هددا

 یسدت کده  تمدامیاز گطد  ن ینکتده  داگ نیدروزه را نخواهدد داشدت توجده بده ا  یدجوجده  دیدشما توان توگ یکش

. کنندددیرطوبددت اسددتفاده م نیتددام یاز آب بددرا میمسددتق ریددر ایددو  میبصددورت مسددتق یجوجدده کشدد یدسددتگاه هددا

 یبدرا یجوجده کشد یدسدتگاه هدا ازیدرطوبدت مدورد ن اانیدم شدهیکده هم سدتیاز گطد  ن ینکته هدم  داگ نی کر ا

 . اشدیاز دوران ستر م شتریب اریموفل در دوران هار بس ونی اسیانک  ی

 

 

 :ی منیا یهشدار ها

بددا  یدسددتگاه جددات دسددتگاه هددا نیدد  ا یتوجدده بدده وجددود رطوبددت بدداال در دا دد  دسددتگاه جوجدده کشدد بددا .1

 میسدد سددتمیس یکدده بصددورت دوره ا دیدد. پددم داددت کنگددرددیبدداال محسددوب م اریبسدد ی طددر بددره گرفتگدد

و  وبیددمع یکددیو اگکتر یکددیهددا و اطعددات اگکترون میاددرار گرفتدده و سدد دیدددسددتگاه مددورد بازد یکشدد

بددره  انیددحددداالمکان در هنگددام گمددم دسددتگاه جر نیگددردد. هماندد ریددتعم ایددو  ضیمسددتعم  تعددو

 . دییرا اطج نما یجوجه کش نیبه ماش یورود

 ایدهدر گونده نصدب و  دیدکن یبده جدد  دوددار  یدسدتگاه جوجده کشد سدتمیدر س رییدانوام هر گونه تی از .2

انوددام  یاسددکندر  یتوسددس گددروه  دددمات پددم از فددروا گددروه صددنعت یسددتیبا میسددرو ایددو  ریددتعم

 .ردیگ

هددا  دددمات پددم از فددروا  یندددگینما ایددو  اریسدد بیددتوسددس اک دیدددسددتگاه حتمددا با یو راه انددداز  نصددب .3

سددااس بددوده و  یصددورت دسددتگاه از درجدده گددارانت نیددا ریدددر ر ردیددصددورت گ یاسددکندر  یگددروه صددنعت

 اسددت کدده عدددم نصددب دسددتگاه توسددس یهیدسددتگاه  واهددد بددود. بددد داریددبددر عهددده  ر تیهرگوندده مسدد وگ

 واهددد شددد.  یکددامی جددد یو مدداگ ی طددرات جددان وددادیشددرکت باعدد  ا دهیدددوره د بیدداکو  ندددگانینما

نصددب بددا بخددش  دددمات پددم از فددروا  یکددرده و بددرا یپددم از نصددب  ددود سددرانه دسددتگاه  ددوددار 

  برگدده  ی. حتمددا بعددد از نصددب دسددتگاه صورتواسدده نصددب و راه انددداز دییددکار اندده تمدداس حاصدد  فرما

 .دیدار نگهنموده و ناد  ود  افتینصب ه در

بددوده و  یمناسددب در تدداباو بددره محدد  اسددتفاده از دسددتگاه ضددرور  یهددا وزیدداطعدده محددافب جددان و ف از .4

 است. رموازیاطعات در مدار بره ر نین ود ا سیاستفاده از دستگاه در شرا

بدددون از دسددتگاه  یبددوده وبهددره بددردار  یارت   آن هددم بصددورت اسددتادارده ضددرور  ریددبددره گ میسدد نصددب .5

 .مواز است ریاتصال ارت ر
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 : دستگاه یابی بیع

 

 : E.I.G یاسکندر  یگروه صنعت یجوجه کش یدستگاهها یابی بیع

بدره   بدرد کنتدرل دسدتگاه و اطعدات آن  ایدکده پدم از وصد  کدردن کابد  بدره دسدتگاه بده پر یدر صورت .1

