ﺳﺘﺮ ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ
ﺳﺘﺮ ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ  :ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻃﻮل ﻣﺪت و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﺘﻔﺎوﺗ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﺎه ﻫﺎی
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو .دﺳﺘﺎه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺘﺮ و
ﻫﭽﺮ و دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ

ﺳﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ :
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺘﺮ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ.وﻟ ﻣﻌﻨ دﻗﯿﻖ آن را ﻣ داﻧﯿﺪ؟ ﺳﺘﺮ
ﭼﯿﺴﺖ ؟ از زﻣﺎن ﻗﺮار دادن ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار در داﺧﻞ ﯾ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺷﺎﻫﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ ﺑﻪ دوران ﺳﺘﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻣﺎ و
رﻃﻮﺑﺖ و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.در دور ﺳﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻣﺎ اﻧﺪﮐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوران ﻫﭽﺮ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار در دوران ﺳﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ
دارد.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣﺮغ  ،ﺳﺘﺮ ﺑﻪ  18روز اول ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.از روز اول ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن روز  18ام.در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﭽﺮ و ﺳﺘﺮ ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻫﭽﺮ ﭼﯿﺴﺖ

ﻫﭽﺮ ﭼﯿﺴﺖ :
ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﻌﻨ ﺳﺘﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ  ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﭽﺮ ﻣ رﺳﺪ  ،ﻫﭽﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ ﮐﻪ ﺳﻪ
روز آﺧﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ اﺳﺖ ﻧﻄﻔﻪ در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ و آﻣﺎده ﺷﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ دﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐ از دﻣﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺎره در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ  :در دوران ﺳﺘﺮ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﻘﺪار آب و رﻃﻮﺑﺘ
دارد.اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز رﻃﻮﺑﺖ داده ﺷﻮد  ،ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آب داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻧﺸﻮد و ﺟﻮﺟﻪ
در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﺧﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.در دوران ﻫﭻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

اﯾﻨﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ را ﻧﺮم ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺸﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ را درﺻﺪی ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ.در ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻏﺎز اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ : وﻗﺘ ﺗﺨﻢ ی دارای ﻧﻄﻔﻪ اﺳﺖ  ،ﯾﻌﻨ ﯾ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در
داﺧﻞ آن در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.در داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺗﺨﻢ ﯾ ﻻﯾﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ داﺧﻞ
ﺗﺨﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻻﯾﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎره ﺷﺪن آن ﻣﯿﺸﻮد  ،ﭘﺎره ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﺟﻨﯿﻦ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻧﯿﺎز دارد در ﻃﻮل ﻫﺮ  24ﺳﺎﻋﺖ  6ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺮﺧﺶ آﻫﺴﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻢ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ در دوران ﺳﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻄﻔﻪ در دوران ﻫﭻ دﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺮای دوران ﺳﺘﺮ :
در ﺑﺤﺚ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ دو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن و ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن دﯾﺪه
ﻣﯿﺸـﻮد.وﻗﺘ ﯾـ ﻣﺤﺼـﻮل ﺟـﻮﺟﻪ ﮐﺸـ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﺷﺮاﯾـﻂ دوران ﺳـﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ آن
دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺳﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.ﻣﻌﻤﻮﻻ اﮐﺜﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار دارای
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺮای دوران ﻫﭽﺮ :
دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻫﭽﺮ  ،دﺳﺘﺎه ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص دوران ﻫﭽﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ
را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ ﮐﻪ ﺳﻪ روز آﺧﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻫﭽﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﭽﺮﺧﯿﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ اﮐﺜﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن :
ﯾ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ  ،ﻗﺎدر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ و ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار در

داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ  ،دﺳﺘﺎه ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ دﺳﺘﺎه ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾ زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﭽﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ زﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾ
دﺳﺘﺎه ﺑﺮای دوران ﺳﺘﺮ و ﯾ دﺳﺘﺎه ﺑﺮای دوران ﻫﭽﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن

دﺳــﺘﺎه ﺟــﻮﺟﻪ ﮐﺸــ ﺳــﺘﺮ و ﻫﭽــﺮ ﻫﻤﺰﻣــﺎن | ﺳــﺘﺮ ﻫﭽــﺮ ﻫﻤﺰﻣــﺎن
ﭼﯿﺴﺖ :
در ﺑﺮﺧ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻟ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻢ
زﻣﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻤﺎ ﻣﺰرﻋﻪ داری را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  20ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺟﻤﻊ
آوری ﻣ ﮐﻨﺪ.ﯾﻌﻨ روز اول ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ دارد  ،روز ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﻢ
ﺟﻤﻊ آوری ﻣ ﮐﻨﺪ.اﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را اﻧﺒﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﯾ ﺑﺎره داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺧﻮب

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار روز ﻫﺎی اﺑﺘﺪای ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه و راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.ﭼﺎره
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺎره ﮐﺎر در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺗﺨﻢ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺮ و
ﻫﭽﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣ ﺧﺎص ﺑﺪﻧﻪ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای

اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺑﺮد دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و … ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در روز اول  20ﺗﺨﻢ را در دﺳﺘﺎه ﻗﺮار
ﻣﯿﺪﻫﺪ  ،روز ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﻌﺪی و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ  ،وﻗﺘ زﻣﺎن ﻫﭻ ﻓﺮار رﺳﯿﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﻢ اول
را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻫﺎی ﻫﭻ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ ) در ﻫﻤﺎن دﺳﺘﺎه ( و ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﻌﺪی و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ
دار ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺘﺮ ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎ
ﻣﺎ و دﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﺑﺬارﯾﺪ.
ﯾ از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﮐﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ ﺧﺎﻧ 96 ﺗﺎﯾ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣ ﮔﺎزﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻮای
ﺳﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮای ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﺎﻟ ﺑﺎﻻی رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻮای ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
در ﻃﺮاﺣ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾ دﺳﺘﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ ﮐﻪ دﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣ
ﮐﻨﺪ .در دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ از ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻤﺰﻣﺎن در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

وﯾـﺪﯾﻮ از ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳـﺘﺮ و ﻫﭽـﺮ ﻫﻤﺰﻣـﺎن در دﺳـﺘﺎه ﺟـﻮﺟﻪ
ﮐﺸ آرﮐﺎم ﮐﺮه :
وﯾﺪﯾﻮ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﺮه ای آرﮐﺎم
:
/https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2018/04ﺳﺘﺮ‐و‐ﻫﭽﺮ‐ﻫﻤﺰﻣﺎن‐در‐
دﺳﺘﺎه‐ﺟﻮﺟﻪ‐ﮐﺸ‐آرﮐﺎمmp4.

داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﯾﺪﯾﻮ | ﻣﺸﺎﻫﺪه در آﭘﺎرات

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ: 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ | ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒ | ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﮐﺒ
دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﭼﯿﺴﺖ – ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و درﺟﻪ ۲
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