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و اپراتور  محیط دستگاه ، تخم نطفه دار کارایی دستگاه جوجه کشی نه تنها به کیفیت ساخت بلکه به فاکتورهای دیگری مانند
جوجه کشی بستگی دارد. در این مقاله قصد داریم به موارد بسیار مهمی اشاره کنیم که با بکارگیری آن ها می توانید کارایی 

 .دستگاه جوجه کشی را افزایش داده و جوجه کشی موفقی را تجربه کنید

 تخم نطفه دار 

 به هیچ عنوان از سایت های اینترنتی تخم نطفه دار خریداری  .در تهیه تخم نطفه دار دقت کافی را به خرج دهید
نکنید. در هنگام خرید به صورت حضوری به مزرعه فروشنده سر بزنید و تغذیه ، ضریب نر و ماده و محیط 

ند ، تخم نطفه دار کیفیت الزم را نخواهد داشت نگهداری گله را نگاه کنید. اگر هر یک از این فاکتورها مناسب نباش
 .و کارایی دستگاه جوجه کشی کاهش پیدا خواهد کرد

 

 این عامل بسیار مهم است زیرا تخم های کهنه به ندرت به جوجه  .از تخم های نطفه دار تازه جوجه کشی کنید
بهتر است پس از تخم گذاری آن ها را به  تبدیل می شوند. اگر از تخم های نطفه دار گله خودتان استفاده می کنید ،

ساعت در شرایط مناسب انبار کنید و سپس در داخل دستگاه جوجه کشی قرار دهید. بیشتر از سه روز  24مدت 
 .تخم ها را در خارج از دستگاه ذخیره نکنید
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 بودن مخرج مرغ ، هنگام  تخم های نطفه دار به دلیل آلوده .تخم های نطفه دار را با مسواک یا دستمال تمیز کنید
تخم گذاری دارای آلودگی بر روی پوسته خود هستند. برای پاک کردن آلودگی های موجود ، پوسته را با استفاده 

از مسواک یا پارچه زبر پاک کنید. هرگز از مواد شیمیایی برای ضدعفونی تخم های نطفه دار تازه تولید شده 
ده از آب نیز می تواند پوسته آهکی تخم ها را ساییده و با چسبیدن به روزنه استفاده نکنید. شستن تخم ها با استفا

 .های روی پوسته باعث عدم تنفس جنین شود و تلف شدن جنین را در پی دارد

 

 تخم های نطفه دار خیلی کوچک ، خیلی بزرگ و یا بدشکل نه تنها به  .از تخم های نطفه دار مناسب استفاده کنید
شوند بلکه با فاسد شدن در داخل دستگاه جوجه کشی و متصاعد کردن گازهای مضر ، سایر تخم جوجه تبدیل نمی 

 .ها را نیز از بین برده و کارایی دستگاه جوجه کشی را کاهش می دهند

 

 محیط جوجه کشی 

ا ر رابطه بمحیط جوجه کشی از دیگر عواملی است که می تواند باعث کاهش یا افزایش کارایی دستگاه جوجه کشی شود. د
 .محیط نکات زیر را رعایت کنید

 درجه سانتی گراد است.  25دمای مناسب برای محیط جوجه کشی  .دما و رطوبت را در مقدار مناسب تنظیم کنید
درصد تنظیم کنید. اختالف بیش از اندازه از این مقدار می تواند جوجه کشی را تحت  55رطوبت را نیز باید روی 

 .ارایی دستگاه جوجه کشی را کاهش دهدتأثیر قرار داده و ک

 

 دستگاه را باید در مکانی قرار دهید برای این فرایند مناسب باشد یعنی  .دستگاه را در مکان مناسب قرار دهید
شرایطی مانند مکان زندگی خود انسان داشته باشد. نباید دستگاه را در مکان هایی مانند پارکینگ یا حیاط قرار 

اتومبیل با وارد شدن به دستگاه جوجه کشی می تواند منجر به تلف شدن تخم های نطفه دار دهید. دود خروجی 
 .شود

 

 تخم های نطفه دار در داخل دستگاه جوجه کشی نیاز به اکسیژن  .تهویه هوای مناسب را برای محیط فراهم کنید
دارند که باید از محیط وارد دستگاه جوجه کشی شود. بنابراین با ایجاد سیستم تهویه باید به صورت مناسب به داخل 

 .دستگاه اکسیژن رسانی کنید

 سانتی متر از  50دستگاه جوجه کشی باید به فاصله حداقل  .فاصله مناسب دستگاه را از دیوارها رعایت کنید
سانتی متر باشد کارایی دستگاه جوجه کشی کاهش پیدا  50دیوارها قرار بگیرد. اگر فاصله از دیوارها کمتر از 