 .ردیصورت بگ دیبا یشروع به کار نکرده و دستگاه  اموا بماند چه اادامات

 اید ایدچد  کدردن پر لیدمشدک  ابتددا ااددام بده کنتدرل وصد  بدودن بدره دسدتگاه از طر نیدمواجه بدا ا در

در صدورت سداگم  میکندیشدود   م یکده دسدتگاه بده آن وصد  مد یجوجده کشد سیدوشا ه موجدود در محد

.در میکندد یحاصدد  مدد نددانیبدده کنترگددر اطم ی  از وصدد  بددودن کابدد  بددره ورود ایددو درسددت کددارکردن پر

هددا از سددوکت کنترگددر عامدد   ییکابدد  در جابوددا میمشدداهده شددده اسددت کدده جداشدددن سدد ااددجوم شددتریب

 باشد. یمشک  م نیا یاصا

گطفددا بددا بخددش  دددمات پددم از فددروا  یورود انیددمشددک  و تسددت کامدد  جر نیددحدد  نشدددن ا درصددورت

 .دیتماس حاص  فرمائ یاسکندر  یگروه صنعت

دسددتگاه شددروع بدده نشددان دادن عدددد صددفر و چشددم   یشددگرهایاگددر در هنگددام کددار کددردن دسددتگاه نما .2

 .دیرا انوام ده ریکرده و دستگاه آالرم به صدا در آورد اادامات الزم ز یزدن متواگ

رونددد  نیدداادددام بدده روشددن و  دداموا کددردن دسددتگاه کددرده و در صددورت ادامدده ا ک دداری یحدداگت نیچندد در

دسددتگاه اادددام  تددالیویبددرد د ریددنسدد ت بدده تعم یسددتیدمددا و رطوبددت با شیچشددم  زدن و عدددم نمددا

 .دییتماس حاص  نما یاسکندر  یکرده و با بخش  دمات پم از فروا گروه صنعت

بدداردار در آن مواجدده  تهیسددیاگکتر ایدداطعددات آن بددا وجددود بددره  ایددچنانادده در هنگددام گمددم دسددتگاه  .3

 .دیفرمائ تیرا رعا ریموارد ز دیشد

و بدا توجده بده وجدود بدرد کنتدرل   موتدور گدردان   فدن و...  یبه ندوع سدا تار دسدتگاه جوجده کشد باتوجه

 ایددسدداکن  تهیسددینددوع اگکتر  یدد یپددرو و را  هددا و... دارا یدر اسددمت هددا یبدندده دسددتگاه جوجدده کشدد

نسد ت  یمحد  جوجده کشد ند یارت سدتمیارت دسدتگاه بده س میباشدد کده بدا وصد  کدردن سد یم ییاگقا

 شود. یاادام م یینوع بره اگقا نیا یساز  یتبه  ن

دسددتگاه دچددار نوسددان دمددا و رطوبددت  یدر طددول دوره جوجدده کشدد ایدددسددتگاه و  یاگددر در هنگددام راه انددداز  .4

 توجه کرد. ریبه نکات ز دیشود با

و دسددتگاه شددروع بدده آالرم زدن  افتددهی شیپددم از روشددن کددردن دسددتگاه دمددا و رطوبددت کددم کددم افدداا

 ایددشددده و  میبدداالتر از حاگددت تنددد یرطوبددت دسددتگاه تددا حدددود ایدد واهددد کددرد.ممکن اسددت ابتدددا دمددا 

 یعددینوسددانات در هنگددام شددروع کددار دسددتگاه کددامی ط  نیددتددر از آن نواسددان داشددته باشددد کدده ا نییپددا

 .شودیبه مرور زمان از شدت آن کاسته م وبوده 

 ددود  ددار  شددود و در طددول  یعددیاز حاگددت ط  ینواسددانات در طددول دوران جوجدده کشدد نیددچنانادده ا امددا

