ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﯾ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﭘﺮدرآﻣﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﺧﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
اﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺒﯿﻌ و ﻣﺼﻨﻮﻋ ) دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن (
وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎدر ﻣﻨﺎﺳﺒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻬﺪاری ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﻬﺪاری ﻣﺮﻏﻬﺎی ﻣﺎدر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ،ﻓﺮم و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺪاری ﺑﻪ
ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ :
در ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎدر ﺳﻨﯿﻦ وزن  250ﮔﺮم در روز
در ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎدر ﻣﯿﺎن ﺳﻨﯿﻦ  200ﮔﺮم در روز
در ﻣﺎدر ﺳﺒ وزن  160ﮔﺮم در روز ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺪاری ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋ ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺬارد.
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺑﺎرور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺣﻘﯿﻘ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﺑﺮای
اﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ از درﺻﺪ ﺑﺎروری ﺑﺎﻻﺋ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ زودﺗﺮ از  ۳۰ﻫﻔﺘ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺨﻤﻬﺎ
ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﻤﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ  ،و دارای راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺨﻤﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻮده و از

ﻣﯿﺰان ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻬﺎی ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ران ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﭼﻨﺪان ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣ ﺗﻮان آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﮐﺜﯿﻒ اﻧﺪ ﺷﺴﺖ .ﭼﻮن
زﻣﺎن اﯾﻨﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻃﻮﻻﻧ اﺳﺖ و اﻣﺎن رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،
ﻟﺬا ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ در آوری ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺪود  75-65درﺻﺪ از ﺗﺨﻤﻬﺎی
ﺑﺎرور اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ، اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺮدد:
– ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺨﻤﻬﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در روز از ﻻﻧﻪ ﻫﺎ.
– ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺗﺨﻤﻬﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری.
– ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮم آﻟﺪﺋﯿﺪ ) ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ ﺣﺠﻢ ،ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺪود ،در ﻣﻌﺮض ﮔﺎز ﻧﺎﺷ از ﻣﺨﻠﻮط  ۲۰ﮔﺮم ﭘﺮﻣﻨﻨﺎت ﺑﺎ  30ﮔﺮم ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ(.
ﻧﻬﺪاری ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺘ در ﺣﺪود  75-72درﺻﺪ و ﺣﺮارت  ۱۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد و
اﻣﺎن  ۱‐۲ﺑﺎرﮔﺎز دادن در ﻫﻔﺘﻪ.
– ﺷﺴــﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬــﺎی ﻧﻄﻔــﻪ دار  ،ﻧﺨﺴــﺖ در ﺣــﺮارت  ،۳۲ﺳــﭙﺲ  34و ﺑــﺎﻻﺧﺮه  ۳۸درﺟــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﯿﺮاد و
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﺮواﻣﯿﻦ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً آﺑﺸ و ﺧﺸ ﮐﺮدن.
– ﻏﻮﻃﻪ ور ﮐﺮدن ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﯾﻠﻮزﯾﻦ در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﯿﻦ آب )اﺑﺘﺪاء  5دﻗﯿﻘﻪ
زﯾﺮ ﻓﺸﺎر آب ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﭙﺲ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﯾﻠﻮزﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردن ﺗﺨﻤﻬﺎی ﻋﺎری از .(”PPLO

– ﻣﺪت ﻧﻬﺪاری در اﻧﺒﺎر ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻬﺸ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺎ  ٢٤روزﮔ در ﺣﺮارت  37.6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد ﺑﺎ  60-55درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ در اﯾﻨﻮﺑﺎﺗﻮر ﻧﻬﺪاری
ﺷــﺪه و ﺳــﭙﺲ از روز ﺑﯿﺴــﺖ و ﭘﻨﺠــﻢ ﺑــﻪ ﻫﭽــﺮی ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﺷــﺪه و در اﯾــﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﺣــﺮارت ﺑــﻪ  37.2درﺟــﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ  85-80درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
اﺻﻮﻷ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﯾﻨﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﯾ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد  ،وﻟ ﺣﺪاﻗﻞ
ﭼﺮﺧﺶ روزاﻧﻪ را  ۳ ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار اﻏﻠﺐ ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﺼﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺛﻠﺚ ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺳﺎل  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﯿﻠ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺛﻠﺚ ﻫﺎی اول و ﭼﻬﺎرم آن.