 .خواهد کرد

 

 اپراتور جوجه کش 

 



ار جوجه کشی می کند. یک اپراتور منظور از اپراتور جوجه کش شخصی است که با بکارگیری دستگاه از تخم های نطفه د
خوب می تواند کارایی دستگاه جوجه کشی را افزایش دهد. برای این که اپراتور مناسبی باشید باید موارد زیر را رعایت 

 :کنید

 تجربه اپراتور از فاکتورهای مهمی است که باید فرد جوجه کش آن را  .با افراد باتجربه و متخصص مشورت کنید
اگر برای اولین بار است که جوجه کشی می کنید و تجربه الزم را در این زمینه ندارید بهتر است با داشته باشد. 

 .افراد باتجربه و متخصص مشورت کنید و اطالعات الزم را کسب کنید

 

 تخم های پرندگان مختلف نیازمند تأمین شرایط  .در مورد پرنده ای که می خواهید جوجه کشی کنید ، مطالعه کنید
ناسب دما و رطوبت خاص خود هستند. به همین دلیل اگر تابحال از پرنده مورد نظر جوجه کشی نکرده اید باید م

 .در مورد آن مطالعه کنید

 اگر می خواهید به صورت مناسب از دستگاه جوجه کشی استفاده کنید  .دفترچه راهنمای دستگاه را مطالعه کنید
د. بدون مطالعه دفترچه راهنما نباید انتظار داشته باشید که کارایی دستگاه حتما دفترچه راهنمای آن را مطالعه کنی

 .جوجه کشی مناسب باشد

 

 دستگاه جوجه کشی 

عالوه بر مواردی که به آن ها اشاره شد ، خود دستگاه جوجه کشی نیز باید کارایی الزم را داشته باشد. موارد زیر می توانند 
 .باشند بنابراین در خرید دستگاه به آن ها توجه کنیددر کارایی دستگاه جوجه کشی موثر 

سعی کنید دستگاه جوجه کشی را خریداری کنید که  .قطعات به کار رفته بر کارایی دستگاه جوجه کشی تاثیر می گذارند
که به  یقطعات اصل داشته و به صورت حرفه ای مونتاژ شده باشد. به برد ، سنسور و بدنه دستگاه توجه کنید. دستگاه های

 .برد هوشمند مجهز هستند کارایی بهتری دارند

 SHT از سنسور فوق حساس EIG و Rcom  ،Victoria دستگاه های جوجه کشی برندهای معتبر جهان مانند

SENSIRION (استفاده می کنند در حالی که دستگاه های بدل از سنسور چینی )کالیبره شده در سوئیس NTC  بهره می
 .گیرند

یگر قطعات مهم است که بر کارایی دستگاه جوجه کشی تاثیر می گذارد. دستگاه های بدنه فلزی عایق مناسبی برای بدنه از د
دما و رطوبت نیستند و کارایی آن ها پس از چند دوره جوجه کشی به دلیل زنگ زدگی بدنه و رشد باکتری کاهش پیدا می 

 .کند

 

 اگر دستگاه را به صورت صحیح نصب و راه  .زنده کمک بگیریدبرای نصب و راه اندازی دستگاه از کارخانه سا
 .اندازی نکنید ، نباید انتظار کارایی باال از آن داشته باشید

 

 هنگام خارج شدن جوجه از تخم های نطفه دار ، آلودگی و باکتری  .دستگاه را پس از جوجه کشی ضدعفونی کنید
ضدعفونی ، کارایی دستگاه جوجه کشی به نحو قابل توجهی نیز به همراه آن ها خارج می شود. در صورت عدم 

 .کاهش پیدا می کند



 

 باید دما و رطوبت را به درستی و با دقت برای دستگاه  .دما و رطوبت دستگاه را به صورت دقیق تنظیم کنید
 .تعریف کنید در غیر این صورت نباید کارایی مناسبی از دستگاه انتظار داشته باشید

 

 .مقاله راندمان دستگاه جوجه کشی بر روی لینک کلیک نمایید PDF برای دانلود

 : مطالب مفید دیگر در صنعت جوجه کشی

 وزن تخم های بوقلون درجوجه کشی از بوقلمون 

 آموزش جوجه کشی و پرورش و افزایش تعداد جوجه ها بخش دوم 

 فوت و فن های خرید دستگاه جوجه کشی در ایران 

  ۳ –نکات افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس 

 مطالب راهبردی در رابطه با استفاده از دستگاه جوجه کشی 
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