 ایددو  یدرجدده ا 4یاگدد3در رندد   ییمدددت اسددتفاده از دسددتگاه   اپراتددور جوجدده کددش شدداهد نوسددان دمددا
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و کنتددرل بهتددر  رادیددجهددت رفددج ا یسددتیحاگددت با نیددباشددد در ا یدرصددد 30 یاگدد15 ینوسددان رطددوبت

 .دی دمات تماس حاص  نما شدستگاه با بخ

و  ینواسددانات حرارتدد  وددادیاحتمددال ا نیشددتریب سیوبددت محددکدده دمددا و رط دی"حتمددا توجدده داشددته باشدد

 25یاگدد20 نیمدداب یدمددا یدارا سیتوجدده شددود کدده محدد یسددتیبا نیدر دسددتگاه را دارنددد بنددابرا  یرطددوبت

 گراد و  رطوبت متناسب  باشد." یدرجه سانت

 ریددو ر یوااعدد ریددنشددان دادن اعددداد ر ایدددمددا و رطوبددت در مدددار کنتددرل و  شیدر صددورت عدددم نمددا .5

 .ردیصورت بگ ریاادامات ز یستیدما و رطوبت با یعیط 

ابتدددا دسددتگاه را  دداموا کددرده و پددم از  یسددتیکنترگددر با یدمددا و رطوبددت بددرو شیصددورت عدددم نمددا در

و سدداگم بددودن  رادیدد ددود در آورده و پددم از کنتددرل بدددون ا یآن سددوکت سنسددور دمددا و رطوبددت را از جددا

وصدد  کددرده و اادددام بدده روشددن کددردن دسددتگاه  یوکت نددر و سددوکت سنسددور   آن را دوبدداره بدده سدد میسدد

داده شود.درصددورت  شیاعددداد بدده صددورت اابدد  ا ددول نمددا دیددبا یاز گ شددت زمددان کوتدداه پددمنمددود 

 ایدددرجدده و  0/2کمتددر از  یبدده عنددوان متددال دمددا یعددیط  ریدداعددداد دمددا و رطوبددت بدده صددورت ر شینمددا

 تیددسنسددور دسددتگام اادددام کددرده و بددا رعا ضینسدد ت بدده تعددو یسددتی  با یدرصددد100 یرطوبددت بدداال

اادددامات  یاسددکندر  یبخددش  دددمات پددم از فددروا گددروه صددنعت نیمهندسدد یو همکددار  یمنددیا سیشددرا

 .دیالزم به عم  آ

از حددد رطوبددت   جمددج شدددن  شیاز موااددج عاددت بدداال رفددتن بدد یدر پدداره ا دیتوجدده داشددته باشدد نیهماندد

بددا  یسددتیبا یحدداگت نیباشددد کدده در چندد ین آن مددبدده اصددطین شدد نم زد ایددسنسددور و  یاطددرات آب بددرو

 کام  و بعد از اطج کردن بره دستگاه   اادام به  ش  کردن سنسور نمود. ا یاحت تیرعا

 

 شیو عدددم نمددا یدمددا و  رطوبددت بدده صددورت صددعود یاز حددد پارامترهددا شیدر صددورت بدداال رفددتن بدد .6

 عم  کرد. ریبه روا ز دیدستگاه با یشگرهایدرست دما و رطوبت در نما

هرگوندده ا ددتیل  ایدد یتددا شکسددتگ مینمددائ یاول سنسددور رطوبددت را بدده صددورت کامدد  کنتددرل مدد درمرحادده .7

و... در  دداهر بددرد و سنسددور وجددود نداشددته باشددد وپددم از آن بدده  میدر سدد یزدگدد ایدد یپددارگ ریددند گددرید

سنسددور بدا بدرد رفتده و پدم از  دداموا کدردن دسدتگاه   سنسدور رطوبددت را  یو مدادگ یسدراغ سدوکت ندر 