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن – ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ و آﻏﺎز ﺗﺨﻤﺬاری رﻏﺒﺘ ﺑﻪ ﺟﻔﺘﯿﺮی ﻧﺸﺎن ﻧﻤ دﻫﻨﺪ .ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ و
آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺘﺮ زدن ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻌ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﺘﺮ زدن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻔﺘﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺟﻔﺘﯿﺮی ﻃﺒﯿﻌ، 
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﺎدﻫﺎی ﮐﻪ آﻣﺎدﮔ ﺟﻨﺴ دارد ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه  ،ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ زده و وﻗﺘ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﺮ ﺑﺮای
ﺟﻔﺘﯿﺮی ﺑﺮ روی ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،ﮐﻠﻮاﮐﻬﺎی ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺧﺎﺻ ﺑﺮ روی ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀ از ﻧﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺮش  ،اﺳﭙﺮم ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﺑﺎروری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮﻫﺎی ﺷﺎداب  ،ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﻮان را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﺷﺎﻟ در ﺑﺎروری ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .از ﻃﺮﻓ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﺑ ﻣﯿﻠ در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دﯾﺮ ﺣﺲ و آﻣﺎدﮔ ﺟﻨﺴ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎده ﺷﺪﯾﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻃﺒﯿﻌ
و در ﻧﮋادﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ  15ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮﻗﻤﻠﻮن ﻣﺎده ﯾ ﻧﺮ و در ﻧﮋادﻫﺎی ﺳﺒ وزن ﺑﺮای ﻫﺮ  20ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﺎده ﯾ ﻧﺮ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ رﻫﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻫﺎی ﻧﺮ در ﻫﺮ ﺑﺎر اﻧﺰال ﻣﻘﺪار  0.2-1ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ ﻣﺎﯾﻊ اﻧﺰال ﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮋاد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده  ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺑﯿﻦ  30-33ﻫﻔﺘ ﻗﺮار دارد.
اﺧﺘﻼف ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﻧﮋادﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ‐۳۲
 ۳۱ﻫﻔﺘ و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ۳۰‐۳۲ﻫﻔﺘ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧ ﻧﮋادﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮزاﺋ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ).ﺑﺮزاﯾ ﻧﻮﻋ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻤ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺮ ﺗﻠﻘﯿﺢ
ﺷﻮد ،ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ  ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ در ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻫﻢ
در ﺟﺎﻧﻮران دﯾﺪه ﻣﺷﻮد (.وﻟ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻫﻤﻪ ﻧﺮ و ﻋﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ۳۷ (۱۱۷) 
ﮐﺮوﻣﻮزوم .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎده ﺑﺪون ﺟﻔﺘﯿﺮی ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺑﺎرور ﮔﺬاﺷﺘﻪ و

ﻧﺴﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻫﻤﻪ ﻧﺮ و ﻋﻘﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن – ﮐﺮچ ﺷﺪن ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﭼ از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﯾﺮ
ﻃﯿﻮر اﻫﻠ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺮچ ﺷﺪن دارﻧﺪ .ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺻﺒﺢ زود و ﯾﺎ ﺣﻮاﻟ ﻏﺮوب در ﻻﻧﻪ
ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺸﻮک ﺑﻪ ﮐﺮچ ﺑﻮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮﻟ از ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﺎﻫﻬﺎی
ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ ﮐﺮچ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺮﭼ را ﻣﯿﺘﻮان از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ،رﯾﺨﺘﻦ و ﮐﻢ ﺷﺪن
ﭘﺮﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤ ،ﺗﻮرم و ﻗﺮﻣﺰی زﯾﺮ ﺷﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪا ،ﮐﻤ اﺷﺘﻬﺎ و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ روی ﺗﺨﻤﻬﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠ و ﺟﺜﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ،ﻣﯿﺘﻮان  ۲۰‐۳۰ﺗﺨﻢ ﺧﻮدش را در ﻻﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮔﺎﻫ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
را ﭘﺬﯾﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ زﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و ﭘﺮوش آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠ ﺳﺎﮐﺖ و آرام و ﻧﯿﻤﻪ
ﺗﺎرﯾ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﻠﻬﺎی ﺧﺎرﺟ ﮔﺮدﭘﺎﺷ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻠﻬﺎی داﺧﻠ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺧﻮراﻧﯿﺪ .آب و دان را در ﻇﺮوف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾ ﺣﯿﻮان ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﺑ ﺷﺪن ﻣﺪﻓﻮع ﻧﺮدد ،زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮدن ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ
اﻏﻠﺐ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪﻓﻮع آﺑ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ ﮐﺮچ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺗﺒﺎً از روی ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﻻﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺮﭼ ذاﺋﻞ ﺷﻮد.
در ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺧﻨﻬﺎی ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن را ﮔﺮﻓﺖ  ،ﭼﻮن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ در ﺣﯿﻦ ﺟﻔﺘﯿﺮی ﭘﺮﻫﺎی ﭘﺸﺖ

راﮐﻨـﺪه و ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﺧﻤﻬـﺎﺋ ﺑـﺮ ﭘﺸـﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن ﻣـﺎده ﺑـﺮ ﺟـﺎی ﻣﯿـﺬارد .اﯾـﻦ زﺧﻤﻬـﺎ ﺣﺴـ ﻫﻤﺨـﻮاری
ﯾﺎﮐﺎﻧﯿﺒﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﯾ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮک زدن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﺎده
ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ رود .ﺑﺮای اﯾﻨﻪ از اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎده ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﺋ ﮐﻪ
از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ .
در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﺪت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ۲۸ روز ﺑﻪ درازا ﻣﯿﺸﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن
ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن از روی ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﺳﺒﺐ ﺧﺮاب ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد ،ﻟﺬا
ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻤﻬﺎ را در ﯾ روز ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺠﺎ در زﯾﺮ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در ﯾ زﻣﺎن از ﺗﺨﻢ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ ای از ﺗﺨﻢ او را از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن دور ﮐﺮده و در ﺟﺎی ﮔﺮﻣ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻬﺪاری ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن – ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﺼﻨﻮﻋ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن

اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺰاﯾـﺎی ﻓـﺮاوان  ،در اﮐﺜـﺮ ﻣـﺰارع  ،ﺟـﻮﺟﻪ ﮐﺸـ ﺑـﻪ روش ﻣﺼـﻨﻮﻋ ﺻـﻮرت ﻣﯿﯿـﺮد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻼ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎروری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ .اﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود  160ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻮﻻس در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ  80درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی دﻧﯿﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﺗﺮﮐ ﺷﺮﮐﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻫﺎﯾ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣ دﻫﺪ.ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدی
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  4-3ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﮐﺎرﻟﻮس ﺑﺎ  6 – 5ﻣﯿﻠﻮﯾﻦ و ﮔﻮﻟﺪﺑﺮورﻣﯿﻠﯿﻨ ﺑﺎ  7ﻣﯿﻠﻮﯾﻦ و ﻧﺎش ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﺎ 5
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﻮﯾﻔﺖ ﺑﺎ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻟﻮﺋﯿﺲ رﯾ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن در اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.در ﻓﺎرﻣﻬﺎی

