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ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺟﻮﺟﻪ آوری و ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ اردک ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ اردک ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ ﺳﯿﻨ در ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اردک
ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾ از اردک ﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﭘﻦ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ  28روز زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی اردک ﻫﺎی روﺳﯿﻪ در ﺣﺪود  35روز ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﺨﻢ اردک ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮔﺮدد .ﺗﺨﻢ
ﻫﺎی اردک ﭘﻦ در ﯾ ﮔﺬارﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  25روز ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در 25اﻣﯿﻦ روز ﺑﻪ ﯾ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺎ  28اﻣﯿﻦ روز ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ)ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺎﻋﺘ (و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻧﯿﺴﺖ .روش ﻋﻤﻮﻣ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ اردک ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ.
.1اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﺟﺮا آﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را روﺷﻦ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﯾ ﯾﺎ
دو روز ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد .ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺻﻮرت  37.5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد
) 99.5درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ( و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒ در55درﺻﺪ ) 84.5درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ در دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺣﺒﺎب ﻣﺮﻃﻮب( ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد.ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  4ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر و ﯾﺎ ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻋﺘ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

.2اﺑﺘﺪا ﺗﺨﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن در ﺳﯿﻨ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺗﺮک ﺧﻮره ،دو زده دار،
ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻮﭼ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﻒ را در دﺳﺘﺎه ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎﻧ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ 1ﺗﺎ  3روز از
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 3درﺻﺪ ازﺗﺨﻢ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ آوری ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در دﺳﺘﺎه 7روز ﻗﺒﻞ از
ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺟﻮﺟﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و ﺣﺪود 10درﺻﺪ ﭘﺲ از  14روز ذﺧﯿﺮه از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﺘﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ و ﺳﯿﻨ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﺳﺘﺎه ﺧﻨ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﮔﺮم ﺷﺪن در دﻣﺎی اﺗﺎق را ﻣ دﻫﯿﻢ.
.3روزی ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ در دﺳﺘﺎه را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ دﻣﺎی ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺳﺪ .در روز ﻫﺎی اول ﻣﺮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرﮐﺮد درﺳﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از
آن ﻫﺮ  4روز دﺳﺘﺎه را ﭼ ﮐﻨﯿﺪ.
.4ﭘﺲ از  7روز از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﺳﺘﺎه ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور و ﻣﯿﺮوب ﻫﺎ را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
 25 .5روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻢ )ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﭘﻨ (ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨ ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﯾ دﺳﺘﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﻧﻮر ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎزﺑﯿﻨ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺮده را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻣﺎی
دﺳﺘﺎه ﺑﺎﯾﺪ در  37.2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد )99درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ( و رﻃﻮﺑﺖ دﺳﺘﺎه در 65درﺻﺪ)88درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺒﺎب ﻣﺮﻃﻮب(
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ  80درﺻﺪ)93درﺟﻪ
ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺒﺎب ﻣﺮﻃﻮب( و دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ 50درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دﻣﺎ و
رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ 36.1 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد )97درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ( و رﻃﻮﺑﺖ  70درﺻﺪ)90
درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺒﺎب ﻣﺮﻃﻮب ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ درﯾﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻮﺟﻪ اردک ﻫﺎ
را زﻣﺎﻧﯿﻪ  90ﺗﺎ  95درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﺧﺸ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
از دﺳﺖ دادن آب در ﻃﻮل ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ اردک داﺧﻞ ﺗﺨﻢ رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺨﻢ آب از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ و اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﻮا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺟﻮﺟﻪ اردک
در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﯾ ﺳﻮم از ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺗﺨﻢ در  25روز از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را در

ﻫﻤﻪ اردک ﻫﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﺞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی اردک ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود
14درﺻﺪ از وزن ﺧﻮد را در ﻃﻮل  25روز ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻃﺒﯿﻌ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎی اردک ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮ اردک ﯾﺎ ﺣﺘ ﻣﺮغ ﮐﺮچ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اردک ﻫﺎی روﺳﯿﻪ
ای ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺣﺪود 12ﺗﺎ  15روز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾ ﻣﺎن ﺗﻤﯿﺰ و ﺧﺸ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮراک و آب ﮐﺎﻓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اردک ﮐﺮچ وﺑﭽﻪ اردک ﻫﺎی از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه در دﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﺪ.
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
اﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﺳﺘﺎه ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﯾ ﺳﻄﺢ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪن
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﮐﻤ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ،ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در اﻧﺒﺎر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﺎن ،ﺗﺨﻢ
ﻓﺮوﺷﺎه دردﻣﺎی ﺣﺪود  55درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ) 13درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد( و ﺑﺎ  75درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.