و  ی.پم از راه انددداز دیددنمائیمحکمتددر و بددا داددت تددر وارد سددوکت م گددری ددود جدددا کددرده  بددار د وکتاز سدد

درصددد باشددد عماکددرد  100 یاگدد0 نیروشددن شدددن دوبدداره دسددتگاه اگددر رطوبددت نشددان داده شددده مدداب

کدردن سنسدور ااددام  یگدارانت اید دیدنسد ت بده  ر یسدتیصدورت با نیدا ریدسنسور اابد  ا دول اسدت در ر

 .دیبا  دمات پم از فروا تماس حاص  نمائ  رهیسنسور جهت انوام کاگ ضیعوو پم از ت

 سیکدده محدد یدمددا درصددورت یدرجدده ا 4یاگدد3از  شیدر صددورت بددروز مشددک    بدداال رفددتن بدد  نیهماندد

باشددد .دماسددن  آندداگوگ اسددتاندارد را دا دد   یدرجدده ا 25 یاگدد20مناسددب  یدمددا یدارا یجوجدده کشدد

.درصددورت بدداال بددودن  دیدددا دد  دسددتگاه اادددام نمائ یوااعدد یدسددتگاه گ اشددته و نسدد ت بدده سددنوش دمددا

 ی روجد ریددر اسدرع وادت بدا بخدش  ددمات تمداس گرفتده و نسد ت بده تعم دیدبا گاهدا د  دسدت یدما

 برد کنترل اادام شود. یبرو تریه
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بددا در ندددر گددرفتن  یسددتیبددوده گدد ا با یعمددر مصددرف یدسددتگاه دارا یورهاکدده سنسدد دیداشددته باشدد توجدده

سنسددورها اادددام نمددوده و حتمددا بددا بخددش  دددمات پددم  ضیاسددتفاده از دسددتگاه نسدد ت بدده تعددو اانیددم

 .دیاز فروا تماس حاص  نمائ

دسددتگاه بدده  شددهیش یآب بددرو یشدددن بخددار و اطددره هددا دهیدددسددتگاه و د شددهیهنگددام بخددار بسددتن ش .8

 دیتوجه داشته باش رینکات مهم ز

  چنانادده حوددم بخددار  کندددیبخددار و رطوبددت اسددتفاده م دیددتوگ یاز آب بددرا یدسددتگاه جوجدده کشدد هددر

و بدندده دسددتگاه شدروع بدده بخدار بسددتن  واهددد  شدهیاز حددد نرمددال محفدده باشددد ش شیدا د  دسددتگاه بد

تددر از  نییاشددما پد سیمحد یکده دمددا دیمشددک   حتمدا در ندددر داشدته باشدد نیدکدرد.در صددورت مواجده بددا ا

 .دی ود اادام نمائ سیمح یدما یو نس ت به گرم کردن نس  بودهحد نرمال 

اطعددات دسددتگاه    ریاز  ددراب شدددن سنسددورها و سددا یر یصددورت برطددر  نشدددن مشددک  جهددت جاددوگ در

و بدندده  شدهیش  یدندرم و گط یبعدد از اطدج کدردن بدره دسدتگاه   درب دسدتگاه را بدداز کدرده و بدا پارچده ا

کددم کددردن دور وگددوم بخارسدداز  ایدد ایدد.پم از آن بددا کددم کددردن حوددم آب مینمددائ یدسددتگاه را  شدد  مدد

 .دینس ت به رفج مشک  عم  کن

 است.  یدستگاه د  شهیدر بخار زدن ش این سیکه دما و رطوبت مح دیتوجه داشته باش دیبا .9

دمدا سدن   اهیبوسد یجوجده کشد سیبدودن کنتدرل دمدا و رطوبدت دا د  دسدتگاه و محد یبا توجه به اگاامد

 یاسددتاندارد در هنگددام مواجدده بددا ا ددتی  در دمددا سددن  و رطوبددت سددن  دا ادد یو رطوبددت سددن  هددا