ﺑﺰرگ و در ﺑﺮﺧ از ﻣﺰارع ﮐﻮﭼ ، ﺻﺪ درﺻﺪ از روش ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎه ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺪاری اﺳﭙﺮﻣﻬﺎی ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در ﻓﺮﯾﺰر اﻣﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،وﻟ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت
اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﻣﯿﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه  95درﺻﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎروری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺰر
ﺑﻪ زﯾﺮ  ۵۰درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ اﻻﻣﺎن در ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ  ،ﻣﺎﯾﻊ
اﻧﺰال ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎزه ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻊ اﻧﺰال ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺳﻔﯿﺪ  ،ﻏﻠﯿﻆ و ﮐﺶ دار اﺳﺖ.از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﺮ ﻣ ﺗﻮان ﻫﺮ روز اﺳﭙﺮم ﮔﺮﻓﺖ .در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻧﻬﺪاری  ،ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ دو ﺑﺎر در روز ﻧﯿﺰ اﺳﭙﺮم ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .در
ﺣﯿﻦ اﺧﺬ اﺳﭙﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﮐﺜﯿﻒ و آﻟﻮده ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﻘﺪار ه ۰/۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﻌﺐ از ﻣﺎﯾﻊ اﻧﺰال را ﺑﻪ ﮐﻤ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﻏﻠﺐ
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﯿﺎن  ۲ ،روز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ  ۰/۰۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﻌﺐ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﯿﺮدﻧﺪ.
در ﻣﻮﺿـﻮع ﺟـﻮﺟﻪ ﮐﺸـ از ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن  ،ﺟـﻮﺟﻪ ﮐﺸـ ﻣﺼـﻨﻮﻋ در ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن دارای ﻣﺰاﯾـﺎی زﯾـﺎد اﺳـﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﻪ :
‐زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻮده و ﻫﺮ زﻣﺎن اﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ وﺟﻮد دارد.
– ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺟﻮﺟﻪ را ﻣ ﺗﻮان در زﻣﺎن واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

– ﭼﻮن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﮐﺮچ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺮﭼ ﻣ ﺗﻮان راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺨﻤ اﻧﻬﺎ
را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎدری اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺒ داﺷﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری در آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﻬﺎی ﮐﻮﭼ و ﯾﺎ
ﺑﺰرگ دارای ﺑﻨﯿﻪ ﺿﻌﯿﻔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﮋاد ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻧﮋاد ﺑﺮﻧﺰ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺣﺪ  ۸۵ﮔﺮم ) ۸۰‐۸۹ﮔﺮم( ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺨﻢ ﻣﺎﮐﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺨﻤﻬﺎی ﮔﺮد ،دراز ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎزک ﺑﺮای
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘ اﻻﻣﺎن از ﺗﺨﻤﻬﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .وﻟ ﻣ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ ﺷﺴﺖ و در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن رﺷﺪ در زﻣﺎن اﯾﻨﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺻﻮرت ﻣﯿﯿﺮد.
در اﯾــﻦ ﻣﻮﻗــﻊ ﺳــﻔﯿﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎً ﻣﺼــﺮف ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺗﻠﻔــﺎت ﺟﻨﯿــﻦ در  ۲‐۳روز اول ﻧــﺎﺷ از ﻋﻮاﻣــﻞ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ و ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻮاﻟ روزﻫﺎی  14-13ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎدرواز روزﻫﺎی  ۱۸‐۲۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ اﺳﺖ.

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن – ﻧﻬﺪاری ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻤﻠﻮن

ﻧﻬـﺪاری ﺗﺨـﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن در زﻣـﺎن ﺟـﻮﺟﻪ ﮐﺸـ از ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن  :در ﺻـﻮرت ﻧﻬـﺪاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺨﻤﻬـﺎی
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن از ﻗﺪرت ﺟﻮﺟﻪ در آوری آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺪاری ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﺮارت ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ  ،ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﻣﺪت ﻧﻬﺪاری.
ﭼﻨﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺎر از  ۲۸درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻄﻔﻪ رﺷﺪ ﺑﻄﺌ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
ﭼﻮن ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌ ﻫﻢ آﻫﻨ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺧﺘﻼﻻﺗ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و
ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮدد.
ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻬﺪاری  ۱۰‐۱۳درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺮارﺗﻬﺎی ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﻮﺟﻪ در آوری از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود.
رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘ اﻻﻣﺎن در  60-50درﺻﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻪ داﺷﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول
ﻗﺪرت ﺟﻮﺟﻪ در آوری در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺪاری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﯿﺮ از اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﮐﺴﯿﮋن دارد ،ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻘﺮ اﮐﺴﯿﮋﻧ از ﻗﺪرت ﺟﻮﺟﻪ در آوری آﻧﻬﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯿﺮدد .ﻣﻌﻤﻮﻻ در
اﻧﺒﺎرﻫﺎ از وﻧﺘﯿﻼﺗﻮرﻫﺎﺋ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻮن وزن ﻣﺨﺼﻮص زرده از ﺳﻔﯿﺪه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ در ﻣﺤﻠ ،زرده ﺑﻪ ﻣﺮور در
ﺗﺨﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ داده و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺟﻮﺟﻪ در آوری اﺳﺖ،
ﻟﺬا ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﯿﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎر ،ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﻣ ﺗﻮان ﺣﺪوداً  ۱8روز ﻧﻬﺪاری
ﻧﻤﻮد .ﻧﻬﺪاری ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺮور از ﻗﺪرت ﺟﻮﺟﻪ در آوری ﻣﯿﺎﻫﺪ .ﺳﻤﺖ ﺑﺎرﯾ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ در ﺷﺎﻧﻬﺎ ﭼﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .از وارد آﻣﺪن ﺗﺎﻧﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ در ﺣﻤﻞ ﺑﻪ

ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻟﺮزﺷﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ زﯾﺎد ،ﺳﺒﺐ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺷﺎﻻز و ﯾﺎ اﻃﺎﻗ
ﻫﻮاﺋ ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﺟﻮﺟﻪ در آوری آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ.

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن – رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ

در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎﻟ را در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم داد :
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ  ،ﮐﺜﺎﻓﺎت و ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻘﻒ  ،ﮐﻒ ،دﯾﻮارﻫﺎ  ،ﺷﺎﻧﻬﺎ و راﮐﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺎک ﻧﻤﻮد.
– ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺷﻮﻧﺪ.
– ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﯿﺪ.
– ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻧﻬﺎ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻣﺮده  ،ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه  ،ﺟﻨﯿﻦ
ﻫﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮه را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺮون اورده و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
– ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﯾﺮوزه را ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻔﯿ ﻧﻤﻮد و ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
در دوران ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﯾﺎ در داﺧﻠ و ﯾﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﯿﺮد .ﭼﻮن اﻏﻠﺐ ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻤﯿﺬارﻧﺪ ،ﻟﺬا اﮐﺜﺮاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ در ﺧـﺎرج از ﻣـﺎﺷﯿﻦ ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد .ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧ اﮔـﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ آوری ﺗﺨﻤﻬـﺎ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ۲۲درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻪ اﺟﺒﺎراً ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ در داﺧﻠ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﺧﺎرج از دﺳﺘﺎه اﺳﺖ .ﺿﺪ
ﻋﻔﻮﻧ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺴﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﻪ ﮐﻤ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺎزﻫﺎ را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد.
وﯾﺪﯾﻮ ﺟﺬاب از ﻧﻬﺪاری ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
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ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب در داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﺣﺮارت
 .2رﻃﻮﺑﺖ
 .3ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن
 .4ﺗﻬﻮﯾﻪ
ﺣﺮارت ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ: 
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  ،اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻔﺘ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﻋﺎﯾﺪ ﻣﯿﺮدد.
آﺧﺮﯾﻦ دادﻫﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ در  24روز اول ،ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را ﺑﺎ  ۳۷/۹درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد
آﻏﺎز ﮐﺮده و در ﻫﭽﺮی از  ‐۲۸ه ۲روزﮔ ﻣﯿﺰان آﻧﺮا ﺑﻪ  ۳۷/۲درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺮارت از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺟﻮﺟﻪ در آوری ﺷﺪه و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎده ،درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱‐۳ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ه۳۸/
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ: 
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ اﺧﺘﻼﻻﺗ را در روﻧﺪ ﺗﺎﻣﻞ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺂورد ،ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻨﻮﺑﺎﺗﻮر در  24روز اول رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ در ﺣﺪود  6۰‐۵۰درﺻﺪ و از روز ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۸۰-۸۵درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ: 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺟﺬب و ﮔﺎز اﮐﺴﯿﺪ دو ﮐﺮﺑﻦ ﭘﺲ ﻣ دﻫﺪ.
ﺗﺠﻤﻊ  CO2ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺮدد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﯿﻦ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﻤ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮرﻫﺎﺋ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻣﯿﺰان ﮔﺎز  CO2ﻧﺒﺎﯾﺪ از ه ۱/درﺻﺪ ﻫﻮای داﺧﻠ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در روزﻫﺎی  28-24ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣ رﺳﺪ.