 .دییرفتار نما ریدستگاه ط ل اصول ز یشگرهایدستگاه با نما

کنتددرل دمددا و رطوبددت دا دد  دسددتگاه    ادیددز تیباتوجدده بدده حساسدد یجوجدده کشدد یدسددتگاهها در

کنتدرل هرچده  یدماسدن  و رطوبدت سدن  اسدتاندارد بدرا هیدهر اپراتدور جوجده کدش نسد ت بده ته یستیبا

 .دیدما و رطوبت دا   دستگاه   اادام نما شتریب

اادددام بدده  یسددتیدماسددن  و رطوبددت سددن  اسددتاندارد و اددرار دادن آن در دا دد  دسددتگاه با هیدداز ته پددم

دسددتگاه   یشددگرهایشددده بددا نما هیددتهعدددد دماسددن   و رطوبددت سددن   انیددسددنوش ا ددتی  موجددود م

کددرده و پددم از آن بددا بخددش  دددمات تمدداس  ادداشددتیو در صددورت وجددود ا ددتی  آن را  ردیددصددورت بگ

 .دیدستگاه نمائ  رهیاادام به کاگ یاسکندر  یگروه صنعت نیمهندس یید تا با راهنمایحاص  فرمائ

 

مربوطدده دا دد  دسددتگاه اددرار  یسنسددورها یکددیدر ناد یسددتیدماسددن  آندداگوگ با ایدد: رطوبددت سددن   توجدده

 .رندیبگ

 یآندداگوگ ایددو  یا اددهیم یاسددتاندارد بدده دمددا سددن  و رطوبددت سددن  هددا یدمددا سددن  و رطوبددت سددن  هددا

هماددون  شددرفتهیپ یکشددورها یشددگاهیاسددتاندارد و آزما سیو در شددرا لیددشددود کدده بصددورت دا یگفتدده مدد

 .شود یکشورها ارائه بازار م نیشده و با مار  هم یو استاندارد ساز  دیفرانسه   آگمان و...توگ

 

 .دیتوجه داشته باش ریرد کردن موتور گردان دستگاه به نکات ز ایو  دنیدر صورت نار  .10
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 یموتددور بددرو LEDچددراغ  یسددتیدر صددورت فشددار دادن دکمدده چددر ش با دیگددام اول توجدده داشددته باشدد در

بددرد کنتددرل  یچددر ش بددرو ن یایسددوئ ایددصددورت دکمدده  نیددا ریددبددرد کنتددرل دسددتگاه روشددن شددود در ر

 . اشدی راب م

کدده بددا  دیبددرد توجدده داشددته باشدد یموتددور بددرو  LEDصددورت سدداگم بددودن دکمدده و روشددن شدددن چددراغ  در

موتددور بدده گددردا در آمددده و بددا برداشددتن دسددت  یسددتیفشددار دادن دکمدده چددر ش و نگدده داشددتن آن با

اپراتددور جوجدده کددش  نصددورتیا ریددمتوادد  شددود در ر ایدددکمدده چددر ش   چددر ش موتددور ن ی ددود از رو

الزم را بدسددت اورد و پددم از آن بددا وارد  نددانیاهددرم و.. اطم ایددکددردن موتددور  ریددعدددم گ زابتدددا ا یسددتیبا

 رویدداگددر هنگددام وارد کددردن ن دیدددر رفددج مشددک  نما یدر جهددت حرکددت موتددور سددع یعمددود یرویددکددردن ن

صددورت وارد  نیددشددفت موتددور روبددرو شددود در ا دنیددر چ یبدده راحتدد ایددبددا شدد  بددودن اهددرم چر اننددده و 

... ایددسدد دها   را  هددا و  رکددردنیاز گ ی ددی  جهددت حرکددت موتددور ناشدد یمددودع یروهددایشدددن ن

 نیددچر دنددده هددا شددده اسددت.در ا یسدد د هددا و شددانه هددا باعدد  شکسددتگ ایصددح نشیددعدددم چ نیهماندد

 .دیاادام نما یموتور چر ش هیاپراتور جوجه کش نس ت به ته یستیصورت با

سدر  یکیشد  بدودن اهدرم پیسدت ایدتوجه شود کده در صدورت چدر ش شدفت موتدور و عددم چدر ش  دیبا

 .دیاادام نمائ یکیاهرم پیست ضینس ت به تعو یستیموتور با

 

از عدددم  یعمدددتا ناشدد یموتددور گردشدد یدر چر دنددده هددا یبارگتددر شکسددتگ ایسددا ی: در دسددتگاهها توجدده

 نشیددداددت شددود کدده هنگددام چ یسددتیباشد.با یسدد دها در را  هددا مدد ایددشددانه هددا و  ایصددح نشیددچ

 .ردیصورت بگ یبار اضاف یساز  یشانه ها  رافت و عام الزم جهت  نت

 

 

 

 

 

 
 دــــــبـس     

 
 ـــیـلـخا     

  
 خالــــی       

 
 یــخالــ      

 
 دــــــبـس     

 
 خالــــــی    

 
 سبـــــــــــــــــــد   

 
 ــــــدـــــسبـــ 

 

         نمونه چینش راس                                                               نمونه چینش صحیا 

 

 .دیرا انوام ده ریکند شدن حرکت فن ها اادامات الزم ز ایهنگام مواجه شدن با کار نکردن فن ها و  .11
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از  یستیعدم کار کردن هرکدام از فن ها  ابتدا دستگاه را  اموا کرده وپم از آن اپراتور جوجه کش با درصورت

حاص  کند و در صورت  نانیها اطم میفن ها و وص  بودن مناسب و محکم سوکت ها و س یکیاتصاالت اگکترون

 .دیآن نما هیعدم کار کردن دوباره فن اادام به ته

ابتدا  یستیناهنوار از فن هنگام کار کردن آن با یشدن صداها دهیشن ایکت فن ها در صورت کند شدن حر  اما

دستگاه را  اموا کرده و پم از آن با استفاده از دستمال نرم و مرطوب اادام به پا  کردن آه  ها و جرم 

فن  یها را از بوا ها و موتور گردش یدور شفت و پروانه فن نمود و هرگونه گردو ا  و جرم بند یها یبند

 پا  کرد.

 .دیحتما دستگاه را  اموا نمائ ی:  ا   از انوام هرگرنه اادام هشدار

عم   ریبه روا ز توانیدستگاه م نیریز یاطرات آب و نمنا  شدن گوشه ها دنیدر صورت مشاهده چک .12

 کرد.

گرما از طر  من ج  یبا توجه به اصول حرکت سیمح یفصول سرما و در صورت برودت هوا و کاهش دما در

دستگاهه گرما و رطوبت موجود در دا   دستگاه با بر ورد به بدنه دستگاه  رونیگرم دا   دستگاهه به من ج سرد ب

اطرات آب از  نیو ا شودیم  یرخ داده و اطرات آب تشک عانیم ندیاطرا  فرا  سیو با توجه به سرد بودن مح

با گرم  توانیم یحاگت نیدر چن شوندیم تیهدا رونیوره ها و ...دستگاه به ب یموجود در البی یها اریش لیطر

 اهیبوس توانیم این دهیپد نیمکرر ا دینمود در صورت تشد یر یآن جاوگ اایبه حاگت استاندارد از ر سیکردن مح

 آب اادام کرد.  اایر ریبه مسدود کردن راه و مس تمختا  نس  یرهایموم درزگ یکم
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 :  هشددددددار

رفه ای 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 ح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 خواهد داشت.                     معت ر نیا باشند انوام شود در ریر اینصورت کار انه سازنده هی. مس وگیتی در ا ال  سارات جانی و یا ماگی احتماگی ن