ﭼﺮﺧﺎﻧﺪان ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ: 
ﺑﺮ اﺳﺎس دﻻﺋﻠ ﮐﻪ در ﻧﻬﺪاری ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در  ۲روز
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﺑﺎر در روز ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .وﻟ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﯿ آﻧﻬﺎ را ﻫﺮ  ۱‐۲ﺳﺎﻋﺖ
ﯾﺒﺎر ﻣ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .از روز  ۲۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﺪن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﭼﺮﺧﺶ
زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻮﺟﻬﺸ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ

ﺟﻨﯿﻦ وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺮﮐﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻮﺟﻬﻬﺎی ﺧﺸ ﻧﺸﺪه ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻪ و اﻣﺎن
ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻬﺎی ﺧﺸ را ﺗﻔﯿ ﮐﺮده و ﻧﻮع درﺟﻪ ﯾ آﻧﺮا ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮان در ﮐﺎرﺗﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده
و ﺣﻤـﻞ ﻧﻤـﻮد .ﮐـﻒ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از اﻧـﻮاع ﮐـﺎﻏﺬ ﯾـﺎ ﻣﻘـﻮای ﻣﻮﺟـﺪار ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ از ﻟﯿـﺰ ﺧـﻮردن ﺟـﻮﺟﻪ ﻫـﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺠﺎی  ۲۵ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮغ ۱۵‐۱۸ ،ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﮋاد ﺟﺎ

داده ﻣﯿﺸﻮد ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻮده و ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﺎه
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ و ﺻﻨﻌﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﺎه ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓ آن را دارﯾﻢ  ،دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﺑﺮای ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ
دﺳﺘﺎه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪه آﻟ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﺑﺪﻧﻪ ﯾ دﺳﺖ و ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﺷﯿﻞ و ﻣﻘﺎوم ،
ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﺋﯿﺴ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻤﺎم
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ آب اﯾﻦ دﺳﺘﺎه را ﯾ از اﯾﺪه آل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﮐﻮﭼ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺶ ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن را دارد.

ﻣﻮرد دوم ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓ آن را دارﯾﻢ ﮐﻤ از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻗﺒﻠ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارد وﻟ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮان از آن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ دﺳﺘﺎه ﺣﻮﺣﻪ ﮐﺸ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ 96 ﺗﺎﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ از  40ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن را در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ دارا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﻧﺪه  ،ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن  ،ﻓﻦ ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  ،ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴ و

ﭼﺮﺧﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ).دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ96 
ﺗﺎﯾ( 

ﻣﻮرد ﺳﻮم دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در آن
 ۱۰۰ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳــﻨﺴﻮر ﺳﻮﯾﯿﺴــ ، SHT SENSIRION ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﻤــﺎم اﺗﻮﻣــﺎﺗﯿ اﻧﺘﺨــﺎب ﭘﺮﻧــﺪه  ،ﺑــﺪﻧﻪ ﺗﻤــﺎم PVC
 ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ ﺑﻪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری  ،درب  PVCﺑﺎ ﻧﻮر ﮔﯿﺮی ﭘﻠ ﮐﺮﺑﻨﺎت  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ روز ﺷﻤﺎر و ﻧﺸﺎﻧﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ده ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﺟﻮﺟﻪﮔﯿﺮی از ﺗﺨﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن در ﯾ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸ را ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