 ی رطوبتدرصد 15و  دما درجه سانتی گراد  1 با توجه به سیستم راه اندازی شده بر روی دستگاه های ایای باتور بایستی در حاگت کای  نوسان 

 . نس ی ااب  ا ول می باشد .پم از تست کام  دستگاه می توانید فرآیند جوجه کشی  ود را آراز کنید

دستگاه را ندافت کنید و   شوینده مییمو اندکی  مرطوبی  دوره کام  جوجه کشی حتما با استفاده از اسفن   اتمام بعد ازتوجه داشته باشید که 

کردن دستگاههای ایای باتور از مواد شیمیایی    یو به هی. وجه برای ضد عفون  ورشید ارار دهید مستقیم ریرتابش  چند ساعت در مواورت هوا و

     مائید.استفاده نن و گازفرماگین

می توانید با استفاده از  ایای باتور متوجه شدید که اندازه تخم کوچکتر از سایا شانه استشانه سایا کوچ   شانه بادرچینهدر  استفاده ازاگر هنگام 

 نمایید. استفادهمح  ارار گیری تخم و محکم کردن تخم بر روی شانه ه کردن ی  کش ناز  یا نخ نس ت به فشرد

بعد از  هر از طریل  س ویمه به  17ص ا اگی  8بخش  دمات پم از فروا گروه صنعتی اسکندری همه روزه  به ریر از روزهای تعطی ه از ساعت 

 عایاان می باشد. پاسخگو و آماده ارائه  دمات گارانتی به شما 044-33744988 اسشماره تم

 

و آی دی   http://Telegram.me/EIG_1992  تاگرامی  گین  همانین  10000111333333شما میتوانید از طریل سامانه پیامکی به شماره توجه: 

ID:@EIG_1992   با بخش  دمات پم از فروا گروه صنعتی اسکندری در ارت ا  باشید. هنرم افاار تاگرام ویمه 

 

 ود را حفب در صورت تماس با بخش  دمات گروه صنعتی اسکندری تمرکا و آرامش  سایر مشکیت و یا  رابی احتماگی دستگاه گطفا در هنگام 

ئید و مطم ن باشید که همکاران ما در بخش  دمات پم از فروا باالترین دوره های کرده و صد در صد به مهندسین بخش  دمات اعتماد نما

 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 ارائه آموزشی را برای 

 شما  واهد شد.ع  ارائه  دمات هرچه بهتر به  ود اگحن برازنده شما ب

یا نمایندگی های فروا آن تماس با اسمت فروا گروه صنعتی اسکندری  هر کاالیی را دارید اصد  رید ی کهدر صورتاز شما عایاان  واهشمندیم 

ی ویا سوال فنی  تخصص وفقس در صورت داشتن  بگیرید و به هی. وجه جهت  رید کاال تافن های بخش  دمات پم از فروا را اشیال نفرمائید

 عامی گطفا با بخش  دمات پم از فروا تماس حاص  فرمائید.

آماده دریافت پیشنهادات  انتقادات ندرات و شکایات شما مصر  کننده  Reza@mehsaz.com در آ ر مدیریت گروه صنعتی اسکندری با ایمی  

 در  نمایید.را جهت رسیدگی های بعدی  ود شماره تافن  و شماره سریال دستگاه گرامی می باشد.حتما در ایمی  های  ود 
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 جدول زمان بندی جوجه کشی انواع تخم ها :

دمای مناسب در زمان 

 هاری

در این روز گردا 

 تخم متوا  گردد

درصد رطوبت نس ی 

 در زمان ستری

دمای مناسب در 

 زمان ستری

ک  دوره جوجه 

 کشی

 پرندهنوع تخم 

 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

 مشتر -ارد  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

 ک   چوکار 23-24 37.7 63 20 37.2
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 طاووس 28-29 37.5 58-63 25-26 37

 پتارمیگان 21-23 37.5 58-63 18-20 37.2

 سیاه کیغ 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
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